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En næse — og dog
SAS og EDR har i anledning af „samarbej
det" ved polarrutens åbning fået en „næse“
fra P & T p. g. af overtrædelse af de danske
bestemmelser
for
radiostationers
drift,
idet
amatørerne har afgivet — og SAS modtaget
— rapporter over en os uvedkommende tje
neste. Det skal siges, at ,,næsen" var så mild,
som man kunne vente den fra en gammel
amatør,
der
repræsenterer
myndighederne.
Måske bestemmelserne kunne trænge til at
revideres, når de er så stive, at denne sports
begivenhed i EDR må medføre en „næse“.
SAS-kontoret
i
Stockholm,
hvorfra
jeg
modtog meddelelsen om begivenheden, ken
der vel ikke til forbudet mod aflytning af
maskinernes frekvenser — og det findes må
ske slet ikke i Sverige — så de har handlet i
god tro. Det må blot undre, at amatørerne i
vore nabolande ikke blev aktiviseret. Fre
kvenserne, der benyttedes, er ikke hemme
lige. De er nøje fastlagt i Atlantic City i 47,
og enhver kan få dem oplyst.
Det er min skyld, at hele lavinen blev star
tet her i landet, så det er egentlig mig, der
skulle have „næsen“. Jeg har da også taget
den til efterretning, og jeg håber, jeg får til
givelse fra EDRs medlemmer, fra SAS og fra
P & T. Det skal aldrig ske mere — for det
kan vel ikke tænkes, at SAS åbner en rute
over sydpolen . . .!
Nu må man ikke tro, at vort „samarbejde"
med SAS var ment som en opfordring til at
være hjælpetjeneste for SAS. Alle ved vel, at

kommunikationsnettet for hele jorden er så
stærkt udbygget, at der er flere hundrede %
sikkerhed for flyvningen i den henseende.
Nej, SAS tilbød os at være med ved denne
store internationale begivenhed, og — som
det ses af 7GLs redegørelse: det tør nok an
tydes, at vi var med!
Det er ikke første gang, amatørerne er op
fordret til at „være med“. Tænk blot på Danaekspeditionen i 28, — på Nobile-ekspeditionens redning, — Kon-Tiki — for slet ikke at
tale om „Kanaal 3700“!
Vore forgængere i amatørbevægelsen har
opdyrket mangen god bid jord, som myndig
hederne nu har lagt hånden på, forhåbentlig
til gavn for liv og forretning. Men amatører
ne har ikke alene gjort det på eget initiativ
og af almindelig nysgerrighed. De er også
blevet opfordret til samarbejde med den
„rigtige videnskab".
Jeg er glad ved, at det hele denne gang
blev
så
stor
en
teknisk-sportslig sukces.
Skulle der igen blive en lignende lejlighed,
vil vi prøve igen, og jeg vil tro, at P & T vil
stille sig forstående overfor en ansøgning fra
EDR om midlertidig' dispensation for de på
gældende bestemmelser — i lighed med, hvad
der sker ved alle vore rævejagter.
Til slut en tak til SAS for den store op
levelse, og en tak til rapportørerne, fordi så
mange viste, at amatører er et vågent folke
færd.
73, 6 E P .
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FLC måleapparat
Af OZ7BF.
I det følgende skal jeg beskrive to simple
opstillinger, hvormed man kan afprøve spo
ler, kondensatorer,
og
tillige
kan opstillin
gerne benyttes som trimmeoscillatorer.
Mange amatører, og især nybegyndere, er
ofte betænkelige ved selv at trille spoler til
sendere og modtagere, og det kan også være
en vanskelig sag, hvis man ikke har visse
måleapparater. Med de her viste kan arbej
det både blive hurtigt og sikkert, for ikke at
sige helt interessant, og så er apparaterne
tillige nemme og billige at fremstille, da der
kan anvendes gamle radiodele.
Fig. 1 viser en opstilling, der kan benyttes
til
afstemning
af
spoler
og
sammenligning
af deres godhed, og MF-trafos kan indstilles
til
den
helt
nøjagtige
frekvens.
Endvidere
kan man måle kapaciteter fra ca. 5 pF og op
til 500 pF.
Som man ser på fig. 1 er det en colpitts
med et EFM1 eller EFM11. De to kondensa
torer Cl er på 500 pF og forsynes med en
skala, som efter en målesender kalibreres i
kHz, så der kan blive direkte aflæsning.
Spolerne er lette at fremstille, eller man
kan anvende en omkoblelig spolecentral med
de frekvenser, der ønskes.
I EFM11 skærmgitter er indsat måleobjek
tet, der over en blokkondensator føres til
bøsningerne mærket x. Skal der måles sving
ningskredse
eller
drosselspolers
resonans,
kobles disse til bøsningerne, og omskifteren
02 drejes i stilling 1. Man stiller derefter
omskifteren O1 til laveste frekvens og drejer
kondensatoren Cl gennem området. Hvis lys
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vinklen i øjet forbliver uændret, drejer man
O1 til næste område og prøver at dreje Cl
igen. Hvis man nu rammer resonanspunktet,
bliver lysvinklen i øjet større, endda temme
lig kraftigt, og så er man ikke i tvivl om
frekvensen, der kan aflæses på skalaen. Man
vil dog på andre frekvenser bemærke en del
små variationer i øjet, når områderne drejes
igennem.
Det
er
oscillatorens
harmoniske,
som øjet viser, men ved virkelig resonans
kan man ikke tage fejl, der reagerer øjet
kraftigst.
Hvis
den
svingningskreds,
man
måler,
giver et lille udslag på resonanspunktet, kan
man gå ud fra, at kredsen, man måler, er
mindre god. Den gode spole eller kreds giver
kraftigt udslag, og man bliver nu snart klar
over de forskellige spolers mere eller mindre
godhed.

Opstillingen kan også benyttes til bestem
melse af selvinduktioner, men så skal Cl
kalibreres i mHy.
Ønsker man nu at måle en spole og be
stemme dens frekvens ved en helt vilkårlig
kapacitet, sættes omskifteren 02 i stilling 2.
Nu er C2 indskudt over spolen, og denne kon
densator, som kan være 500 pF, må man så
have kalibreret i pF på en skala, enten med
talskala og en kurve, eller med pF indsat
direkte på skalaen, hvilket er det nemmeste.
Har man en tilfældig spole, som man gerne
vil anvende til f. eks. 1750 kHz, men ikke er
klar over, hvor megen kapacitet, der skal
over spolen for at give netop denne ønskede
frekvens, stiller man omskifteren O1 til det
paagældende område samt Cl ind på skala
ens frekvens 1750. Når den spole, man vil
bruge, er tilsluttet bøsningerne x, så den gen
nem 02 får forbindelse med C2, drejer man
C2 fra min. til max. kapacitet, og eet eller
andet sted under drejningen vil der vise sig
resonans i øjet. Man kan så på C2 skalaen
aflæse den kapacitetsværdi, der skal over
spolen for at give den ønskede frekvens, i
dette tilfælde 1750 kHz. Skulle der ikke
komme resonans i øjet, når C2 drejes, så be
tyder det, at spolen ikke med værdier mel
lem 5 og 500 pF kan afstemmes til den øn
skede frekvens.
For at anvende opstillingen til kapacitets
måling fra 5 til 500 pF indbygger man en
MB spole L2, og da man jo har C2 kalibreret
i pF, er det fristende at benytte denne kon
densator til kalibreringen i pF på Cl skalaen.
Det kan man også, hvis ledningerne fra om
skifterarmen 02 og til bøsningen x er så
korte som muligt, og ligeledes bøsningen x
til stel.
~ Man kan derfor under kalibreringen i pF
kortslutte omskifterens kontakter 2 og 3 og
stille C2 ind på 10 pF. Derefter drejer man
Ol ind på MB området og varierer Cl indtil
der er resonans i øjet. Herefter skriver man
10 pF på Cl skalaen, og sådan kalibrerer man
videre, indtil C2 er oppe på de 500 pF. Så

fjerner man den omtalte kortslutning på kon
takterne 2 og 3, og nu kan man måle ukendte
blokkondensatorer, når disse sættes til bøs
ningerne x og 02 stilles på 3. Derefter drejer
man Cl igennem det pågældende MB område,
indtil der er resonans i øjet. På Cl skalaen
kan man nu aflæse værdien i pF.

Det gælder ligeledes her, at øjets større
eller mindre udslag fortæller om godheden
af den målte blokkondensator.
Ønsker man at benytte oscillatoren til be
stemmelse af frekvens eller som trimme
oscillator, stilles 02 i stilling 4. Skulle sig
nalet være for svagt her, kan man stille den
i 1 og sætte en lille stump tråd i den øverste
bøsning x. Signalet vil da blive betydeligt
kraftigere.
Opstillingen kan laves til såvel AC som
universal som vist på diagrammerne fig. 2
og 3, dog skal det bemærkes, at universaldrift
på et vekselstrømsnet kan være forbundet
med livsfare, hvis stikkontakten vender for
kert, så fasen kommer på chassis. Man kan
indbygge måleren i en trækasse, men der kan
alligevel være fare ved at berøre kondensa
toraksel, skruer og især den underste bøs
ning x, som er forbundet direkte til nettet.
Imidlertid vil man ved universalensrette
ren på fig. 3 se en modstand og en lille glimlampe sat til den ene netledning, den, der
går til minus A på måleren. Hvis man derfor
berører bøsningen E (som skal isoleres fra
chassis), og ser, at glimlampen lyser, er stik
proppen forkert indsat og må vendes. Der
må ved berøring af bøsningen E ikke komme
lys i glimlampen.
For de amatører, der ønsker at bygge en
sådan måler, men ikke har et EFM11 lig
gende, men måske andre typer i rodekassen,
viser jeg et andet diagram, fig. 4. Spolerne
i denne opstilling kan ligesom den første
være en central, eller man kan vikle til de
områder, man ønsker at måle på.
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Anvender man en central med amatørom
råderne,
skal
den
variable
kondensator
C2
være på en sådan størrelse, at den passer til
den pågældende central. Derfor er der ikke
angivet nogen værdi på C2.
Det første rør skal være en triode, og her
kan godt anvendes en 4 volts, hvis der på
nettrafoen også skulle være en 4 volts vik
ling. Opstillingens princip er egentlig det be
kendte TPTG, og anvendes en pentode, må
dennes
skærmog
fanggitter
forbindes
til
anoden, ellers kan det ske, at oscillatoren
ikke vil svinge.
Det andet rør er et EM1 eller EM4, og der
behøves
ikke
nogen
filtrering.
Forbindelsen
mellem triodens gitter og bøsningerne x må
være så kort, som det kan lade sig gøre, og
den spole, hvis frekvens man vil måle, må
ligeledes være koblet direkte i bøsningerne,
da der ellers vil komme alt for store led
ningskapaciteter,
der
giver
forkert
måle
resultat.
Ved kalibrering kobler man en spole til
klemmerne x, og den skal være mage til den,
der er indkoblet i anodesiden. I en modtager,
som i forvejen er kalibreret, eller ved hjælp
af en målesender og en modtager, vil man
kunne høre oscillatorens 50 Hz modulerede
HF, og man vil på denne måde få apparatet
kalibreret til enhver ønskelig frekvens, idet
man også kan anvende oscillatorens over
svingninger.
Med afbryderen ved Cl åben vil man
kunne
måle
svingningskredse,
MF-trafos
m.
m. — Kan man få Cl kalibreret med en skala
i pF, så vil man, når afbryderen er lukket,
kunne bestemme, hvor stor en kapacitet en
ukendt spolestørrelse skal have for at give
en bestemt ønsket frekvens. Hvis man f. eks.
vil lave et MF-sugefilter med en ukendt
spolestørrelse, men ikke er klar over, hvilken
kapacitet der skal over spolen for at give den
ønskede MF, stiller man kondensatoren C2
med tilhørende spole ind på den ønskede fre
kvens, tilslutter den ukendte spole ved x,
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slutter afbryderen og drejer Cl, til resonans
ses i øjet. Er Cl kalibreret i pF, kan man
direkte aflæse den størrelse i pF, der skal
sættes over spolen for at give frekvensen.
De to opstillinger er såre simple, og har
man først fået bygget en sådan måler, viser
det sig, at den altid kan hjælpe, når man
står med en ukendt spole eller svingnings
kreds, hvis frekvens man er lidt i tvivl om.
Er man først kendt med målerens virkemåde,
vil det blive en let sag at trille spoler selv til
en større super.
Skulle der imidlertid være nye amatører,
der kommer ud for nogle problemer i for
bindelse med disse opstillinger, kan de blot
skrive til mig. Er der vedlagt svarporto, skal
jeg gerne være dem behjælpelig.
OZ7BF.

Overfladebehandling af forplader
(Efter X-QTC.)
Som
overfladebehandling
på
aluminiumsforplader
bruger mange maling, evt. emaillelak. Der er kun
een fejl ved denne behandling, malingen er tilbøje
lig til at blære eller eventuelt skalle af. Desuden
skal
aluminiumsoverfladen
være
absolut
fri
for
ridser for at blive pæn.
Vil man ofre lidt mere arbejde, kan man få en
smuk overflade frem:
Når alle huller er boret, slibes hele overfladen af
med sandpapir eller smergellærred. Man behøver
ikke at slibe i samme retning hele tiden, når man
blot sørger for, at hele overfladen bliver behandlet.
Derefter lægges hele pladen ned i en tynd opløs
ning af natronlud. Men pas på, det ætser fingrene.
Man skal helst bruge et kar af den type. man bru
ger til at fremkalde fotografier i.
Man lader pladen ligge i opløsningen nogle mi
nutter, til den er passende mat og tager den derpå
op og skyller den grundigt af, helst under rindende
vand og med brug af en børste. Nu har pladen fået
en smuk. mat, silkeagtig overflade, der ikke så let
viser ridser. Den kan så lakeres enten med zaponlak, hvis den skal stå i aluminium, eller med en
meget tynd maling fremstillet af farve udrørt i
celluloselak (cellulosebejtse).
Celluloselak skal stryges meget hurtigt på i et
tyndt lag, og man må helst ikke stryge samme sted
to gange.
OZ6ES.

En MF-forstærker
Af S. H. Hasselbalch, OZ7T.
Den i det følgende beskrevne mellemfrekvens-forstærker
opnår
sin
selektivitet
ved
hjælp
af
kvartkrystaller.
Krystallerne
er
„surplus" af typen FT 241-A, men det er mu
ligt at fremstille dem selv, idet materialet da
er forsølvede blanketter, der ved kantslib
ning bringes på plads. Firmaet Scantronic
kan levere sådanne blanketter til en over
kommelig pris. Efter slibningen skal de fær
dige blanketter monteres i en passende hol
der, men begge opgaver er absolut overkom
melige
for
enhver
nogenlunde
fingernem
selvbygger.
Beskrivelsen
af
hjemmefremstillingen
af
krystaller må af pladshensyn udskydes til et
senere nummer, og derfor må man indtil vi
dere gøre regning på velvillighed fra onkel
„histovre“.
Filtertypen kaldes „brofilter“ eller „halvtlattice“, og opbygningen er vist i fig. 1.
Filteret er beregnet til indskydning umid
delbart efter et blandingstrin til 480 kHz

X1, X 2 og X 3
X4, X5 og X 6 „

Fig. 1.
alle FT-241A på kanal 57.
„

„

„

58.

(med de anvenedte krystaller), og da dæmp
ningen er ret stor, må der efter filteret sættes
en 2-trins forstærker, der dog ikke skal bi
drage til selektiviteten, men kun give den
nødvendige forstærkning.
Diagrammet for forstærkeren er vist i fig.
2. De to trin med V1 og V2 er ret bredt af
stemt
til
båndmidte-frekvensen.
Trinet
med
V3 er en katodefølger, som kan undværes,
hvis man vil benytte konventionel signalens
retning med en detektor-diode.
Af særlige grunde (ESB-modtagning af a l l e
signaler, også AM og NFM) blev der benyttet
en noget usædvanlig opstilling til signal
konvertering. Diagrammet er vist i fig. 3.
Frekvenskarakteristikken
for
den
samlede
opstilling, fig. 1—3, er vist i fig. 4, hvoraf det
ses, at 3 db-båndbredden er 2,5 kHz, 20 dbbåndbredden 3,5 kHz og 60 db-båndbredden
4,6 kHz. I gennemgangsområdet er dæmpnin
gen meget nær konstant. Teoretisk set skulle
filteret altså besidde sådanne fordele, som

Tr1l, 2 og 3 MF transformere med ændret sekundær
(Prahn, Philips).
C x = 1,1 pF, C 2 = 1,8 pF, C 3 = 2,2 pF, L 1 = 250μH.

Fig. 2. L 1 , 2, 3 Prahn minichoke, 500μH. C 1og C 2 ca. 200 pF keramisk plus trimmer. V 1 , 2,

3

P2000.
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Fig. 3. Forklaring: C 1 afstem
mer i serie med 5nF spolen 25o
μH til resonans, og opstillingen
svinger da på krystalfrekvensen.
Output forbedres, når også ano
dekredsen afstemmes til reso
nans. Over modstanden R , skal
der måles en DC-spænding på
ca. 30 volt, og output vil da
være forvrængningsfrit op til
ca. 5 volt. I stedet for 1N34 bør
anvendes en germaniumdiode til
høj spærrespænding.

placerer det i øverste rangklasse. Dette be
kræftes af praktiske forsøg med en modtager,
hvori fig. 1—3 indgår som mellemfrekvens
delen: det virker selv på telefoni ikke for
skarpt, men signaler, som ligger udenfor det
indstillede
signal,
dæmpes
overordentlig
stærkt og bliver i så at sige alle tilfælde fuld
stændig uhørlige.
I filteret, hvis kurve er vist i fig. 4, er
brugt krystaller med frekvenser på kanalerne
57 og 58. Hvis man ønsker et bredere filter,
kan dette let lade sig gøre, idet kanal 58 er
stattes med 59. Et sådant filter blev trimmet
op og havde følgende data: båndbredde 3 db:
4,8 kHz, 20 db: 5,6 kHz og 60 db: 6,8 kHz. Et

Fig. 4 viser dæmpningsforløbet af krystalfiltret. Ved
omhyggelig indstilling skulle det være muligt at op
nå fuldstændig symmetri. Navnlig bør dæmpnin
gerne ved -2 og + 6 kHz være lige store. I praksis
spiller det dog ikke større rolle, når blot den mind
ste af dæmpningerne udenfor båndpas er „stor",
f. eks. større end 50 db, hvilket her er tilfældet.
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filter med disse konstanter vil muligvis
tale en del amatører, som ikke kan finde
til rette med „super-selektivitet“. Efter
tids forsøg med begge båndbredder gik
definitivt over til den smalle båndbredde.

til
sig
lang
jeg

Konstruktionen.
De tre transformere Tr 1, 2 og 3 er standard
mellemfrekvenstransformere
af
ret
gammel
type. Der blev prøvet såvel med Prahn’s som
med
Philips’
MF-transformere,
og
begge
kunne anvendes. I Prahn transformerne var
afstemningskapaciteten 200 pF, og sekundær
afstemningen må derfor ændres til to serie
forbundne 400 pF kondensatorer, således at
man
kan
udtage
det
elektriske
midtpunkt.
Med
Philips
transformerne
var
afstemnings
kapaciteten 106 pF, og her indsattes derfor
to stk. 200 pF keramiske kondensatorer. I
begge
tilfælde
var
transformernes
nominelle
frekvens
447
kHz,
men
jernkerneafstemning
kunne let sørge for afstemning til 480 kHz.
Krystallerne er som nævnt af typen FT241-A, og de indsættes i oktalfatninger, hvis
hulafstand passer til benafstanden på kry
stallerne.
De små „fase-kondensatorer“ på 1,1, 1,8 og
2,2 pF er lavet af sammensnoet plasticisoleret
monteringstråd.
Sammensnoningen
skulle
for
de tre kapacitetsstørrelser være hhv. 10, 17
og 20 mm.
Det er m e g e t n ø d v e n d i g t at sørge for god
skærmning af såvel krystaller som af mel
lemforbindelserne. Hellere end at nøjes med
skærmet
monteringstråd
bruges
en
opdeling
af chassis’et i små rum ved hjælp af alumi
niumskærme.
Hver
komponentgruppe
får
så
sit eget rum. og skærmningen bliver meget
effektiv. Et krystalpar samt den tilhørende
fasekondensator danner en komponentgruppe.
— Man må gøre sig klart, at når der skal op
nås dæmpninger på over 70 db. er det af
største betydning, at HF ikke kan „lække"

udenom de veje, som den rettelig skal følge.
Snyltekapaciteter på 1/100 pF giver på disse
frekvenser „genveje" med en modstand på
ca. 300 kOhm og kan derfor absolut ikke tole
reres!
Inden man går i gang med optrimningen
af filteret er det nødvendigt at lave den
efterfølgende forstærker som vist i fig. 2.
Uden den har man nemlig for svagt et ud
gangssignal at arbejde med, og målinger bli
ver derfor meget vanskelige at udføre. For
stærkeren skal man jo iøvrigt alligevel have,
så man kan ligeså godt lave den med det
samme. Den volder heller ikke meget besvær.
Kredsene er begge ret brede i afstemning, og
de afstemmes begge til båndmidtefrekvensen.
Der melder sig nu spørgsmålet: hvorledes
måler man på udgangen af en forstærker,
der afgiver 480 kHz over et niveauområde på
over 70 db? Det kan gøres, hvis man til rådig
hed har et rørvoltmeter passende for denne
frekvens, men den slags voltmetre er des
værre ikke almindelige. Det er derfor logisk
at
fortsætte
modtagerkonstruktionen
og
til
bygge den BFO-detektor, som man alligevel
skal have. Altså bygger man opstillingen i
fig. 3. Hvis den krystalstyrede oscillator vir
ker afskrækkende, så kortslutter man sim
pelthen
krystallet,
og
opstillingen
svinger
som en almindelig BFO. Man kan også lave
en helt konventionel BFO, hvis diagram kan
findes mange andre steder. Men f r e k v e n s s t a 
b i l skal den i hvert fald være! Ved hjælp af
BFO-detektoren er nu MF blevet til LF, og
målinger kan udføres med et almindeligt LFrørvoltmeter og i mangel af dette kan man
simpelthen l y t t e sig til resultatet.
Trimning af filteret.
Til indgangssignal kan man bruge 1) en
målesender, 2) en målesender + en tonegene
rator, idet den sidste modulerer den første og
derved giver to sidefrekvenser, hvoraf den
ene bruges som indgangssignal, 3) en lille
stabil oscillator med båndspredning over om
rådet 470—490 kHz og nøjagtig kalibrering,
og endelig 4) en trimmeoscillograf med frekvensmodulator.
For at man overhovedet kan få et signal
igennem, må alle kredse „grovtrimmes". Man
starter som sædvanlig ved den slags arbejde
„bagfra“ og afstemmer alle kredse til maximum output for en frekvens, der ligger midt
imellem de to krystalfrekvenser. Ved begyn
delsen af trimningen bør fasekondensatorer
ne helt fjernes, da deres virkning i nogen
grad kan forstyrre iagttagelserne. Man ar

bejder sig trin for trin fremefter i opstillin
gen, og snart kommer der signal hele vejen
igennem.
Man vil hurtigt opdage, at når en s e k u n 
d æ r k r e d s (den balancerede) ikke er i afstem
ning, vil der komme to toppe, een for hver
krystalfrekvens.
Når
en
sekundærkreds
er
rigtigt afstemt, vil området mellem toppene
komme „op“, og man opnår den ønskede flade
respons i gennemgangsområdet. Når en p r i 
m æ r k r e d s er ude af trim, vil de to flanker af
kurven ikke være lige stejle, og navnlig vil
dæmpningen
helt
uden
for
båndpasområdet
ikke blive den samme på begge sider. Man
kan godt få meget tid til at gå med dette ar
bejde. Det bør ikke afskrække, for arbejdet
er meget interessant, og målet er et filter,
som siger sparto til de fleste andre!
Når den indledende trimning er tilende
bragt, tilføjes de små fasekondensatorer Cl,
2 og 3. De skal i hvert tilfælde lægges paral
lelt over det h ø j f r e k v e n t e krystal, og de lod
des direkte på oktalfatningens ben. Virknin
gen af en fasekondensator er følgende: på
hver side af båndpasområdet kommer der en
frekvens, på hvilken dæmpningen bliver me
get
stor.
Herved
bliver
flankerne
meget
stejle. Til gengæld kommer der mere igen
nem filteret ved yderligere forstemning til
begge sider. Værdierne af de tre fasekonden
satorer afpasses således, at den største af dem
sørger for de stejle flanker, den næste giver
dæmpning på de frekvenser, hvor den første
„ødelagde kurven", og den mindste tager sig
af de frekvenser udenfor båndpas, hvor der
endnu kommer noget igennem.
Man kan godt have megen nytte af en
trimmeoscillograf, selvom den absolut ikke
kan siges at være nødvendig. Oscillografen
skal dog bruges med omtanke! Kipfrekven
sen skal være l a n g s o m , helst under 25 Hz,
ellers vil de stejle flanker ikke kunne gen
gives korrekt. Hvis man med trimmeoscillo
graf skal være i stand til at optegne kurven
over hele sit område, d. v. s. over et niveau
område på over 70 db, er det en absolut nød
vendighed, at Y-afbøjningen er forsynet med
l o g a r i t m i s k f o r s t æ r k e r . Findes denne ikke
på trimmeoscillografen, kan den dog let la
ves. Et diagram er derfor vist i fig. 5. At
denne opstilling virkelig giver den ønskede
logaritmiske
afhængighed
mellem
indog
udgangssignal viser fig. 6. Den tendens til
ombøjning af kurvens nederste, venstre ende
skyldes, at det andet forstærkertrin ikke kan
afgive mere forstærket MF-spænding. Hvis
det dimensioneredes til at kunne afgive f. eks.
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6AC 7

6 AC 7

Fig. 5. Forklaring: Indgangssignalet, der ikke må
overstige ca 100 mV, forstærkes i to modstandskob
lede trin med rørene 6AC7. Det forstærkede signal
ensrettes i en halvdel af ECC 40, der kobles som
diode. Katoden bliver herved positiv i forhold til
stel, og denne positive spænding tilføres styregitte
ret igennem 2 MOhm. Spændingen på anoden falder
med stigende indgangsniveau, og afhængigheden
mellem anodespænding og indgangssignal bliver til
nærmelsesvis logaritmisk på grund af gitterstrøm
men i ECC 40.

den dobbelte spænding, ville området kunne
udvides med 6 db.
Ved
hele
trimmearbejdet
med
krystalfil
teret skal man interessere sig næsten mere
for det, som kommer igennem u d e n f o r bånd
pasområdet end for selve båndpas. Om dette
ikke skulle give fuldstændig konstant output
spiller ikke så stor rolle, når blot flankerne
er godt stejle og dæmpningen mindst 50 db
ved 1
kHz forstemning fra båndgrænsefrekvenserne. Filterkurven i fig. 4 er sikkert
ikke den bedst opnåelige for det beskrevne
filter. For fig. 4 gælder det f. eks., at dæmp
ningen udenfor flankerne ikke er ens på de
to sider.

ECC40

Slibning af krystaller.
Det bliver ikke muligt i denne artikel at
komme nærmere ind på dette meget inter
essante arbejde. Det skal blot nævnes, at de
krystaller, som skal bruges, svinger „på diagonalen". Krystallet er kvadratisk, og sving
ningsformen „på diagonalen" vil sige, at den
ene diagonal forlænges, mens den anden for
kortes. Frekvensen bestemmes af f l a d e a r e a 
l e t , og sidelængden for et 480 kHz krystal
bliver ca. 6,5 mm. Krystallet skal svinge frit
omkring
diagonalskæringspunktet,
i
hvilket
det skal ophænges. I næste artikel skal jeg
redegøre for slibning, måling og opspænding.

Rettelse.
Ved gennemlæsning af min artikel om transisto
rer i OZ november 1954 bemærker jeg side 232, 2.
spalte, omtrent midt på siden, en temmelig stærkt
meningsforstyrrende trykfejl. Der står:
„Denne binding er temmelig stærk, men dog
langtfra så kraftig som bindingerne i tilsvarende
atomgitre i egentligt isolerede stoffer." Her er ordet
„isolerede" forkert. Der skal stå „isolerende".
OZ7OX.

Vore læsere og annoncører
sendes alle en venlig julehilsen
med ønsket om
et godt og lykkebringende
Fig. 6. Forklaring: Ud ad den vandrette akse er
afsat indgangssignal i logaritmisk målestok (db un
der 1 V, 20 db = 100 mV, 60 db = 1 mV). Ad den
lodrette akse er afsat den til indgangssignalet sva
rende DC-spænding på anoden af ECC 40.
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nytår

Kommunikationsmodtageren
Dimensionering af den moderne amatørmodtager.
Af B. Johansen, OZ7AQ.

7AQ fortsætter her sin artikelserie om
kommunikationsmodtagere.
Forfatteren
har
denne gang undgået formler og lagt det hele
på et mere praktisk plan, hvad vist ingen
vil blive fornærmet over.
I senere artikler vil 7AQ skrive om såvel
den mekaniske som den rent elektriske side
af sagen. Skulle der være amatører, som
kunne tænke sig at rette forespørgsler til
7AQ, vil han gerne besvare dem. Men vedlæg
venligst en frankeret svarkuvert.
TR.

Selektivitet betyder evnen til at udvælge
et bestemt, ønsket signal blandt mange andre
på nære frekvenser. Når vi for første gang
prøver en anden modtager end den tilvante,
får vi straks et tydeligt indtryk af selektivi
teten ved at dreje lidt frem og tilbage på af
stemningen.
En grafisk afbildning (kurve) for selektivi
teten optages f. eks. ved at sætte et signal fra
en målesender på antenneindgangen og vari
ere frekvensen, medens output fra målesen
deren samt modtagerens forstærkning holdes
konstant (evt. AVC frakoblet). For en række
frekvenser aflæses modtagerens output på et
voltmeter, og sammenhørende værdier af

frekvens og udgangsspænding afsættes i et
koordinatsystem.
Punkterne
forbindes
med
en jævn kurve, og resultatet bliver for de
allerfleste modtagere noget i retning af fig. 7.
Båndbredden kan kun angives, når det sam
tidig oplyses, hvor meget forstærkningen er
faldet. I eksemplet er 3dB-båndbredden (der
normalt benyttes) 4,4 kHz, hvilket betyder,
at der er 4,4 kHz mellem de punkter på kur
ven, hvor forstærkningen er faldet 3dB, hvil
ket igen betyder, at udgangsspændingen er
faldet til 0,7 og effekten til halvdelen af mak
simalværdien.
Under kurven i fig. 7 er tegnet symboler
for 3 telefonisignaler. Den lodrette streg be
tegner bærebølgens plads, og trekanterne an
giver sidebåndene; „højden“ af trekanten i
en bestemt afstand fra bærebølgen hentyder
ikke til amplituden, men til frekvensen af
LF-signalet.
Indstiller vi således, at signal nr. 1 høres
bedst, vil de lige så kraftige signaler 2 og 3
høres med en styrke, der kan aflæses af kur
ven. De uønskede signaler har ofte en styrke,
der kan være mange tusind gange kraftigere
end det ønskede signal, således at de, trods
dæmpningen, ganske overdøver dette. Det er
klart, at jo stejlere kurvens flanker er, jo
bedre vil signalerne på nabofrekvenserne
dæmpes. Kurvens top skal derimod være så
flad som muligt, for at de højeste sidefre
kvenser i det ønskede signal ikke skal blive
skåret bort, med det resultat at „modulatio
nen lyder mørk“. Den ideelle kurve er som
fig. 8a. En fin tilnærmelse (fig. 8b) kan op-

Fig 8. Selektivitetskurver, a: ideel, b: opnåelig med
særlige midler, c: sædvanlig, såkaldt selektiv ama
tørsuper, d: do. med enkelt krystalfilter etc. Punk
teret er vist krystalfiltrets „nulpunkt".

Fig 7. Selektivitetskurve for MF-forstærker m. 2
båndfiltre (4 kredse) på 450 kHz. Kurven er bereg
net for kritisk kobling og Q = 100. Under kurven
ses symboler for tre telefonisignaler.

nås med overkommelige midler. 8c er det
sædvanlige, og 8d viser, hvad man opnår med
et krystalfilter med eet krystal eller med
fiduskoblinger
som
MF-tilbagekobling
og
„selectoject" anvendt som forstærker. Alle
sidstnævnte metoder er ubrugelige i en tids
svarende modtager.
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For at opnå en kurve som fig. 8b kan man
gå to veje. Den første er at anvende mange
båndfiltre
opbygget
af
sædvanlige
kredse
med højst mulig godhed og at vælge en lav
mellemfrekvens, hvilket sidste ofte betyder,
at der må converteres 2 gange af hensyn til
spejlselektiviteten.
Har man ikke mulighed for at konstruere
og justere filtre som de, 7BO har benyttet i
sin MF-forstærker*) kan man få et brugeligt
resultat med alm. 110 kHz båndfiltre, men
der skal bruges mange, mindst 6, helst flere.
De enkelte båndfiltre kobles lettest sam
men ved hjælp af en trimmer (Tr på fig. 9),
der kan laves ved at sno to ender alm. PVCmonteringstråd
sammen.
Trimningen
er
et
kapitel for sig, men med tålmodighed og sy
stematik kan man faktisk nå langt med få
måleapparater.

vil man ikke på nogen måde kunne forhindre,
at enten 2 eller 3 forstyrrer kraftigt, l’s nedre
sidebånd er imidlertid uforstyrret, og da det
te ene sidebånd indeholder hele meddelelsen,
kan man glimrende nøjes med dette. Ergo
benytter man en MF-forstærker med bånd
bredde 3 kHz.
Bærebølgen kan enten lige netop tages
med, eller man kan lade den forsvinde ned
ad den ene flanke og i modtageren fremstille
en kunstig bærebølge med BFO’en — hvilket
er mindst ligeså godt. Benytter man sig af
denne
enkeltsidebåndsmodtagning,
har
man
langt større mulighed for at hale et signal
hjem i „myldretiden". Samtidig opnås gratis
en anden fordel — AM og NFM modtages
ganske ens! Der e r nemlig praktisk talt ingen
forskel på et AM-sidebånd og et NFM-sidebånd, og slet ingen forskel mellem et AM og
et PM-sidebånd, se fig. 11.

Fig. 9. Mellemfrekvensbåndfilter.

Den simpleste måde at forbedre en bestå
ende modtager med 450 kHz mellemfrekvens
på er at tilføje flere båndfiltre efter ovenfor
nævnte metode. Dette kan gøres forholdsvis
billigt, hvis man kan skrabe en del brugte
MF-transformere af ældre årgang sammen.
Den anden vej, man kan gå, er a) at bede
onkel i Amerika om at sende et eller flere
mekaniske filtre, eller b) at bygge et krystal
filter med 2 til 6 krystaller. Et sådant filter
beskrives af OZ7T andetsteds i dette num
mer af OZ.

M

Fig. 10.

Valg af båndbredde.
Fig. 10 viser en beliggenhed af 3 signaler,
der ofte forekommer i praksis på vore over
fyldte bånd. Det ønskede signals (1) øvre side
bånd falder sammen med et uønsket signals
(2) nedre sidebånd. Benytter man en modta
ger, der er 6 kHz bred (passende for alminde
lig gammeldags modtagning af et AM-signal),
*) Læs OZ7BO: . Selektivitet", OZ januar 1954 og „Selek
tiv MF-forstærker". OZ februar 1954.
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Fig. 11. Vektordiagram for AM- og PM-signaler.
Ø. S. er det øvre (højfrekvente) sidebånd og N. S.
det nedre sidebånd (beliggende under bærefre
kvensen). Fjernes N. S. er de to signaler fuldstæn
dig identiske, og ingen forskel kan høres. De er
begge blevet til et ESB-signal med bærebølge.

Nogle tvivlere vil nu måske fremføre, at
den gængse metode til at modtage NFM på.
nemlig ved skæv afstemning på signalet
(flankemodtagning) slet ikke kan benyttes,
når MF-kurvens flanker er (næsten) lodrette.
Jo, det kan den n e t o p , for det, der sker ved
den skæve afstemning, er kun, at d e t e n e
sidebånd svækkes så kraftigt, at der i virke
ligheden er tale om enkeltsidebåndsmodtag
n i n g , hvorved forskellen mellem AM og PM
(NFM) ophæves (se fig. 11). Hvorfor så ikke
tage skridtet fuldt ud og gøre denne virkning
endnu mere effektiv?
Den helt ideelle modtager har 3 stillinger
af selektivitetsomskifteren: 6 kHz og 3 kHz
for telefoni og 200 Hz båndbredde for C W modtagning, med flad top og stejle flanker
af selektivitetskurven. Man kan dog udmær
ket nøjes med en 3 kHz bred MF-forstærker
alene, og ved hjælp af LF-selektivitet og rig
tig placering af BFO’ens frekvens opnå til

strækkelig
lille
CW-båndbredde
og
„singlesignal“-effekt. CW-signaler består jo som be
kendt også af en bærebølge og 2 sidebånd og
kan opfattes som et 100% moduleret AM-signal. For korrekt gengivelse kræves mindst ca.
100 Hz båndbredde.

Tosignalselektivitet.
Når man har bygget sig en fin MF-forstærker med en kurveform som fig. 8b og
installeret den i modtageren, er arbejdet ikke
endt. Man vil nemlig sikkert erfare, at kraf
tige lokalstationer stadig fylder hele båndet,
eller i hvert fald forstyrrer mere ved mod
tagning af svage signaler på nabokanalerne
end ventet. F e j l e n b ø r a l t i d f ø r s t o g f r e m 
m e s t s ø g e s i m o d t a g e r e n , og fænomenet hed
der k r y d s m o d u l a t i o n og skyldes overstyring
af et eller fiere rør, enten på grund af urig
tig dimensionering eller forkert betjening.
HF-røret er stærkt udsat for overstyring,
for foran dette findes som regel kun en en
kelt afstemningskreds, der på grund af an
tennens dæmpning er så bred, at den dækker
en væsentlig del af et smalt amatørbånd på
een gang. En naboamatørs kraftige signaler
kan let overstyre HF-røret, hvorved dette
kommer til at virke som en slags blandings
rør.
Det
forstyrrende
signals
modulation
overføres på det ønskede signals bærebølge
og kan nu ikke fjernes på nogen som helst
måde. Er der tale om telegrafi, bliver det
ønskede signals styrke mindre, når nabo
amatøren trykker på nøglen — måske for
svinder det helt!
På
blandingsrørets
gitter
er
niveauet
højere, men selektiviteten foran ikke væsent
lig større, så her er faren for krydsmodula
tion altså forøget! Også i MF-forstærkeren
optræder
krydsmodulation.
Midlerne
imod
dette onde er:
1. Fuld selektivitet indføres på et så tidligt
trin i modtageren som muligt.
2. Signalniveauet holdes så lavt som for
svarligt af hensyn til bevarelse af et godt
signal-støjforhold,
indtil
fuld
selektivitet
er opnået, og først da indføres den nød
vendige forstærkning.
3. Alle rør må arbejde f u l d s t æ n d i g s t a b i l t .
Medkobling fremhæver ulinearitet i rø
rene, hvilket igen fremmer krydsmodu
lationen.
Modtagere
med
signaltilbage
kobling samt detektormodtagere er me
get følsomme på dette punkt, de b l o k e r e s
let.
Desværre kan man ikke indføre hele selek
tiviteten før første rør, men man kan tage
visse forholdsregler. Antennen kobles så løst

til forkredsen som foreneligt med et godt
signalstøjforhold,
hvorved
kredsens
selektivi
tet stiger. HF-rørets driftspændinger afpasses
nøje, så det kommer til at arbejde korrekt.
Der må anvendes et rør med exponentialkarakteristik, hvis forstærkningen skal kunne
reguleres, og reguleringen må ske på styre
gitteret, f. eks. ved variabel katodemodstand.
R e g u l e r i n g i s k æ r m g i t t e r e t f r a r å d e s . For
stærkningen må ikke være større end absolut
nødvendigt.
Blandingsrør
af
heptodetypen
(multiplikativ blanding) er mindst følsomme for kryds
modulation og lettere at bringe til at arbejde
korrekt end den additive type, hvorfor en
heptode i almindelighed må anbefales. Et
eventuelt krystalfilter eller lign. skal anbrin
ges mellem blandingsrør og første MF-rør.
Anvendes dobbelt eller tredobbelt convertering, må niveauet på blandingsrørenes sig
nalgitre holdes nede på omkring 1—10 mV.
A V C er måske nok en behagelighed ved
telefonimodtagning,
men
kan
gøre
overor
dentlig megen skade. Der bør altid i en kom
munikationsmodtager kunne skiftes til hånd
regulering af forstærkningen (MVC), og MVC
bør benyttes, så snart forstyrrelser indtræ
der, hvorved megen QRM kan undgås.
Det mest korrekte er, udelukkende at regu
lere HF-rørets forstærkning. Det kan dog
være
vanskeligt
at
regulere
tilstrækkeligt
ned
overfor
kraftige
lokalsignaler,
hvorfor
man kan regulere første MF-trin samtidig.
LF-volumenkontrol i sædvanlig forstand er
unødvendig og direkte skadelig, hvis den be
tjenes forkert, se pkt. 2 ovenfor. Da det er
HF-røret, og hvad der findes før dette, der
bestemmer støjniveauet, vil modtagerens støj
falde til under det hørlige, når HF-røret re
guleres ned.

Spejlselektivitet.
Med 1 HF-trin (2 afstemte signalkredse)
kan man som en god håndregel sige, at spejl
selektiviteten
bliver
tilfredsstillende,
når
højeste
signalfrekvens
ikke
overstiger
10
gange første mellemfrekvens MF1, og brug
bar op til ca. 20 gange MF1.
Mere end eet HF-trin må frarådes, 2 HFtrin er vanskelige at få stabile, og der bliver
temmelig mange kredse at holde styr på.
Dobbeltsuperen med høj første MF og lav og
selektivitetsbestemmende anden MF er langt
at anbefale.
Ved convertering fra første til anden MF
skal man imidlertid være opmærksom på
endnu en mulighed for spejlsignaler. Er MF1
(Sluttes side 257.)
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En stabil elbug
Af Bo Brøndum-Nielsen, OZ7BO.
Siden den første Elbug blev beskrevet i
OZ 1 ), har der blandt CW-Amatører, saavel
herhjemme som i Udlandet, været en sti
gende Interesse for denne Nøgletype. Popu
lariteten har givet sig Udslag i en lang
Række Konstruktionsbeskrivelser i de for
skellige
Kortbølgeblade.
Nogle
har
været
gode, flere mindre heldige.
Blandt de gode Konstruktioner er de fleste
ret komplicerede og kræver et betydeligt
Opbud af Rør. Der tænkes her specielt paa
den af W2IMU 2 ) beskrevne Elbug, der gan
ske vist er rent elektronisk (ingen Relæer),
men til Gengæld er saa kostbar at bygge, at
de fleste nok betænker sig.
Hvorfor da alle disse Krumspring for at
undgaa Relæer? Jo, siger man, Relæer klap
rer, er kritiske med Hensyn til Justering og
giver ofte Kontaktvanskeligheder. Hertil er
at sige, at moderne polariserede Relæer er
næsten lydløse, meget følsomme og lynhur
tige (2—4 mS). I en velkonstrueret Elbug er
Tegngivningen
praktisk
talt
upaavirket
af
Relæjusteringen (forsaavidt den da ikke er
helt gal). Er Gnistslukningen effektiv, er der
ingen Kontaktvanskeligheder.
Naar Amerikanerne ikke i større Udstræk
ning har baseret deres Konstruktioner paa
polariserede Relæer, skyldes det utvivlsomt,
at saadanne Relæer er kostbare. Herhjemme
er vi saa heldige, at Siemens Telegrafrelæer
kan faas til rimelig Pris 3 ). Det er ganske
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pudsigt, at det for en Gangs Skyld er os, der
er i den Situation. Det omvendte er vi jo
vant til.
Det kan maaske derfor være paa sin Plads
at bringe en Elbug-Konstruktion, der ganske
vist ikke er ny 4 ), men alligevel næppe har
været
overgaaet
af
senere
Konstruktører.
Den har været i Brug paa min Station lige
siden sin Fremkomst og kan anbefales paa
det varmeste. Dens væsentligste Fortrin er,
at den er simpel, stabil og nem at justere.
Princippet er det velkendte med Afladning
og Opladning af en Kondensator. Hemmelig
heden ligger i at faa Opladningen til at foregaa lineært og ikke krummet, hvorved Tids
punktet, hvor Relæet skal falde, er svært at
fastlægge. Det er her klaret ved Anvendelse
af et særligt Lineariseringsrør, en Katode
følger (V1), hvorved Opladningen af den tidsbestemmende
Kondensator
bliver
retlinet
over et meget stort Stykke.
Staar Nøglen i Hvilestilling, er C1 opladet
(over A-Kontakten, der er lukket). V1 faar
altsaa kraftig positiv Gitterspænding, d. v. s.
der flyder Anodestrøm og opstaar betydelig
Spænding
over
Katodemodstanden
R 4.V 2,
hvis Katode er lagt fast paa + 100V (fra
Spændingsdeleren med de to Glimrør), faar
ogsaa positiv Gitterspænding, saaledes at ARelæet er trukket og a sluttet. Sluttes Nøgle
kontakten nu til Stel (Stregsiden), aflades C1
øjeblikkeligt, V1 spærres, Spændingen over

forsvinder, hvorved V2 spærres og ARelæet falder. Eftersom Kortslutningen af Ci
over Nøglen nu er ophævet, vil Kondensato
ren langsomt oplades af V 1 gennem P1 og R3.
Med P1 indstilles Sendehastigheden, medens
R3 er en Begrænsermodstand. Naar Ladespændingen har naaet en vis Størrelse, vil
A-Relæet atter trække, og C1 bliver afladet
over
Nøglekontakten,
forsaavidt
denne
sta
dig holdes i Stregstilling. Er Nøglen sluppet
forinden,
forbliver
Relæet
trukket,
indtil
Nøglen atter sluttes. Lægges Nøglen i Prik
stilling, sker nogenlunde det samme, blot
med den Forskel, at C1 nu ikke aflades fuld
stændigt, men til en Spænding, hvis Størrelse
bestemt af Potentiometeret Ps’s Stilling. Da
nu Ladespændingen over C1 hurtigere vil naa
den Spænding, ved hvilken Relæet trækker,
vil „Frekvensen" blive højere. P2 bestemmer
altsaa Forholdet mellem Prik og Streg.
V3 er en DC-Forstærker, der har den Op
gave
at
forstærke
Savtakspændingen
over
R4.
De Spændinger, der naar Nøglerøret
V 4 , vil følgelig blive næsten firkantede, hvor
ved Relæet B arbejder meget præcist. Naar
Prik eller Streg startes, vil B-Relæet trække
samtidig med, at A falder, men da Katoden
paa V 3 er mere negativ end Katoden paa V 2 ,
vil B falde lidt før A trækker. Tidsforskellen
vil være bestemt af P3, der saaledes regule
rer Mellemrummet mellem de enkelte Prik
ker eller Streger.
Cn, Rn, der ligger tværs over Nøglekon
takten
paa
B-Relæet,
er
den
sædvanlige
Gnistslukker.
Værdierne
afhænger
af
den
anvendte Nøglemetode.
Strømforsyningen
sker
fra
en
Ensretter,
der kan afgive ca. 40 mA ved omkring 250V.
Filtreringen behøver ikke at være effektiv,
da Glimrørene giver god Udglatning. Trans
formerens 6,3 V Glødevikling lægges ikke til
Stel, men til Punktet mellem de to Glimrør
(+ 100 V) for at begrænse Spændingen mel
lem Katode og Glødetraad paa Rørene.
Komponenterne er iøvrigt ukritiske. Led
ningsføring
og
Placering
ligesaa.
Potentio
metrene skal helst være lineære. P2 og Pa
bør være traadviklede.
ECC40 kan erstattes af ECC81, ECC82,
6SN7 og lignende uden Ændring af Mod
standsværdierne.
Relæerne er som nævnt af Siemens Fabri
kat. De er forsynede med to Viklinger, der
kan lægges i Serie. Relæerne leveres „skævt"
stillede, d. v. s. at de fungerer som normale
Relæer. Relæteknikere vil nok rynke paa
Næsen og hævde, at et polariseret Relæ bør

anvendes korrekt, d. v. s. justeret saaledes,
at det kan hvile i begge Stillinger. Den ene
Vikling skal i saa Fald gennemløbes af en
konstant Strøm (et Par mA) gennem en Serie
modstand, og den anden bruges som Arbejdsvikling. I Praksis har Elbuggen imidlertid
arbejdet saa tilfredsstillende, at jeg aldrig
har følt mig fristet til at korrigere paa dette
Punkt. I næste OZ følger Konstruktionsbe
skrivelsen af den mekaniske Del af selve
Nøglen. Den er saa simpel, at den med lidt
Fingerfærdighed
kan
laves
„paa
Køkken
bordet".
1) OZ7BO, OZ Februar 1949.
Turrin, W2IMU, QST, Dec. 1952, Sept. 1954.
3) Bech Hansen, Siemens Tris 57c TBv 4/737.
4) W6DPU, QST, Februar 1951.
2)

Kommunikationsmodtageren
(Fortsat fra side 255.)

— 1600 kHz, MF2 = 110 kHz og oscillator
frekvensen 1710 kHz, som det sædvanligvis
benyttes, vil et signal, der giver en første MF
på 1710 + 110 = 1820 kHz gå igennem, hvis
det ikke dæmpes tilstrækkeligt i 1600 kHzbåndfiltrene. Navnlig på de højeste bånd er
signalkredsenes
selektivitet
langtfra
tilstræk
kelig til at skelne mellem to signaler, der lig
ger 2 X 110 = 220 kHz fra hinanden, så der
må stilles det krav til 1600 kHz-forstærkeren,
at den dæmper spejlet m i n d s t 60 dB (1000
gange) i forhold til det ønskede signal.
MFI = 1600 kHz
MF2
kHz

Signal -spejlforhold med 1
transf crmer
dB

Mindste antal
transformere
for 60 dB
dæmpning

gange

Hertil s varende
signal- -spejlforirlold
dB

gange

450

> 60

>1000

1

60

1000

110

ca. 40 ca.100

2

80

10000

50

ca. 25 ca. 21

3

78

8000

35

ca.20 ca. 10

3

60

1000

Fig. 12 giver antallet af 1600 kHz-mellemfrekvenstransformere af den sædvanlige type for forskellige
værdier af anden mellemfrekvens.

Af tabellen i fig 12 fremgår, hvor mange
1600
kHz-transformere
af
den
sædvanlige
type, der mindst skal benyttes ved forskellige
værdier af anden MF.
I næste artikel skal bl. a. LF-selektivitet
omtales.
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Et kredsløb til beskyttelse af senderror
En ny dobbelttriode opstilling, der samtidig giver variabel input kontrol.
Fra QST oktober 1954. Thomas E. Beling, W9AEI/2. — Oversat af P. Rasmussen, OZ1PR.
Systemet
med
at
benytte
spændingsfaldet
over
gitteraflederen
som
gitterforspænding
til HF-rørene i senderen har visse fordele,
det er en nem og billig måde at opnå gitter
forspænding på, og den indregulerer sig selv
til den rigtige værdi. Men systemet har en
væsentlig
ulempe:
hvis
styringen
til
røret
svigter,
forsvinder
gitterforspændingen
sam
tidig, og resultatet bliver for høj anodestrøm
og overbelastning af røret. Den mest almin
delige måde at løse dette problem på er at
anvende
en
fast
gitterforspænding
fra
en
ydre spændingskilde til at begrænse anode
tabet til en sikker værdi, selv når styringen
svigter,
og
så
anvende
gitteraflederen
til
fremstilling
af
den
yderligere
gitterforspæn
ding, der skal anvendes, når senderen arbej
der. Dette kræver en yderligere spændings
kilde, og mange amatører viger tilbage her
for.

anodestrømmen i senderrøret holdes nede på
en værdi, hvor røret ikke tager skade.
Dette system, der anvendes meget, arbejder
udmærket med mange tetroder, men det kan
ikke anvendes til røret 6146. Hvis man skal
holde
anodestrømmen
nede
på
en
sikker
værdi,
kræver
dette
rør
en
skærmgitter
spænding, der er mindre, end man kan opnå
med et clamp-rørs kredsløb. Til 6146 anven
der man hyppigt et system, hvor man ind
skyder
et
spændingsstabilisatorrør
i
serie
med
clamp-rørets
anode
og
senderrørets
skærmgitter.
Stabilisatorrøret,
der
er
tændt,
når senderen arbejder normalt, går ud, når
den
tilførte
spænding
falder,
og
afskærer
derved al spænding til skærmgitteret.
R. F. AMP

I de senere år er der i de fleste diagram
mer over amatørsendere anvendt beam tetroder i PA-trinet. Disse rør har den egenskab,
at deres anodestrøm ved en given gitterfor
spænding
er
praktisk
talt
uafhængig
af
anodespændingen, medens den er en direkte
funktion
af
skærmgitterspændingen.
Dette
forhold drager man nytte af i det almindelig
kendte clamp-rør kredsløb vist i fig. 1.
R. F. AMP.

Når senderen arbejder normalt, får clamprøret en gitterforspænding, der er højere end
dets cut-off spænding, idet det får den fulde
spænding
over
senderrørets
gitterafleder
Rg,
clamp-røret har derfor ingen indvirkning på
senderens
virkemåde.
Hvis
styringen
svigter,
falder
clamp-rørets
gitterforspænding
der
imod til nul, og det trækker en kraftig strøm;
dette forårsager et stort spændingsfald over
R1 og som følge deraf en stærkt formindsket
skærmgitterspænding;
dette
bevirker
igen,
at
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Da forfatteren til denne artikel skulle ud
arbejde
et
beskyttelseskredsløb
for
en
ny
6146, besluttede han sig til at prøve en eller
anden måde at anbringe et rør på i serie
med
skærmgitterspændingen,
hvorved
denne
spænding kunne holdes nede på en rimelig
værdi,
hvis
styringen
skulle
svigte.
Det
kredsløb, der vises i fig. 2, opfylder dette
ønske, samtidig med at det giver en særdeles
velkommen mulighed for regulering af såvel
skærmgitterspænding
som
anodetab,
dette
sidste er en stor behagelighed, når man skal
indstille senderen, og særdeles nyttigt til re
gulering
af
styringen
til
det
efterfølgende
PA-rør, når 6146 anvendes til at drive et
større PA-rør.
Den ene halvdel af et 12AU7 (højre halvdel
i fig. 2) anvendes som en katodefølger, me
dens den anden halvdel anvendes som en dcforstærker. Kredsløbets virkemåde er let at
forstå. Når 6146 arbejder normalt, får dcforstærkeren
(venstre
triode)
en
gitterfor
spænding, der er større end cut-off spændin
gen, idet det får den fulde spænding over
6146s gitterafleder. Spændingen, der tilføres

SRJ -sommerlejren 1954
Det var egentlig ikke min hensigt at publicere op
levelserne ved min deltagelse i SRJ’s sommerlejr i
dagene 19.
22. aug. d. å., men da jeg få dage efter
hjemkomsten traf afdelingsformanden her — 5KD
og fortalte ham lidt herom, syntes han, det burde
komme til flere medlemmers kundskab — måske
for at stimulere besøg ved andre sommerlejre.
Hvorfor i det hele taget deltage i et så fjerntlig
gende lands sommerlejr? vil nogen måske spørge;
ja, jeg kan knapt svare helt bestemt herpå; jeg
plejer hvert år at rejse et par ture ud for at se på
nogle af vor klodes herligheder, og på den tid, den
ne sommers rejse skulle planlægges, faldt mine djne
netop på en lille bekendtgørelse i OZ for april må
ned, hvor det blev meddelt, at SRJ afholdt sommer
lejr i ovenanførte tidsrum, og at udenlandske kort
bølgekammerater var velkomne; ja, hvad var så
mere naturligt, da Jugoslavien endnu ikke tidligere
var besøgt og først for nylig var lukket op for frem
mede, end at lægge ferierejsen hertil, og så samtidig
prøve, hvordan et samvær med fremmede hobby
kolleger kunne falde ud.
Først blev sommerlejrens program indhentet fra
SRJ's hovedsæde i Beograd, og samtidig meddeltes
herfra, at endnu udførligere oplysninger kunne fås

katodefølgeren,
bestemmes
af
spændingsdeleren R1/R2. Katoden følger spændingen på
gitteret, således at man ved at indstille R2
kan
opnå
korrekt
skærmgitterspænding,
ca.
150 V. Hvis styringen til 6146 skulle svigte,
vil
gitterforspændingen
til
dc-forstærkeren
falde til nul, hvorved det vil trække strøm,
og spændingsfaldet over R1 vil formindske
dets anodespænding til en meget lav værdi.
Denne lave spænding vil gennem katodeføl
geren
udgøre
skærmgitterspændingen
til
6146.
Hvis man anvender de værdier, der er an
givet i diagrammet, kan man opnå, at skærm
gitterspændingen falder til 20 V, hvis styrin
gen svigter. Dette vil holde anodestrømmen
så langt nede, at man undgår, at 6146 ud
sættes for et stort og skadeligt anodetab.
Dette kredsløb har mange fordele fremfor
det almindeligt anvendte clamp-rør.
1) Ved hjælp af R2 kan skærmgitterspæn
dingen reguleres uden at influere på gitter
forspændingen, således at man opnår en be
hagelig regulering af inputtet, når man tester
eller indstiller senderen, eller når man har
en lokal QSO, eller når man i en contest skal
holde sit output nede på en bestemt værdi
for at få større pointtal.
2)
Dobbelt-trioden gør dobbelt gavn, idet
den foruden at virke som beskyttelsesrør også
erstatter en skærmgittermodstand, der skulle
kunne bære en stor belastning.
3) Ved at anvende højohms modstande til
R1 og R2 er det muligt at holde skærmgitter
spændingen nede på en meget lav værdi, når

fra afdelingen i Ljubljana, hvor arrangementerne
skulle finde sted. Også disse oplysninger blev ind
hentet, jfr. min notits i OZ herom.
Afrejsen fandt sted fra Struer d. 17. august, og
ankomsten til Ljubljana fandt sted næste dags aften;
på hele rejsen var der kun et lille ophold i Munchen
om morgenen, lige passende til morgenmokka; tog
gangen var punktlig indtil den østrigsk-jugoslaviske
grænse, så mærkede man straks, at nu betød en
halv time og mere fra eller til ikke nogen rolle, og
forsinkelsen på de sidste 65 km løb da også op til
1 1 / 4 time.
Det var anført i de modtagne meddelelser fra
SRJ, at det endelige, helt færdige program for lejren
ville blive udleveret hver enkelt i et turistbureau
lige ved banegården.
Jeg var ved lejren kl. 8.55 som beregnet — lejrens
åbning skulle være kl. 9.00 — men takket være min
ugidelighed aftenen før med ikke at få udleveret
endeligt program, vidste jeg ikke, at åbningen fore
gik i byen.
Ankommen til byen gik vi straks til Kino Komuna
— en biografsal, som var lejet disse dage uden for
spilletiden — hvor præsidenten netop aflagde be
retning, da vi kom, og hvor de udenlandske gæster
var blevet modtaget, hvilket dog ikke forhindrede
en hjertelig modtagelse af den danske gæst; der var
antagelig ca. 7—800 amatører til stede.

styringen svigter. Når man anvender et al
mindeligt clamp kredsløb, kan man kun for
mindske skærmgitterspændingen ved at for
mindske den indre modstand i clamp-røret.
Viste kredsløb kan anvendes til andre
skærmgitterspændinger ved at ændre forhol
det mellem R1 og R2. Til rør, der kræver en
højere spænding, vil det være naturligt at
vælge 6AS7G eller 6BL7GT i stedet for
12AU7*). Selv om der ikke har været lavet
forsøg med det, synes der ikke at være nogen
grund til, at man ikke skulle kunne anode
modulere den viste opstilling, blot man ind
skyder en LF-choke i skærmgitterledningen.
Hvis man ønsker at skærmgittermodulere.
kan dette gøres ved at indstille skærmgitter
spændingen ved hjælp af R2 til det halve af
den normale cw-spænding, og så tilføre mo
dulationsspændingen
til
gitteret
på
katodefølgeren gennem en 0,01 μF . Da output-impe
dansen på katodefølgeren er lav, vil skærm
gitterspændingen nøje følge den tilførte mo
dulationsspænding, og man skulle derved op
nå en modulation, der er noget mere liniær,
end hvad man kan opnå med normal clamprør modulation.
*) Hvis man anvender kredsløbet nøjagtigt som det
er vist i fig. 2, skal man være opmærksom på den
højst tilladelige spænding mellem glødetråd og katode
i
katodefølgerrøret
og
dc-forstærkerrøret,
da
denne
spænding sætter en grænse for den opnåelige skærmgilterspænding til senderrøret. For eksempel er den
maksimale glødetråd katodespænding 1 12AU7 180 volt,
for 6BL7GT er den 200 volt og for 6AS7G 300 volt. Hvis
den maksimale glødetråd katodespænding ville blive
overskredet, kan man 1 stedet for et dobbeltrør an
vende to særskilte rør som dc-forstærker og katodefølger og så tage glødespændingen til katodefølgeren
fra en særlig vikling på transformatoren og forbinde
den ene side af glødetråden til katoden.
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Der var udenlandske gæster fra USA. England
(bl. a. præsidenten G2MI). Tyskland. Østrig, Italien.
Triest, Grækenland og altså undertegnede som ene
ste skandinav; fra flere af de anfprte lande var der
både officielle repræsentanter og gæster.
Efter middagen gik turen til en udstilling, hvor
man så såvel kostbare fabrikater af båndoptagere,
modtagere og andet materiel, som smukt udforte
amatorarbejder; endvidere udstilling af QSL-kort —
kun et par fra OZ-stationer — og karrikaturer af
amatører i arbejde, alt arrangeret i en smukt pyntet
sal i Dom Sindikata; det bør måske for fuldstændig
hedens skyld tilføjes, at der også var mulighed for
køb af komponenter til amatørpriser.
Klokken nærmede sig nu stærkt 17.00, til hvilket
tidspunkt var berammet en pressekonference, hvori
deltog SRJ’s ledere m. fl. samt alle udenlandske
officielle og private gæster, ialt ca 50; konferencen
fandt sted i hotel „Union“s mødesal, der var mødt
ca. 10 reportere fra landets største blade med samt
deres fotografer, og meningen var fra SRJ’s side
at
gøre
radioamatørhobbyen
kendt
og
populær
blandt befolkningen. Efter at SRJ's præsident og
vicepræsident
havde
talt,
fulgte
en
krydsild
af
spørgsmål fra reporterne, nærmest om hvorfor man
var forfalden til denne hobby, hvad man havde ud
af den, hvad den kostede o. s. v. Herefter måtte en
repræsentant fra hver af de fremmede nationer sige
et par ord om deres organisation m. v. derhjemme,
og end ikke jeg slap fri, selv om jeg hævdede, at
jeg var til stede ganske privat; først på dansk, så
på engelsk og endelig blev det oversat til serbo-kroatisk. SRJ’s første kvindelige senderamatør, der bor
i Sarajevo — YU4FY, kaldet Lola — var også til
stede og måtte også holde for; alt på denne konfe
rence, under hvilken der blev serveret en lille aften
frokost, blev optaget på bånd af radiofonien, og en
time efter, da vi var på vej i bus til teltlejren, kun
ne vi høre det hele i den jugoslaviske radioavis.
I lejren var alt forberedt til at modtage invasio
nen, lejrsenderen var gjort klar, der var film — også
3D-musik og sang m. v. YU-amatører samledes i
små grupper på ca. 7 —8 mand og sang flere jugosla
viske „rounds“, sange, hvor man begynder med et
antal af en eller anden slags, og så falder der een
fra i hvert vers, f. eks. „Ten little niggerboys“ m.
fl. andre.
Fredagen begyndte med, at de samme, som havde
været til pressekonferencen dagen før, skulle på
visit hos byens borgmester i byens meget smukke,
gamle rådhus, hvis indre gård sikkert ville være en
lækkerbidsken
for
arkitektur-interesserede
turister;
heller ikke borgmesteren, der var modstandsmand
fra krigens dage og derfor ikke ukendt med kort
bølgeradio, var smålig med serveringen, nej, både
en velkomstskål af de bedre vinsorter og en hel fro
kost med vin og kaffe, mindre kunne ikke gøre det.
Efter besøget her blev der — dog vistnok udenfor
programmet — arrangeret en lille udflugt til en
vinkælder i byens udkant, hvor vi naturligvis også
— efter at have set de store vinfade med op til 800
hl i hver — måtte smage på firmaets produkter.
Nu gik turen direkte til Ljubljana ultra-shortwave station, indrettet øverst i tårnet på en gam
mel borg, beliggende højt over byen. Fra tårnets
platform med antennen, hvortil der også var adgang
for publikum iøvrigt. var der en meget smuk ud
sigt over den store by til alle bjergene rundt om.
Endelig, efter besøget her, blev der et lille puste
rum. så vi tilrejsende kunne få set lidt på byen.
Om aftenen spiste de fleste til middag i en af de
store restaurationshaver, hvor der var udmærkede
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orkestre, og dansen gik lystig til langt over midnat.
Tredie dagen — lørdag — var der busudflugt med
de udenlandske gæster til Przanj, hvor fabrikken
„Telekomunikacije" besøgtes; her blev der bl. a.
fremstillet højttalere; det var iøvrigt ikke eneste
besøg her, idet tilrejsende jugoslaviske amatører
havde været her i flere hold, mens vi fremmede
var hos borgmesteren dagen før. Om eftermiddagen
var der besøg på Ljubljana broadcasting station,
hvor alt blev forevist: de forskellige studier, kon
trolrum m. v.
Aftenen var helliget det muntre: nemlig en festlig
afslutning på lejren; dette foregik i Ljudska restavracija og begyndte med spisning. Efter spisningen
oplæstes resultaterne af en rævejagt afholdt i lej
ren; jeg blev ikke helt klar over sejrherren, men
jeg tror, det blev DL1DH, der var da også et billede
af ham med samt hans modtager i „Dvevnik“, eet
af byens store blade; i det hele taget, var der slet
ikke ofret så få spalter avisstof vedrørende radio
amatørlejren, ligesom der var mange billeder.
Under iøvrigt festligt samvær med dans til 7mands orkester sluttede aftenen henad kl. 2. 00.
Søndag formiddag rejste de fleste af YU-amatørerne hjem, medens de udenlandske amatører, led
saget af jugoslaviske kammerater, foretog udflugter
til bl. a. Bied, et fra hele Europa meget besøgt kur
sted, eller til Postojna med verdens mest berømte
drypstenshuler.
Herefter var sommerlejren slut; et arrangement,
som SRJ kun kan have al ære for. Det var en lejr,
der gav fuldt udbytte for de feriedage, som blev
ofret herpå. Jeg har lovet at meddele herhjemme, at
denne første SRJ sommerlejr ville blive søgt efter
fulgt af flere, antagelig allerede 1955, dog ikke i
Ljubljana, men noget sydligere; endvidere skulle
jeg hilse og bede amatørerne rette antennen mod
sydøst, da man var meget interesseret i kontakt med
OZ’er; specielt var YU1AG (ikke at forveksle med
1AD, der sender hilsen til OZ7BG) og SV1SP inter
esseret i QSO på 20 meter.
Med det samme vil jeg gerne bede alle, der har
FM i deres call, ikke misforstå eventuelle hilsener
fra YU’er; d. v. s. OZ1FM, 2FM o. s. v. helt op til 9,
da jeg gik under alle disse benævnelser i lejren,
hvilket skyldes (antagelig ved en misforståelse), at
jeg på spørgsmålet om, hvad de skulle kalde mig,
sagde F. M., hvilken benævnelse, jeg har gået under
på min arbejdsplads i mere end 17 år; skulle der
indgå en særlig hilsen, bedes den altså venligst videresendt til undertegnede.
Mandag morgen begyndte hjemrejsen over Wien
— mange oplevelser rigere, og jeg vil stærkt anbe
fale OZ'er samt eventuelle norske og svenske læsere
af OZ et besøg hos SRJ’s næste sommerlejr.
Med hilsen, F. M. Nielsen, EDR-medlem 2498.

Den nye

QTH-LISTE
kan købes hos kassereren

O. Havn Eriksen
Fuglsangsvej 18,
Nykøbing F.
Pris kr. 2,50 + porto.

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic-manager: OZ2NU
Hertil sendes senest den 28. i md. alt stof vedrørende tester.
Section-manager: Bånd-aktivitet: OZ7BG
Section-manager: V.H.F. arbejde: OZ9R
Assistent: Int. samarbejde: OZ8T

Årets jule-test
Som noget naturligt bliver indledningen på denne
måneds rubrik fra „Traffic—Department" omtalen
af årets juletest, den, der for så mange amatører
er blevet den lejlighed, hvor amatørkammerater øn
skes god helg, og hvor der siges tak for året, der
svandt.
Forhåbentlig må dette træk også blive det karak
teristiske ved den kommende test.
Reglerne Oliver i det store og hele som de fore
gående år, men de er dog supplerede med, at der
oprettes en speciel klasse for afdelingssendere eller
gruppesendere. Med gruppesendere forstås sendere
beliggende i by eller område, hvor der ingen afde
ling findes.
En lokalstation udvælges da som fællessender,
idet dog kaldesignalet bibeholdes og anvendes uden
nogen ændring. Sådanne gruppesendere skal inden
d. 22. dec. meddele traffic-department deres delta
gelse i testen, QTH, der bliver arbejdet fra samt
hvilke amatører, der står bag senderen.
For afdelingssendere gælder det, at de, når log
gen skal indsendes, meddeler hvilke amatører, der
har gjort tjeneste på stationen i testperioderne.
En kort resume af testens regler gengives herved:
Testen afholdes traditionelt 2. juledag, og de for
testens gældende perioder bliver:
Telefoni: Kl. 8.15 til 9.15 og 15.30 til 16.30, DNT.
Telegrafi: Kl. 9.30 til 10.30 og 16.45 til 17.45, DNT.
Testen er delt i en telefoni-klasse og en telegrafi
klase, der bedømmes hver for sig.
Kun 80-meter-båndet må benyttes, og det opdeles
således:
Telefoni: 3825 til 3925 kHz.
Telegrafi: 3500 til 3600 kHz.
Der tillades een forbindelse med hver station i
hver testperiode. I telefoniklassen udveksles der 4cifrede kontrolgrupper, hvor de første 2 cifre an
giver R- og S-rapport, medens de to sidste angiver
QSO-nummer, begyndende med 01 for første QSO.
I
telegrafi-klassen
anvendes
5-cifrede
grupper,
hvoraf de tre første angiver RST-rapport og de to
sidste QSO-nr. — Hver rigtig gruppe giver eet
point, en komplet QSO altså to points til hver af
parterne.
Som meddelt i indledningen indføres en deltager
gruppe, der benævnes afdelings- og gruppesendere,
der bedømmes særskilt.
Forbindelse mellem afdelings- resp. gruppesen
der på den ene side og alm. enkeltmands-station
på den anden side giver tre points, hvilket også
gives for komplet gennemført QSO mellem to afde
lings- resp. gruppesendere.
Samtidig udskrives en aflytningstest for ikke-licenserede medlemmer, hvor det gælder cm at af
lytte flest mulige QSO’er og rapportere disse af
begge stationer afgivne kodegrupper. Bemærk un
derstregningen.

Logs skal for så vel sender- som lytteramatører
indeholde: Tid, calls, afsendt og modtaget kontrol
gruppe samt tom rubrik for Tr.-Dept. Desuden skal
loggene foroven angive den pågældende stations
call og QTH samt stationsbeskrivelse.
Loggene må som seneste poststemplingsdato bære
30. dec. 1954 og sendes til Tr.-Dept., Post Box 335,
Aalborg.
Resultatet offentliggøres i „OZ" for jan. 1955.
God jagt — OZ2NU.

*
Japanske amatører danner
The International DX League.
Kort før redaktionens slutning modtog vi en om
fattende
korrespondance
fra
japanske
kortbølge
amatører bl. a. omfattende en proklamation, hvorfra
vi bringer følgende summariske opstilling:
Opråb til kortbølgeamatører over hele verden.
Opnå mere glæde af DX-arbejdet gennem QAV.
Denne virkeligt nye League er oprettet for „In
ternational good-will gennem kortbølge" — Vort fa
vorit motto er: „Bedre venskab og mere DX".
Vi henvender os til alle kortbølgeamatører, licenserede såvel som lytteramatører, til YL’s og XYL’s
såvel som om’s. Oldtimer såvel som nybegynder.
Det er vor store glæde at kunne anmode dig om
at tilslutte dig vor League. Gennem den er der
gode chancer for DX og den indebærer for old
timers en udbredelse af arbejdsfeltet og danner for
nybegynderen et udmærket træningscenter.
Gennem
medlemmernes
mangeartede
interesser
vil dine egne kunne udbygges, og over 20 tjenester
indbefattet en meget værdifuldt „IDXL QSL Net
Work".
Vi forudsiger også fremkomsten af nye verdens
omfattende diplomer samt regelmæssige contests
for både lyttere og sendeamatører.
League’ens såvel som medlemmernes aktivitet vil
fremgå af det rigt illustrerede månedlige kluborgan
„QAD".
Af IDXL’s internationale diplomer kan nævnes:
DX-Champion. Årligt diplom med trofæ. Til de
3 medlemmer, der har opnået højest samlet points
tal i årets int. tester.
Worked all Pacific. W. A. P. (ikke at forveksle
med det new-zealandske diplom af samme navn).
Udstedes til alle licenserede stationer, der har haft
forbindelse med 20 lande i Pacific siden 1954.
Heard all Zones. H. A. Z. Udstedes til lytterama
tører, der har bekræftet aflytning af amatørstatio
ner i mindst 30 zoner.
DX 100 lande. DX 100 C. Bekræftet forbindelse
med 100 lande udenfor ens egen zone.
Almindeligt medlemsskab andrager 2 dollars ind
befattet 12 numre af QAD. Medlemsskab uden blad
andrager 1 dollar.
Interesserede medlemmer af EDR henvises i før
ste omgang til direkte henvendelse til International
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DX League, Box 56. Kyoto Central Post Office,
Japan.
Når vi har sat os nærmere ind i de forskellige
forhold, vil Tr.-Dept. evt. påtage sig at formidle
samarbejdet med IDXL.
OZ2NU.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Coupe du Ref 1954.
I „Radio REF“ for 1. nov. 1954 findes den første
opgørelse af forløbet af Coupe du REF 1954, denne
årlige franske test. der i 1954 for forste gang åbne
des for deltagelse af udenlandske stationer.
I gruppen for udenlandske stationer blev HB9PG
bedst
i
foneafdelingen
med
142
QSO,
medens
DL7AH 109 QSO's var bedst på telegrafi. I denne
sidste afdeling havde OZ7BW og OZ2NU henholds
vis 10 og 6 QSO’s.

OZ2IZ ....................... 295
OZ3EDR ................... 221
OZ7G ........................ 140
OZ2FR ...................... 126
OZ3A ......................... 107
OZ1KV ..................... 71
OZ4KA ..................... 33
OZ3VN ........................ 14

Fem bedste stationer
blev:
1.
2.
3.
4.
5.

F8GH ........................ 562
DJ1DC ...................... 497
PA0WO .................... 489
DL3NQ ............... .... 480
PA0FC ...................... 436

Helvetia 22.
Trods sin sværhed er der adskillige amatører, der
stræber efter at opnå det smukke svejtsiske diplom;
Helvetia 22, der for nylig opnåedes af OZ2PA som
første OZ-station.
En ting, der altid volder bryderier, er at blive
klar over HB-stationens kanton, idet en eftersøg
ning på et kort i langt de fleste tilfælde vil være
forgæves. Her har USKA imidlertid en opstilling
af kaldesignaler, hvorefter det i løbet af et øjeblik
er muligt at finde kanton’ets forkortelsesbogstaver
for en hvilken som helst licenseret HB-station.
I
en tabel er de forskellige calls opstillet under
et aksesystem, hvor man finder kaldesignalets før
ste bogstav efter den lodrette akse og kaldesigna
lets andet bogstav i den vandrette akse. I skærin
gen mellem de tænkte lodrette og vandrette linier
findes det pågældende kantons forkortelse.
Navnene
og
forkortelserne
på
de
forskellige
kantons er:
ZH Zoug
ZG Argovie
Zurich
AG
BE Fribourg
FR Thurgovie
Berne
TG
SO Tessin
LU Soleure
Lucerne
TI
BS Vaud
UR Basel
Uri
VD
SH Valais
SZ Schaffhouse
Schwyz
VS
AR
NW Appencell
Neuchatel
Unterwald
NE
SG Geneva
GL St. Gall
GE
Glaris
Grisons
GR

Ljubljana-stævnet.
Ved det tidligere her i „OZ“ omtalte jugoslaviske
amatør-stævne viser det sig, at der også har været
dansk deltagelse, idet vi har bragt i erfaring, at
OZ1FN, Hellerup, var nærværende.
139 OE-stationer.
I
det østrigske „OEM“ ser vi, at tallet på licenserede stationer stadig stiger stærkt, og at man pr.
2. nov. 1954 var oppe på 139 amatørlicenser.
Europæiske VHF-dag.
Vilkårene
for
årets
europæiske
VHF-dag
var
dårlige overalt, og størsteparten af de længste for
bindelser lå mellem 400 og 500 km. Længste forbin
delse var mellem G5KW og DL3VJ med 620 km. 8
OZ-stationer havde indsendt logs, og disse havde
følgende indbyrdes placering:

Andet bogstav i kaldesignal.

A

B

ZH TI
e
VO
c
AG GE
0
NE 8E
ZH
E
F
vo BS
G BE BE LU
H
TG
VO BE
1
ZH
ZH
J
K VO ZH AG
VO VO BE
l
M BE BS BE
ZH ZH
N
VO BE
O
P
85 BE 8E
ZH ZH
Q
R
S SO NE
T ZH
U ZH
V
W SG
X ZH
Y
2

203

es

C

0

BS

BS
ZH NE

E

GE TI
BE ZH
ZH ZH FR
BE LU
BE ZH
ZH TG TI
BE SG
TI ZH ZH
BE ZH ZH
VO
BE
BE BE VO
ZH AG SG
GE VO ZH
ZH ZH

F

G

H

ZH
LU
SH
NE
GR
GE
ZH
ZH
ZH
SO
L'J
FR
BE
NE
ZH
BE
ZH

GL
LU
VO
GR
ZH
BS
ZH
ZH
TI
VS
BE
GE
GE
SO

BE
BE
NE
BE
ZH
ZH
SO
TI
TG
ZH
ZH
ZH

1

J

K

VO VO BE
SO ZH
Fl? VD TI
FR FR
GE VS BE
FR FR ZH
BE ZH ZH
BE II SZ
ZH ZG
ZH FR SG
BE VO
SG AG AG
BS
BE
ZH BE
VS ZH
BS GE BE
AG ZH 8E
FR FR

R

S

T

V W X

Y

Z

L

h

N

BE
ZH
BS
ZH
ZH
BE
BS
BE
SG
ZH
ZH
NE
SH
LU
SH
ZH
TI
BE

ZH

NE
GE BE BE
GE
ZH
FR VO ZH NW VO BS BE AG
ZH SH
ZH GE VS 8E LU ZH TI BE
BE ZH
FR BE
BE
LU
VO BE BE FR BS
FR
GE ZG ZH ZH
ZH AG
BE ZG
ZH AG GE BE GE 8S
BE FR BE GR ZH
LU 8E BE SG
8S
VO GE SG ZH GE LU
FR ZH GE
BE ZH VO ZH GE ZH ZH GE 8E
BE
ZH
ZH ZG AG BE 8S GE LU LU SZ
LU ZH BE BS BS SG 8E ZH ZH FR TG SZ
ZH SG BE
ZH ZH BS BS ZH 8E BS GE ZH
BE FR
GR
NE ZH BE TG BE ZH ZH GE
VD
SG BE VO
NE VO BE
BE LU BE AG BE
ZH
AG ZH TI BE ZH TG BE
VO VO
NE SG BS
ZG 8E BE
GE BS ZH AG NE
ZH GE BS LU BE NE BS SG VO ZH ZH SO VO
ZH BE VO ZH SG VS BE ZH SO VS AG BS 8S
VO AG
ZH ZH AG
ZH
AG FR
ZH

BE
BE
GR
BS
GE
ZH
ZH
NE
ZH
SH
SO
NE
6E
GE
GE
BE

O

P

Q

U

CD

A

E x a m p l e HB9G

M = Canton Ceneva

Nye WAE I’ere.
For ikke mange numre siden kunne vi meddele,
at HB9EU var blevet den første indehaver af WAE
I, derimod har det ikke været muligt for os at er
fare. hvem der var den heldige nr. 2.
Til gengæld kan vi i dag meddele, at DL7AA
med 55 lande og 204 points (fabelagtigt) og HB9X
med 55 lande og 193 points blev nr. 3 og 4.
JCC-diplomet.
Fra Japan er der indgået meddelelse om udste
delsen af Japan Century Cities. J. C. C., der ud
stedes for forbindelse med 100 forskellige byer
blandt 380 opgivne. Udsteder: J. A. R. L., Box 377,
Tokio.
P-ZMT Tjekkisk diplom.
22 QSL bekræftende forbindelse med følgende
lande efter 28. april 1949:
OK, HA, LZ, SP, YO, UA1, UA2, UA3, UA4, UA 6,
UA9, UAO, UB5, UC2, UD 6 eller UG 6, UG 8 eller UI 8
eller UJ 8 — UL7 eller UM 8, UN 1 U05, UP, UQ og
UR.
Nyt „PREFIXKORT“ udkommet.
Som sikkert bemærket i nov. „OZ“ er et nyt
„prefixkort“ kommet i handelen hos OZ1D —
Ahrent Flensborg i Ringsted.
Vi har haft lejlighed til at se dette kort, der ad
skiller sig fra de hidtidige, amerikanske, ved at
være trykt i lyse, lette farver, hvilket gør kortet
mere overskueligt og fremhæver prefixinddelingen,
som jo må siges at være det primære på et prefixkort.
Kortet er helt up to date angående prefixer og
disses områder, og indeholder endvidere et storcirklekort med Mellemeuropa som centrum, hvilket
uden større korrigering også kan anvendes af OZstationer ved indstilling af rotary-beamen.
Kortet, der er fremstillet af HB9GJ, Fritz Luthi,
Zurich, er meget smukt bogtrykarbejde, ligesom
papiret er af god kvalitet.
Traffic Department kan på det bedste anbefale
dette kort til alle amatører, for hvem DX-arbejdet
er af interesse.
OZ2NU.
Månedens
Nr. 33.
„ 34.
„ 74.
„ 76.
„ 78.
„ 79.
„ 80.
„ 81.
„ 82.
„ 83.
„ 85.
„ 86.
„ 87.
„ 88.
„ 89.
„ 90.
„ 91.
„ 92.
„ 93.

diplom-oversigt.
OZ9WS søger WAC
OZ9WS søger WBE
OZ 6BA har modtaget DPF 1. OZ
OZ2PA søger C. A. A.
OZ7ML søger WAE III
OZ2PA har modtaget WBE
OZ2PA har modtaget BERTA
OZ2PA har modtaget WAE II
OZ7BG søger C. A. A.
OZ7CP har modtaget WASM I
OZ2NU søger Aargau C. O. F.
OZ2PA har modtaget Helvetia 22. 1. OZ
OZ9DX søger WASM I
OZ9DX søger DXCC
OZ9DX søger DUF I-II og III
OZ 6LF søger WAC
OZ7PH søger BERTA
OZ7PH søger C. d. M.-Middelhavscert.
OZ7PH søger DXCC-endorsement.

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

det

opnåede

OZ2NU.

VHF -amatøren
2 meter.
Det er i disse dage netop et år siden ( 6. dec.), vi
havde en virkelig åbning på 2 meter. 1954 har
bragt os en fortsat række af skuffelser — ringe
aktivitet — dårligt vejr og ingen conditioner. Der
har selvfølgelig været rig mulighed for at forbedre
stationsinventaret — men så vidt vides, har man
heller ikke der set nogen større ihærdighed! Efter
forslaget
om
torsdagsaktiviteten
har
været
ført
frem her i „OZ“, har man dog på torsdagene kunnet
fremvise en aktivitet, der mindede om „gamle
dage“. Det er kun sjældent, at undertegnede har
været i gang — men jeg har dog konstateret, at det
var muligt at få en 12—15 QSO’er på en torsdag
aften (stationer spredt over hele landet). Dårligst
aktivitet kan vel spores i København (selv om der
til 2-meter klubbens mødeaften kan komme op til
20—25 medlemmer). SM7’erne er også meget sløje,
hvorfor vides ikke. I al jammerligheden er det dog
glædeligt at konstatere, at der stadig landet over
dukker nye 2-meter folk op. Sidst er hørt om
OZ7SP (Arnum i Tønder amt), men mange andre
er under opsejling — hvornår kommer OZ 2KQ
(hvis han ikke er i luften på 2 meter inden jul, skal
4U have en flaske sherry), lad os håbe, han kommer
igang! Jævnligt hørt i denne måned (nov.) er iøv
rigt 8JB - 1AQ - 8KW - 1PL - 2FR - 5AA - 3EP
(trods sygdom) - 9NH og SM7XU. Hvor er alle I an
dre henne: 5HV - 7FB - 2IZ - 9R - 7MK - 3A - 3WK
- 10J - 1KV - 4JL eller du, SM7BE? Lad os få
nogle gode aftener mellem jul og nytår! — Kort og
godt: Lad os alle være i gang så meget som muligt
1 juledagene — selvom vi ikke har nogen juletest!
2 meter klubben.

Der afholdes som sædvanlig julefest i år. Det
bliver onsdag den 15. dec. kl. 20.00 i lokalet Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 120, Gentofte.
Husk at medbringe en pakke af passende værdi
som betaling for visse nydelser, der vil blive serve
ret i løbet af aftenen.
Mød talrigt op — vi får også gæster fra Sverige.
Tak for 1954 og glædelig jul. OZ9R.

Old Timer klubben
Søndag den 7. november havde Old Timer Klub
ben sit kvartalsmøde i Aarhus. Der var deltagere
fra mange egne af landet, denne gang naturligvis
flest fra Jylland. Deltagerne mødtes på „Hotel
Regina" og fik her en udmærket frokost under
hyggelige og kammeratlige former. Det var fornøje
ligt at få en virkelig lang dag sammen med mange
af de gamle kammerater, som man kun alt for sjæl
dent får en god lang sludder med. OZ7J skænkede
en dejlig omskifter, der skulle sælges ved en eller
anden lejlighed til fordel for eventuelle udgifter
for klubben. Senere på dagen fik vi ved OZ5AA’s
hjælp mulighed for at besøge Midtkraftværket. Det
blev gennemgået meget omhyggeligt, og besøget var
meget interessant.
Resten af aftenen blev fejret under gemytlige
former, og nogle af deltagerne, der havde taget af
sked og var på vej hjem, følte det så svært at sige
farvel, at de absolut måtte tilbage igen, indtil næste
bus gik til Midtjylland. Det blev sent inden delta
gerne skiltes. Det næste kvartalsmøde afholdes i
februar 1955 i Odense. Nærmere følger i et senere
OZ.
OZ4H.
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Forudsigelser for december

Good Xmas — best dx — vy 73. OZ9SN.

Rut«
kalde
sigma!

Afstand
km

Pejling
grader

Bangkok
HS

8700

83

8,5 8,5 8.5 11,5 21,4 24,0 22,0 15,5 10,7 8,2 8.3 8,9 8,5
(10,7)(14,5)(14,9)(15,0)
(22,7)(17,8)( 12, 8) ( 10, 2) ( 10, 2) ( 10, 1) (10,7)

MHz

Bruxelles
ON

800

230

4,0 3,8 3,3 2.9 4.9 7,2 8,2 7,9 6,8 4,9 3,6 3,8 4,0
(7,9) (8,7) ( 8, 0) ( 6, 6) (7,7) ( 11, 1) (13,3)(-3,2) ( 10, 0) (6,3) (6,5) (7,5) (7,9)

-

Buenos
Alres
LU

12000

235

10,9 10,4 10.8 11.2 10,3 15,0 22,0 21,9 22,1 17,5 12.3 11.2 10,9
( 12, 1) ( 11, 2)
(11,4 ( 21, 0) (23,7)(24,0)(22,7)
(14,5)(14,7)

-

Lima
OA

10000

264

9,8 8.5 7,8 9 3
(13,0)(12,5)(14,0)(11,9)( 11, 1)

10,2 ! 10,1
( 12, 1) (13,0)

-

Nairobl
VQ4

6900

155

10,7 9,1
8,3 14,0 21,6
( 11, 1) ( 12, 1) ( 10, 2)

24,5 24,9 22,9 17,8 11,7 10.9 10,6 10,7
(13,9)(14,7)(11,3)( 11, 1)

-

New York
W2

6300

293

5,6 5,9 5,5 5.0 5,0
5,3 9,6 17,7 19,9 14,0 8.7 5,7 5,6
( 10, 0) (11,5)(14,3) (15,0)(18,6)(15,4)(15,6)(18,2)
( 10, 6) (10,3)( 10, 0)

-

ReykjaviK
TF

2100

310

3.9 8.5 13.3 14,2 11,5 7,2 4,6 4.1 4,4
4,4 4,3 3,9 3 9
( 10, 6) ( 11, 8) (19,5)(18,8)
(18,8)(19,5)(21,9)(25,6)( 21, 6) ( 12, 0)
s

-

Rom
I

1600

180

6.4 6,3 5,8 5.0 9.1 13,0 13,9 13,3 10,8 7,7 6,3
6,4 6.4
(10,5)(10.5) (9,4) (9,4) ( 10,S) (18,0)(22,9)(23.0)(15,0)(10,3)(12,3)(13,0)(10,5)

-

Tokio
JA/KA

8600

46

8.4 8,5 7,4 7.9 14.4 13,4 9,3 8,9 7,5 5,9 | 6,6 7,6 8,4
(10,4)( 10, 2) ( 10, 2) ( 10, 2) ( 10, 2) (12,5)(15,0)
(15,0)(21,3)(24,0)( 20, 0) (14,6)

-

Thorshavn
OY

1300

310

3,4 3,2 3.2 3,8 7.3 10,2
(14,0)(18,9)(18,4)(16,5)(10,5)
I

Godthåb
OX

3500

310

5.0 5,5 5,6 5.6
5,3 5.6 11,8 16,0 15,5 10,6 6.4 5,0 5,0
15.9)(15,5)(19,3)(25,5)(26,0)
(26,0)(25,9)(27,9)(26,9)(25,0)(23,5)(17,9)

-

Rio de
Janeiro
PY -1

10400

228

10,9 10,5 10,7 10,0 7,4 21,5 24,0 24,1 22,9 18.6 12,0 11,1 10,9
(14,0)(14,9)
( 11, 6) ( 11, 2) ( 11, 0) (11,5)

-

DX-JÆGEREN

Dansk normaltid
00

10,1

02

04

06

10.1

v . O Z7BG.

Til indledning en lille tragedie i en akt, som
desværre opføres hver dag på DX-båndene.
Scenen er OZ7DXJ’s shack en typisk kold og
blæsende sommerdag. OZ7DXJ har netop glad og
fro sat sig ned for at få lidt af det gode DX, der
svæver rundt i disse dage. Han har varmet sin
333/4 rørs super-duper-DX-finder op på 14 Mc., og
forholdene synes at være gode. Han hører i alt fald
masser af W. VK o. s. v. Efter at have indstillet
kanonen på noget af dette mere almindelige, sætter
han sig til at grave ned i 3. og 4. lag af QRM’en
efter noget bedre — måske kan det lykkes at lave
et par nye lande til DXCC? Ja, minsandten — om
ikke XY4ZW i Outer Balstyria ligger og pipper på
13999 kc. Vor helt svinger sin VFO ned på 14000,00
kc. (man er jo lovlydig) og kalder XY4ZVV. Aldrig
så snart er han begyndt på dette foretagende, før
han i sit BK hører sin nabo OZ7LID sætte sin sen
der på 13999.5 kc. med sit noksom bekendte t 3c
signal og begyndte at kalde et CQ så langt som trediveårskrigen. Dette fortsætter i nogen tid, hvorefter
både OZ7DXJ og XY4ZW bliver kede af den spøg
og lukker deres respektive kasser. OZ7LID fort
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08 10 12

14

20,6

10,2

16

23,0 21,8

18

20

17,8 11.0

22

24 |

7,5 4,9 3.5 3,4 3,4 3,4
(8,5) (8,5) ( 10, 0) (14,5)(14,3)(14,0)

sætter henrykt sin gøen CQ og bliver tilsidst kon
geligt belønnet, da der kommer en G-station tilbage
til ham. Dagen er reddet.
3,5 Mc. CW:
OZ3LF har her på en enkelt nat worked WE1ZZ,
W1YK, W1CKU, K 2BZT, W2IJU, W4CDC, W 4CEN,
W4VZQ, W2PEO, W4KVX og W3BTQ.
7 Mc, CW:
OZ 7LP: CN 8MM 2330, CN 8GB 0730, 4X4DR 0045,
ZC7AM 2130, FM7WD 0815, W3UXX 2330. ZL3GQ
0830. Tiderne er DNT.
14 Mc. CW:
OZ3LF: VK1PG Heard Island + masser af andre
VK., ZL3PX. F9QV FC. ZE 6JJ, OQ5RU, MP4BBL,
SU1RB, VQ4EG, AP2K, KG 6AFY, KP4QV, YV1AD,
VP 6BN. FI 8AZ. Desuden W, VE, ZS o. s. v.
14 Mc. Fone:
OZ5KP: OD5AV, TA3US. PY2CK. 2 AH S, 3A 2AM,
CR 6BX, 5A3TE, OQØDZ. EA 8AX, CN2BA, OQ5AO,
VQ2GW, 4X4, CN 8. ZS. W, VE og næsten samtlige
europæiske lande.

SAS-polarruten
Åbningen blev fulgt med stor interesse af et stort
antal kortbølgeamatører over hele landet, hvilket
ikke alene har givet sig udslag i mange rapporter,
der blev modtaget af SAS i dagene efter den histo
riske premiereflyvning, men også i form af op til
et par hundrede telefonopringninger, medens ma
skinerne bevægede sig hastigt af sted.
Oprindelig havde det kun været SAS’s mening
at orientere amatørerne om, at de — på det til
hver enkelt EDR medlem tilsendte kort — opgivne
frekvenser ville blive benyttet således, at evt. in
teresserede kunne følge med i begivenhederne un
der rejsen på ruten Los Angeles/Kastrup v. v., men
på EDR’s anmodning udsatte SAS velvilligt en præ
mie i form af en flyvebillet på en af ruterne Rønne,
Aarhus eller Aalborg Kastrup. Denne er nu yder
ligere suppleret med en ekstrapræmie på grund af
den store aktivitet blandt kortbølgeamatørerne.
Den ihærdighed hvormed de interesserede har
deltaget, har givet sig udslag i mange veludfyldte
rapporter, der giver et udmærket billede af de på
gældende frekvensers velegnethed på — Northatlantic Network. Flere amatører har endog udtalt
deres store respekt for de flyvende besætningers
hurtige og sikre trafikaflevering og korrespondance
med respektive jordstationer — en årsag til, at det
tit var vanskeligt at forstå maskinernes telegram
mer for den ikke professionelle kortbølgelytter.
Modtageforholdene var den pågældende nat ual
mindeligt gode således, at det lykkedes at modtage
den modgående maskine (SK 932) på et ret tidligt
tidspunkt. Det var således en amatør, der først
kunne berette til presseafdelingen, at den modgå
ende hørtes i QSO med Frobisher i Nord Canada
på vej til Søndre Strømfjord. Ligeledes blev kon
takten mellem de to maskiner, da de krydsede hin
anden over Grønlands ismarker, hørt af OZ 2LX,
2WO, 4BD. 5B og 7SM. (Frekvens 2868 kc.). At alle
muligheder var til stede for en god aflytning på
dette frekvensområde viste sig også ved det store
antal USA (W) stationer, mange af amatørerne hør
te på 3,5 Mc.

OZ6BA kører med 50 watt til en 2 el. rot. beam,
og det har i november givet TI2RMA, VK3ARO,
V02B, YV1BC, ZL2QR, VS2EB, VE 8MD og W 7DND.
21 Mc. CW:

Mange amatører havde sat virkelig system i aflyt
ningen og delt frekvenserne op mellem sig samt
holdt vagtskift. Nogle amatører havde stillet flere
modtagere op, hvorved alle frekvenser blev bevog
tet. I det hele taget var det af interesse at bemær
ke kortbølgeamatørernes høje tekniske stade. In
teressen i konkurrencen overgår vist alle tidligere
af denne art — man kommer til at tænke på „Danas" jordomsejling i 1928, hvor kortbølgeamatørerne
var opfordret til at deltage, men hvor der ikke kom
en eneste rapport — Præmien, et pragtfuldt sender
rør, fik aldrig nogen ejermand. Naa, den gang var
vist kun 150 aktive amatører mod de nuværende ca.
2200.
Den
udsatte
præmie,
SAS-flyvebilletten,
blev
vundet af OZ5B, P. Bilberg Jensen, der ikke alene
var den, der havde det største antal aflytninger,
men også, som ovenfor nævnt, den, der var så
heldig at høre den modgående maskine (SK 932),
før der var kommet rapport fra de officielle kana
ler, der søgte direkte kontakt med maskinen her
fra Europa. OZ5B har valgt en tur til Rønne v. v.
Ekstrapræmien, en billet til Aalborg v. v., blev
vundet af OZ4BD, Preben Landler og tildelt for flit
tig aflytning og flere telefoniske rapporter natten
mellem den 15. og 16. november.
De mest aktive af amatørerne vil til minde om
den begivenhedsrige nat modtage et diplom fra
SAS som tak for den udviste interesse.
Best 73. OZ7GL, Poul J. Jelgren.

RADIO-MAGASINET
ønsker venner og bekendte en
glædelig jul og et godt nytår
med tak for 1954.
Kai Nielsen, OZ3U.

VS1BJ (075) 15, VS2DF (075) 15, VS2DP (085) 15,
VU2JG (080) 16, VU2RC (100) 17, ZE3JL (095) 19,
ZP5GF (090) 23, CR7AF (085) 19, EL2L (045) 20.
Tallet i parantesen er frekvensen i 14 Mc.-båndet,
og det andet tal er tiden i GMT, (DNT - 1 time).

OZ7BG: Wl-2-3-4-8-9.
21 Mc. Fone:
OZ5KP: OQ0DZ, VQ4RF, ZC4JA, OD5AV, PY2CK
—
2AHS, TA3IVJ, OQ5RU, ZS3B, ZB 1T, ZB2A,
ZD 4BK, 4X4, FA, CN, ZS og Europa.
28 Mc.:
OZ5KP er den eneste her. Han har med fone lavet
YU 1GM, I 1YCZ og I1CAR. OZ5KP kører med 100
watt fone på alle bånd. Drejelige beams på 14 og
28 Mc. og en drejelig foldet dipol på 21 Mc. sørger
for at de 100 watt får ben at gå på!
OZ-DR-1021 lytter på 14 Mc. CW. Han har hørt:
AP5TM (060) 15, CE3RE (030) 22, CO2OZ (090) 21,
CO2WD (090) 14, CO7AH (065) 22, CR 6AL (025) 17,
FY4DC (100) 22, KL 7AWB (070) 13, KP4TF (080) 21,
KV4AA (095) 20, KZ5EM (095) 23, KZ5GF (025) 22,
PJ2CK (075) 22, VP9CB (090) 16, VO2GW (080) 16,

Her og der
Vi kan føje et nyt land til vor prefixliste:
KC4 Navassa Island 8 NA.
QSO med Navassa efter 15. nov. 1945 tæller med
til DXCC. Navassa er en lille ø i den Caraibiske
bugt, 60 km vest for Haiti, 125 km ØNØ for Jamaica
og 170 km syd for Cuba. Der var i september et
hold W4-amatører i gang derfra, men de fik kun
ganske få Europa-QSO.
SEYCHELLES, VQ9NZK: Denne længe afventede
ekspedition ventes at løbe af stabelen i december.
Det antages, at W 6NZK vil tilbringe flere måneder
på VQ9, så vi skulle have en chance alle sammen.
VKlEG’s QSL-forretning bliver ordnet af VK4FJ.
Tom, TI2TG, er QRT og QSY til W 6.
Det er alt for denne måned. Jule- og nytårs-73
med masser af DX.
Erik
7BG.
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Festdag på QSL-centralen
Sølvbryllup: 25, decbr., juledag: Paul
Heinemann og hustru, Vanløse Allé 100.

En lille avisnotits som ovenstående siger
jo ikke ret meget for de fleste avislæsere,
men
når
kortbølgeamatører
læser
den,
er
sagen
straks
anderledes.
..Paul
Heinemann
og hustru“ er jo vore gode QSL-managers —
kendt af alle amatører i landet. De har begge
i mange år udført et stort og uegennyttigt
arbejde for EDR, og der er ikke meget, der
hedder privat fritid for disse to ihærdige
mennesker.
Altid er der nok af arbejde for begge med
at ekspedere kort til og fra danske amatører
— de er efterhånden blevet kendt i alverdens
lande — og ikke mindst arbejdet med QTHlister tager meget af deres tid. Men begge
udfører deres job som en leg!
Vi tør dog tro, at i dagene omkring jul bli
ver det nok ikke til så megen QSL-snak! Der
e r dog grænse for, hvor meget denne — på
alle måder — så myreflittige familie skal ofre
på en hobby! Men straks efter helligdagene
tages der fat igen.
Kære Paul og frue! Modtag på højtids
dagen de hjerteligste lykønskninger fra Dan
marks kortbølgeamatører med ønsket om alt
godt i fremtiden. Tak for det store arbejde,
I begge har gjort for os!
OZ og red. ønsker også lykke til og siger
tak
for
samarbejde
og
venskab
gennem
mange år!
De venligste hilsener sendes til hele fami
lien 4H.
A. Clausen.
Fra P & T har vi modtaget:
Radioamatørers aflytning af SAS-maskinernes
meldinger.
I anledning af den anmodning, der i samarbejde
mellem foreningen og SAS er udsendt til forenin
gens medlemmer om at foretage aflytning af SASmaskinernes
meldinger
under
flyvningerne
mellem
København og Los Angeles natten mellem den 15.
og 16. d. m., skal man gøre opmærksom på, at af
lytninger af denne art er i strid med lov nr. 188
af 12. april 1949 om telekommunikation m. m. ved
radio og den i henhold hertil udstedte bekendtgø
relse om amatør-radiostationer.
Som det fremgår af § 8 i bekendtgørelsen, der
vedlægges, er det forbudt radioamatører at mod
tage anden radiokorrespondance end sådanne med
delelser. som i henhold til det internationale radio
reglement
må
udveksles
mellem
amatørstationer,
eller som er bestemt til offentlig udbredelse.
Man skal på den givne foranledning anmode for
eningen om at drage omsorg for, at der ikke frem
tidigt fremsættes anmodninger af lignende art.
Man skal endvidere anmode om, at ovenstående
bringes til medlemmernes kundskab.
P. G. V.
Gunnar Pedersen.

Til underretning skal man herved meddele, at to
ulicenserede
radioamatører
ved
retten
i
Søndre
Birk hver har vedtaget en bøde på 100 kr. for ulov
lig benyttelse af radiosendere. Det benyttede radio
materiel blev konfiskeret til fordel for statskassen.
Til underretning skal man herved meddele, at en
ulicenseret radioamatør ved retten i Herning har
vedtaget en bøde på 60 kr. for ulovlig benyttelse
af radiosender.

Nytårsstævne i Odense
J

I begyndelsen af februar 1955 afholdes nytårs
stævne i Odense. Der kan desværre på nuværende
tidspunkt ikke gives nøjagtige oplysninger om tid
og sted, men læs nærmere herom i OZ for januar.
73. OZ3XA.

Læserne skriver:
SM19-entusiaster!
Her er et lille tip til de af jer, der forgæves har
forsøgt at få sender og modtager til at ligge på
nøjagtig samme frekvens. Betydningen af at kunne
gå i præcis nulstød er man først klar over, når man
i nogen tid har arbejdet på vore overfyldte bånd.
Undersøg modstanden „R 10 A“, der sidder loddet
fast på to ubenyttede kontakter på soklen til ud
gangsrøret i B-delen. R 10A havde oprindelig vær
dien 1500 ohm. Der er nu to mulige årsager til, at
sender og modtager ikke længere følges nøjagtigt i
frekvens:
1) R10A har i tidens løb antaget en anden værdi
end den oprindelig havde.
2) R10A skal af en eller anden grund ikke længere
være 1500 ohm.
I det første tilfælde udskiftes den blot med 1500
ohm, 1 W (god tolerance). I det andet tilfælde vil
det være formålstjenligt (evt. kun midlertidigt) at
erstatte R10A med et potentiometer med en værdi,
der er noget større (f. eks. 5 kohm). Ved en be
stemt indstilling af dette vil sender og modtager
ligge på samme frekvens (dette kontrolleres lettest
ved hjælp af en anden modtager og en stabil kom
merciel station). Til slut en bemærkning om brum
på beaten: Fejlen findes kun på AC-drevne statio
ner, og skyldes utilstrækkelig filtrering af relæ
spændingen. Afhjælpes ved bedre filtrering.
Held og lykke!
OZ7LX, Egon.
*

OZ7BO’s nye diplomer.
OZ7BO’s lille meddelelse om nye diplomer i „OZ u
for november skal sikkert opfattes som en spøge
fuld satire. Satiren har imidlertid en ensidig spids,
som jeg reagerer imod. Lad os et øjeblik tænke:
Det er jo så, at vi indenfor amatørernes kreds træf
fer mennesker fra vidt forskellige millieuer og med
vidt forskellig uddannelse. Dette er jo just en af
amatørbevægelsens mange fascinerende sider, synes
jeg. For nogle dog et stort problem — forefalder
det. Anledningen hertil må vel søges i bristende
forståelse for. at alle har ret at være sig selv og
handle og tænke i overensstemmelse hermed, så

længe man blot iagttager de enkle regler om ansvar
og hensyn, som gælder indenfor al demokrati.
Vi er ikke alle fremragende ingeniører. Vi er ikke
alle diplomjægere. Vi er ikke alle dygtige telegrafi
ster. Vi har ikke alle samme opfattelse om QSL.
Men vi er alle amatører. Det er det vigtigste. Vor
fælles hobby må hvile på en solid grund af demo
krati. Forstår vi ikke det, er det måske på tide, at
amatørprøverne
suppleres
med
en
psykologisk
prøve.
Forøvrigt har jeg vanskeligt ved at forstå, at
OZ7T kunne vælges som præsident i „QSL-Marauders Club“. I „OZ“ for oktober 1953, side 206, kalder
OZ7T sig jo for exmarodør. Kig gerne efter.
73 fra SM5ZO, Arne.
DR OM SM5ZO.
Tak for dine Kommentarer, der giver mig en
kærkommen Lejlighed til kort at motivere mit Ind
læg i sidste OZ.
Vi, der fik Licens paa et Tidspunkt, hvor hjemme
bygget Grej var en Selvfølge for enhver Amatør,
har naturligt faaet den Indstilling, at den eksperi
mentelle Side af Amatørbevægelsen var den bæren
de, og den, der gav os Eksistensberettigelse.
Idag, hvor fabriksfremstillet Materiel kan er
hverves af enhver for smaa Penge, er Eksperimen
terne traadt noget i Baggrunden. I Stedet har vi
faaet et Par hundrede Diplomer og Certifikater at
stræbe efter.
Om denne Udvikling er sund, kan kun Fremtiden
afgøre. Mig forekommer det at smage lovlig meget
af amerikansk Rekordjageri. Men som du ganske
rigtigt siger: enhver har Lov at dyrke sin Interesse,
forsaavidt han iagttager de enkle Regler om Hen
syn.
Her er vi ved Sagens Kerne. Kan den Amatør,
der bryder ind i igangværende Kontakter udeluk
kende i den Hensigt at skaffe sig et QSL til sin
Samling, kan han siges at iagttage de enkle Regler
om Hensyn? Det er intet isoleret Tilfælde. For faa
Uger siden oplevede jeg det fem Gange i Løbet af
een QSO.
For min Skyld maa Folk samle paa Frimærker,
Ølkapsler, QSL eller Diplomer. Men driver de deres
Samlemani, saa de er en Plage for andre, saa synes
jeg, man har Lov til at reagere.
Naar Certifikat-Oversigten i sidste QTH-Liste op
tager femten fulde Sider, saa forekommer det mig,
at der ofres urimelig Plads paa en Hobby, hvis For
bindelse med „Eksperimenterende Danske Radioamatører“ er mildest talt tyndbenet.
OZ7BO.
Bliver der fra E. D. R.s side gjort noget for at
ændre de nye urimelige licensbestemmelser?
Da man ikke i den senere tid har hørt noget fra
EDR ang. nye licensbestemmelser, tillader jeg mig
nedenstående, på egne og ligestillede kammeraters
vegne, at ventilere problemet.
Vi nye amatører er nu næsten helt handicappet
for at komme til at køre med fone på 20 og 80
meter.
I
OZ nr. 2, februar 1954, står der så smukt føl
gende:
B certifikatet bør vel nærmest betragtes som et
overgangscertifikat, idet man efter et års forløb
får lov til at indstille sig til kl. A, hvilket efter
6PA’s mening skal kunne opnås gennem stræbsomt
arbejde. Når gamle amatører, der gennem indtil 25
år har arbejdet med kortbølger i teori og praksis,
ja, endog måske også enkelte, der har radio som

erhverv, ikke har kunnet stå den svære prøve igen
nem. hvordan kan man så forlange næsten det uri
melige af en ny amatør. Der er mange unge, der
ikke til daglig arbejder med radio, men som har
andet erhverv, og i forbindelse med dette også
skole, så kan de ved siden af studere til kl. A, men
hvordan skal dette næsten være muligt indenfor
en rimelig årrække, selv om gamle, erfarne amatø
rer, ingeniører m. fl. ikke kan forstå, at man ikke
hurtigt kan lære dette.
OZ7F skriver i OZ nr. 12, december 1953, at de
nye bestemmelser ikke måtte ske på bekostning af
gamle amatører — det har det heller ikke gjort,
hvilket sikkert har sin andel i, at der ikke er mere
røre om det for tiden, men de nye amatørers antal
vil stige langsomt med årene og dermed også pro
blemerne.
Efter at have haft lejlighed til at lufte problemet
gennem QSO’er fra OZ2FK’s station, har det vist
sig, at mange gamle amatører, selv om disse ikke
er villige til at indrømme dette, tænker: Vi har jo
lov til at køre med den hidtidige effekt og endda
en mulighed for at komme til at køre med mere.
Hvorfor skulle de nye bestemmelser ikke være gode
nok, båndene er overfyldt i forvejen, hvad skulle
vi med flere nye, og nu har vi jo begrænset til
gangen.
Hvor er det sidste egentlig sandt. Efter at jeg
personligt har talt med før hen ivrige, vordende
amatører, og nogle endda med både morse- og tek
nisk prøve, eller måske kun en af delene, har disse
udtalt, at de ikke vil meldes ind i hovedforeningen
eller have licens, da dette kun vil blive en dyr om
kostning for dem, da de ikke resten af deres liv
er interesseret i at køre CW, havde det kun været
et årstid, ville det havde været et arbejde værd,
men ikke med de nuværende bestemmelser, som de
ikke mente, blev gjort noget for at ændre.
Jeg, og med mig mange andre, er tilbøjelige til
at tro, at vi i EDR er ved at komme derhen, som
7F ligeledes skrev, hvor kun ingeniører m. fl., der
har radio som erhverv, kan få ligesom en højere
position indenfor EDR.
Det har de delvis fået nu, hvilket er sket på be
kostning af nye amatører. Vi er nu blevet delt i
klasser, hvor kl. B og C, da de ikke har radio som
erhverv, teknisk kan klare sig med de professionel
le, der arbejder med dette til daglig.
Er EDR ikke en klub, der skal udvides, for gen
nem flere medlemmer at gøre den stærkere såvel
indad- som udadtil? 7F skriver ligeledes: Retten til
at sende med større effekt bør automatisk tilfalde
enhver amatør uden ny eksamen efter en bestemt
årrækkes aktivitet.
Har EDR helt overset 7F’s glimrende indlæg? der
jo, når det bliver indsendt til OZ, må repræsentere
mange kammeraters ønsker.
Er det ikke EDR’s hensigt at opnå dette ved
P & T, således at klasse B amatører efter ca. 1 års
forløb automatisk får sin klasse AB, eller skal man
fortsat høre sine lokale klubkammerater i QSO
sammen, medens man selv kan køre 70 cm, 2 meter
eller CW, hvorved man naturligvis ingen mulighed
har for at komme i kontakt med kammeraterne,
nye amatører hverken vil eller kan forlange, at
gamle amatører, selv om disse altid har vist sig
forstående overfor en ny, der f. eks. kørte med
krystalstyret sender, skal til at køre CW eller lave
2 meter for at komme i kontakt med de nye.
EDR næsten opfordrer nye licenserede amatører
til at køre „pirat“ med fone på de 2 eftertragtede
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bånd. medmindre man vil opgive sin civile kariere
til fordel for en. godt nok dejlig, hobby.
Og til slut vil jeg ikke undlade at gøre opmærk
som på, at en stor del af medlemmerne ved af
stemningen ikke fuldt ud har været klar over, at
bestemmelserne blev. som de er nu, da disse ellers
ville have stemt imod.
Ligeledes udtalte OZ 6PA den 9. april 1953 på
Sondermarksskolen
i
Horsens,
at
der
naturligvis
fra hovedforeningens side ville blive gjort alt. hvad
der stod i deres magt, samt at det, hvis de kunne
gøre noget til det, ikke ville blive gjort på bekost
ning af hverken nye eller gamle amatører, i hvert
fald ikke så det kom til at stå dem væsentligt i
vejen, da vi ellers ville beholde de gamle bestem
melser, det står i hvert fald de nye i vejen nu!
Er der mulighed for at mere rimelige licensbe
stemmelser bliver gennemført indenfor rimelig tid.
eller vil EDR indirekte udelukke mange amatører?
Sådan var ordene, håber så ikke, at sandheden
er ilde hørt, hvilket naturligvis ikke var hensigten.
OZ7DL, Sigurd Jacobsen, Horsens.
Det lysner!
Det synes allerede at have ændret på forholdene
mellem
afdelingerne
og
hovedbestyrelsesmedlem
merne efter den sidste generalforsamling; i hvert
fald havde vi her i afdelingen kontakt med 5DK
forinden
sidste
hovedbestyrelsesmøde
angående
de
problemer, der kunne være at drøfte, først og frem
mest blev det pålagt 5DK at søge referatet fra ho
vedgeneralforsamlingen rettet således, at det kom
mer i overensstemmelse med det, der virkelig blev
sagt og foreslået fra vor side, og endvidere drøfte
des
forskellige
forhold
vedrørende
informationen.
Det kan allerede nu, efter at have modtaget referat
fra det afholdte hovedbestyrelsesmøde, ses, at de
ting og sager, vi her fra afdelingen har slået på
gennem længere tid, nu er kommet til ære og vær
dighed, idet man vil søge at lade vore repræsen
tanter dele Jylland mellem sig og således få en
kontakt i stand; endvidere synes man nu pludselig
også at have fået råd til at betale for rejser til
fremme af denne kontakt, hvilket jo kun er glæde
ligt; at andre, f. eks. Københavnsafdelingen, nu og
så har fået øjnene op for den urimelige ordning for
B-amatørerne, gør ikke glæden mindre, så har vi
dog haft noget udbytte af hovedgeneralforsamlin
gen. Der er desværre andre ting, der er mindre
godt, idet det er vanskeligt at se rigtigheden og
rimeligheden i, at man tidligere slog på, at di
striktsarbejdet var ulovligt ifølge vore vedtægter,
når man så nu direkte omgår dem på så vigtigt et
punkt som økonomien, det kan dog ikke være rig
tigt
at
omgå
reglerne
om
kontingentopkrævning,
der klart siger, at der opkræves pr. 31.-3., og det
må vel også være rimeligt at mene, at samme op
krævning er EDRs sag. De lokale afdelinger er jo
selvstændige, så det kunne egentlig være rart at
få en fyldestgørende forklaring på, at man nu kan
tillade en sådan selvstændig afdeling at opkræve
kontingent til hovedafdelingen? Det er et klart
brud på vedtægterne; en sådan ændring må og kan
kun foretages på en hovedgeneralforsamling. Iøv
rigt kan vi tilslutte os det meste af de foreliggende
fremtidsperspektiver og konstatere, at hvis det nu
blot ikke bliver på papiret. Nu er muligheden for
at udnytte vore 5 repræsentanter tilstede og for at
de tanker, der herfra har været fremme desangå
ende, vil blive benyttet, ganske vist under lidt æn
dret form.
Vi venter og håber det bedste.
OZ4EV.
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Supplerende teknisk prøve for radioamatører
30. november 1954.
Opgaverne synes i år at være en ubetydelighed
lettere end i fjor, og der var ikke mulighed^ for
misforståelser i nogen af dem. Det kunne se ud til,
at de fleste af eksaminanderne her i København
har klaret sig helt pænt. men resultatet kommer
jo først om nogen tid. Ingen af teknisk redaktion
kan i øjeblikket kommentere opgaverne og even
tuelt vedføje løsningerne, så det må vente til næste
OZ. — I prøven i København deltog 14, og ved
prøven i Aarhus var der 3 mand.
73, 6EP.
1. Tegn diagram af et push-pull udgangstrin med
2 trioder og kobling til en 600 ohms fødeledning
til en endepunktsfødet halvbølgeantenne. Fødeledningen er1/4 bølgelængde lang.
2. Hvis det kræves, at en senders oversvingninger
skal være dæmpet 40 decibel i forhold til grund
frekvensen, hvor stor højfrekvenseffekt kan da
tillades
for
oversvingningerne,
når
udgangs
rørets input er 300 watt og virkningsgraden
60 %?
3. Hvilke midler har man til at undgå eller under
trykke parasitsvingninger i et udgangstrin?
4. Forklar kortfattet, hvad der sker i en radiofoni
modtager, når modtagningen forstyrres af en
amatørsender.
5.
Hvorfor
forstyrrer
en
FM-sender
radiofoni
modtagning (AM) mindre end en AM-sender?
6. Tegn et højpas filter med een spole og to kon
densatorer.
7. En halvbølgeantenne er fødet i midten med et
72 ohms kabel, strømmen i kablet er 0,5 Amp
ved senderen.
a) Hvad er strømmen i antennen, hvor kablet
tilkobles?
b) Hvor mange watt udstråles fra antennen?
8. Tegn diagram af en simpel Pierce-krystaloscillator.
9. Tegn de 4 antenneformer: Vs Hertz, Marconi.
endepunktsfødet Zepp og strømfødet dipol. Hvil
ken antenneform må anses for bedst henholds
vis dårligst med hensyn til undgåelse af radio
foniforstyrrelser?
10. Hvor mange watt skal en modulator kunne af
give for at anodemodulere 100 % et klasse C
udgangstrin, hvis input er 150 watt i tilstanden
uden modulation?
11. Hvor mange % stiger antennestrømmen ved
100 % sinusformet amplitude modulation i for
hold til strømmen uden modulation?
12. Et rør opnår 5 volt gitterforspænding ved hjælp
af en katodemodstand. Katodestrømmen er 25
mA.
a) Hvor stor er katodemodstanden?
b) Hvor mange watt afsættes i modstanden?
13. Tegn forbindelserne ved nøgling med gitter
blokering af et udgangstrin.
14. Hvilken bølgelængde svarer til 145 MHz? Resul
tatet må angives med 1 cm's nøjagtighed.
15. Hvad betyder QRT i henhold til radioregle
mentet?
Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. deebr. 1954:
Medlem nr. 6178 DR-nr. 1024 Svend Age Jensen,
Ølsemagle pr. Køge.
Medlem nr. 6207 DR nr. 1025 E. Aaby Nielsen,
Ingemannsvej 20, København V.
Medlem nr. 6100 DR-nr. 1026 Jørgen Nielsen.
Arnestedet 19, Vanløse.

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 den 3. januar 1955: Foredrag.
Mandag den 17. januar 1955: Foredrag.
Afdelingen har nu afsluttet sine rævejagter for
i år. og det har vist sig, at interessen virkelig er
ved at komme igen, men vi håber dog til næste år
at kunne se endnu flere deltagere, vi skulle gerne,
i sådan en afdeling som København, kunne mønstre
20—25 deltagere ved hver jagt.
Nu bliver der god tid til at få givet rævespillerne
en hovedreparation, idet vi først kommer igang i
april måned igen.
Tak for i år.
OZ2LF — OZ9AD.
Københavnsafdelingen ønsker alle amatører, nær
og fjern, en rigtig god jul samt et godt nytår.
Bestyrelsen.
AMAGER:
Formand: OZ7NS, Herkules Alle 2, Kastrup. Tlf.
50 26 67. Afdelingens mødeaftener er hver torsdag
kl. 19,30 i klubbens lokaler, Strandlodsvej 17, Kø
benhavn S.
Torsdag den 18. november 1954 havde vi besøg af
OZ5AB, som demonstrerede sin converter for 2
meter; der var godt besøg, og vi havde forskellige
QSO’er med 2 meter-stationer. Converteren vir
kede fuldt ud tilfredsstillende, så det er kun anbefalelsesværdigt at anskaffe sig en sådan, dersom
man ønsker at gå på 2 meter. Det var en god og
lærerig aften.
Månedsprogram:
Torsdag den 16. december 1954 juletræ med fælles
kaffebord. Tag XYL med samt en lille gave til
mindste værdi 1 kr.
Torsdag den 23. december 1954: Intet møde.
Torsdag den 30. december 1954: Intet møde.
Torsdag den 6. januar 1955: Klubaften.
Torsdag den 13. januar 1955: Begynderaften. OB
fortæller om, hvorledes de startede.
Bestyrelsen ønsker samtlige medlemmer og på
rørende en god jul og et godt nytår.
Vy 73, p. b. v. OZ7MV, sekretær.
Aalborg og omegn. Formand: OZ3PS. Kasserer:
OZ5MV. Sekretær: OZ6BF. — Tirsdag den 16. no
vember havde vi besøg af vor gode ven, kaptajn
Kurt Carlsen, på „tråd“, og vi fik lov at høre lidt
om, hvordan kortbølgeamatørerne har det på den
anden side dammen. Som punktum for aftenen
vistes B & O’s fjernsynsfilm, som var meget inter
essant. — Det var dejligt at se, der mødte så mange
op til denne aften.
1 sidste minut er det alligevel lykkedes at få ar
rangeret kursus i radioteori med henblik på Alicensen. Kursus begyndte den 17. november og vil
fortsætte hver onsdag aften kl. 19—21, indtil aften

skolen slutter, på Østermarkens skole i Langelands
gade. Vi gør opmærksom på. at der endnu er nogle
ledige pladser til dette kursus. Indmeldelse kan ske
på kursusaftenen, og afgiften er kr. 5 for hele kur
sus. I anledning af kursus ændres vor klubaften
til mandag aften kl. 20 på Ungdomsgården, Korn
blomstvej. Sidste klubaften inden jul bliver den
20. december, og denne aften laver vi auktions
aften, hvor der bliver lejlighed til at finde en bil
lig julegave.
Alle klubbens medlemmer ønskes hermed en
glædelig jul og et godt nytår med ønsket om, at vi
igen til næste år må samles til klubaftener og ar
rangementer. Hvis medlemmerne til næste års ar
rangementer har ideer og forslag, er disse selv
følgelig hjertelig velkommen.
Vy 73 — p. b. v. OZ6BF.
Aarhus: Formand: OZ4EV, tlf. 4 13 16 efter kl. 17.
Møde 1. og 3. torsdag i hver måned.
FM foredraget 4. november af 5US høstede stærkt
bifald fra det store antal medlemmer, der havde
givet møde. Vi regner med mindst lige så stor til
slutning til 6CM’s TV-foredrag med demonstratio
ner, der afholdes 16. december kl. 20 i Håndværker
foreningen, Klostergade. Nyt morse- og teknisk
kursus påtænkes startet 5. januar. Indtegningsgebyr
3 kr. Tilmeldelse hos 4EV. Efter nytår har vi fine
lokaler med centralvarme, AC og værkstedsadgang.
Alle EDR-medlemmer — også ikke lokalmedlem
mer — er særdeles velkomne i afdelingen. Læs
X-QTC angående andre møder og arrangementer.
Glædelig jul og godt nytår.
73, sekretæren.
Esbjerg. Lørdag den 27. november afholdt afde
lingen en lille fest med damer; vi havde en både
belærende og fornøjelig aften, bl. a. så vi en sær
deles smuk naturfilm fra Island. Ved kaffebordet
blev der holdt auktion over medbragte pakker, hvis
indhold var lige fra radiorør til hårsprit. Det var
morsomt at se damernes skuffede ansigter, når de
vandt en „dims", som de kaldte det, og som ved
sagkundskabens hjælp viste sig at være en del til
en sender. Forhåbentlig havner omtalte effekter
senere i rette hænder. Senere på aftenen under
holdt Eriksen med sin guitar og sang nogle virke
lige morsomme viser; det var i det hele taget en
vellykket aften, og det blev sent, inden de sidste
nåede hjem.
Af øvrigt nyt må nævnes, at OZ2KP lørdag den
20. var herovre og holdt et meget interessant fore
drag om 2 m sendere og modtagere. Da vi her i
afdelingen kun har ringe erfaring med dette om
råde, var det rart at høre en mere erfaren udtale
sig. Forhåbentlig vil flere føle sig inspireret til at
gå i gang med eksperimenter på 2 m, hvor der i
virkeligheden er store muligheder. Tak for besø
get, 2KP.
Vi holder juleferie fra den 2. torsdag i december
og til 2. torsdag i januar 1955, og vi benytter lej
ligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul og
et godt nytår.
Vy 73, OZ3CB.
Herning. Formand: OZ5OS, E. Sørensen, Haraldsgade 16. Næstformand: OZ8RS, S. Rodan, Smede
gade 1, tlf. 2068. Kasserer: F. Holm, Fredhøjaile 7.
Afdelingen arbejder nu energisk med nybegyn
derstoffet og morsekursus med god tilslutning. Sid
ste mødeaften før juleferien torsdag den 16. decem
ber. Vi fortsætter igen efter jul torsdag den 13.
januar på biblioteket.
Vy 73, bestyrelsen.
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Horsens. Formand:
OZ 2BF. Henning Hansen.
Kaptajn Andersensgade 7. Sekretær: Elsa Thomsen.
Fabrikvej 93. Kasserer: OZ4GS. Svend S. Sørensen.
GI. Jernbanegade 22. Afd.-lokale: Belysningsvæse
nets kontor, Gasvej 21.
Lørdag den 27. november havde afdelingens byg
gefond arrangeret en familiefest i forsamlingsbyg
ningen. Vi begyndte med at høre båndet med kap
tajn Kurt Carlsen, og derefter havde byggeudvalget
arrangeret et lotterispil med mange gode gevinster;
der var mange amatører, der drog hjem med en
god gevinst, ligesom der var flere gevinster, som
også damerne kunne have glæde af. Dernæst lavede
,.Mr. Earth“ tryllekunster for os, også det vakte
vild jubel. Aftenen sluttede med en kop kaffe eller
et par halve stykker og derefter en svingom.

Odense. Lokale: Hunderupvej 28. Morse- og tek
nisk kursus er nu i fuld gang med god deltagelse
på begge hold. Hver torsdag teknisk fra kl. 20—
21.15 og morse fra kl. 21.15—22. Har du lyst til at
være med. sa kan det nås endnu. Hver torsdag er
der desuden diskussions- og sludreaften, men det
er så sjældent, at vi ser „de gamle“ ansigter.
Afdelingen ønsker medlemmerne en glædelig jul
og et godt nytår.
73, OZ 8JR

Program for december:
Hver mandag og onsdag kl. 20,15: Morse- og tek
nisk kursus.
Fra og med torsdag den 16. december holder vi
juleferie, og bestyrelsen for Horsens afdelingen øn
sker alle EDR’er landet over en rigtig glædelig jul
og et godt nytår med tak for året 1954.
Morse- og teknisk kursus påbegyndes igen hen
holdsvis mandag den 10. januar og onsdag den 12.
januar 1955.
Program for januar tilsendes.
NB! For at der ingen misforståelser skal være,
meddeles det herved, at rævesenderen kun må be
nyttes af OZ9PM.
vy 73, sekretæren.

Sorø. Lørdag den 6. november afholdt afdelingen
sin anden foredragsaften i denne sæson med 2KP
som taler. Foredraget, der handlede om 2 meter,
støttede sig især til 2KP’s tidligere artikel i OZ,
men der blev ved denne lejlighed på en let forståe
lig måde givet forskellige supplerende oplysninger
angående diagrammet. Mødet var besøgt af 27 del
tagere såvel fra afdelingen her som fra vore nabo
afdelinger.

Næstved.
Afdelingen
afholdt
den
9.
november
1954 ekstraordinær
generalforsamling med dagsor
den: Valg af formand, OZ7TL kan grundet mang
lende tid ikke varetage hvervet, samt tilrettelæg
gelse af vinterens arbejde. Det blev besluttet at
afholde 4 møder om måneden, tre teoriaftener med
morsetræning og kursus til licensprøven, samt en
kammeratskabsaften.
Ligeledes blev det vedtaget at betale et måned
ligt kontingent på kr. 3,00, heraf henlægges kr. 1,75
til det årlige kontingent til hovedforeningen, så
ledes at medlemmerne undgår at skulle erlægge et
samlet beløb på kr. 21 med den normale korte frist.
Restbeløbet kr. 1,25 tilgår afdelingen til lokale ud
gifter. Soldater er kontingentfrie.
Licenserede medlemmer, der ikke deltager i kur
sus m. m., har lovet at fremstille grej, målegrej
m, m. til brug i afdelingen.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger. For
mand: OZ1EF, E. Fuhrmann, Bogøvej 16, tlf. 3000
lokal 13. Sekretær: OZ7TL, Thode-Jensen, Tranevej
7,
tlf. 3171. Kasserer: 5684, Carl Larsen, Kløver
vej 18a
Morsetræning og kursus ledes som tidligere af
OZ7ZD, Knud Bruhn Jensen.
Sluttelig henstilledes der til EDR-medlemmer i
Næstved og omegn at gøre brug af afdelingen ved
at møde op til de ugentlige sammenkomster, der
finder sted Bogøvej 16. Yderligere oplysninger om
foreningens arbejde fås ved henvendelse til besty
relsen.
Program i januar:
4.
januar: Teori og morsetræning.
11. januar: Teori og morsetræning.
18. januar: Teori og morsetræning.
25.
januar;
Kammeratskabsaften,
medbragte grej. 10 pct. til afdelingen.

auktion

over

P. b. v.: OZ7TL.
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Silkeborg.
Afd.
afholder
ordinært
månedsmøde
den 3. tirsdag i hver måned på Ringgaards conditori kl. 19,30. Evt. radiointeresserede er velkomne
til at overvære en mødeaften.
Bestyrelsen.

Vi har nu for et tidsrum af 5 år lejet et par dej
lige lokaler i „Borgen“ på Sorø ungdomsskole, og
der har i den forløbne måned været travlhed med
istandsættelsen af disse værelser, hvor alle vore
fremtidige
møder
og
sammenkomster
vil
blive
holdt, Vi glæder os selvfølgelig til at præsentere
lokalerne for alle vore amatørkammerater, som i
større og større tal møder til vore sammenkomster.
Velkommen på „Borgen“, Banevej 30, Sorø.
Vy 73, 5697, Ib Christiansen, fmd.
Vejle. Formand: 8HC. Kasserer: 6LK. 2EB. Sekre
tær: 3MD. — Lørdag den 2. oktober havde vi for
nøjelsen at høre OZ2KP fortælle lidt af det, der
kan blive spurgt om ved prøven til A-licens. Fore
dragets emne var modulation; efter foredraget var
ordet frit, og der blev spurgt om meget, men ikke
mere, end 2KP kunne svare på. Jeg tror, vi alle
havde en god og lærerig aften, som vi alle siger
2KP tak for, og afdelingen vil også sige de uden
bys deltagere tak, fordi de mødte.
Torslag den 14. november var 11 medlemmer her
fra afd. i Horsens for at høre 7GL, der fortalte om
sin tid i modstandsbevægelsen som telegrafist samt
viste os en dejlig film fra Østrig, og gav os et lille
indblik i, hvordan hans arbejde indenfor SAS for
mede sig — en virkelig god aften.
Vi gør opmærksom på, at der er lukket hele de
cember måned i afd., men allerede den 12. januar
starter vi med teknisk kursus for de, der vil til
prøve i maj. Morsekursuset, vi har haft hver tirs
dag, fortsætter også efter jul.
Glædelig jul!

OZ3MO.

Vendsyssel afdeling. Søndag den 21. november
var afdelingen til en interessant forevisning af det
helautomatiske telefon- og kaldeanlæg på Hjørring
amts centralsygehus. Montør Kilden Nielsen fore
viste, forklarede og demonstrerede det sindrige an
læg. og der var en snurren og klapren af relæer
og vælgere. Udover de ekspeditioner, der kan fore
tages på de forskellige telefoner, fik vi lejlighed til
at se omstillingsbordet, der imponerede ved sin
lidenhed (det var en betjeningsboks på størrelse

med en regnemaskine) og de mange kombinations
muligheder for ekspeditioner ved hjælp af knap
per og pilotlamper. Efter forevisningen drak vi
kaffe i DAFs selskabslokaler, hvorefter vi på TAPE
hørte EDRs optagelse af den festlige aften med
Kurt Carlsen.
„En sølle jyde".
Afdelingen var den 4. december til forevisning
af telefoncentralen i Hjørring, hvor ingeniør Holm,
Aarhus, indledte med forevisning af centralens bæ
refrekvensanlæg. Vi fik forklaring på strømforsy
ningens data og funktioner, overværede en udkob
ling af nettet og så den automatiske ind- og udkob
ling af reservestrømforsyningen. Efter en gennem
gang på diagrammer af bærefrekvenstelefoniens sy
stem (nærmest at sammenligne med ESB), hvor der
kan føres indtil 48 samtaler pr. ledningspar, blev
selve anlæget gennemgået trin for trin; bl. a. modulatorer, blandere, forstærkere, modforvrængere, de
modulatorer m. m. m. Hver sektion af forstærkere
o. 1. var udført in duplo med automatisk skift til
reserve ved evt. break down; samtidig sker der en
fejlrapportering pr. lamper og signal, således at
vagthavende straks kan gribe ind. Efter at vor vide
begærlighed var tilfredsstillet, overtog telefonme
ster Kjærlund, Aalborg, forevisningen. Vi fik nu
forevist og forklaret centralens lokale- og mellem
bysanlæg, hvor vi ligeledes startede med strømfor
syningen. Ikke mindst det for nylig indførte system
med udenbys „straks-samtaler“ og automatisk tælle
værk pr. abonnent for førte samtaler med takst
(tælling) afhængigt af distance og samtalevarighed,
havde vor interesse, og her blev der ligeledes un
der gennemgangen givet udtømmende svar på vore
mange
spørgsmål.
Forevisningen
afsluttedes
med
et besøg i „det allerhelligste 1 ', som telefonmester
Kjærlund udtrykte det; nemlig hos „YL-operators“
ved omstillingsbordene, hvor snører og taster var
flittigt i brug, — og det var endda en såkaldt „stille
lørdag“. Også her var der, rent teknisk, mange in
teressante oplysninger at hente.
Det var en yderst vellykket forevisning, — ikke
mindst på grund af forevisernes sympatiske og in
struktive måde at søge os bibragt den rette for
ståelse af de til tider ret komplicerede installatio
ner. Det var topservice, som tjener J. T. A. S. til
ære.
„En sølle jyde".

NYE MEDLEMMER
Følgende har i november måned anmodet
optagelse i EDR:
6260 - P. Harnæs, Clausens Alle 43, Fruens Bøge.
6261 - P. W. Magnussen, Oppermannsvej 10, Odense.
6262 - J. K. Lund, Heldbovej 19, 1. s., tv., Køben
havn, Valby.
6263 - Benny Kriegbaum, Skolevangsalle 68, Ris
skov.
6264 - Henning Birkved, Aaboulevard 18, Køben
havn N.
6265 - Arne Skov, Spandet pr. Arnum, Sdjl.
6266 - Frede Petersen, Lynge pr. Sorø.
6267 - Karl Erik Thomsen, Heltzensgade 10, Odense.
6268 - Knud Larsen, Erik Bøghsalle 11, Søborg.
6269 - Kristian Jørgensen, Vorgod pr. Herning.
6270 - Fru Tove Matthiasen, Bygmarksvej 19, Tarup, Odense.

om

6271 - Maskinm. Uffe Hornsyld, m/t ROSA MÆRSK,
c/o A. P. Møller, Kgs. Nytorv 8, København K.
6272 - Bernhard Buss, GI. Aabenraavej, Sønderborg.
6273 - Tage Albrektsen, Liflandsgade 2, 3. s. th.,
København S.
6274 - Walter Johansen, Raadhusvænget 37, st. th.,
Kastrup.
6275 - Henri Bechmann Stok, Hamborgskovvej 7,
Nykøbing Falster.
6276 - Henrik Langkilde, Fakse.
6277 - Børge Hammer, Bjerggade 25, Sønderborg.
6278 - Harald Lagoni Holk, Kløverprisvej 137,
Hvidovre, Valby.
6279 - Bruno Schmidt Sørensen, Flensborggade 20,
3. s. th., København V.
6280 - Niels Mortensen, Vangehuset, Stavnsholt,
Farum.
6281 - Ove Hougesen, Kongosgade 6, l. s. th., Kø
benhavn V.
6282 - Curt Møhring Larsen, Fredensgade 8. 1. s.,
Odense.

1513

Tidligere medlem:
- OZ5OL, Paul Givskov, Skamlebæk
Faarevejle st.

Radio.

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

QTH-RUBRIKKEN
352 - Wolmer Romme, Grønlundsallé 63, Vanløse,
lokal.
832 - OZ1WP, William Petersen, Rørmosevej 12,
Birkerød, ex Skævinge.
1729 - OZ2KV, Knud Villemoes, Baldursgade 21,
Esbjerg, lokal.
1778 - OZ7MI, N. Chr. Michaelsen, Galten st., ex
Skanderborg.
2400 - Vagn Andersen, Tingskiftevej 3, 1. th., Helle
rup, ex Aarhus.
2717 - S. E. Koch-Sørensen, Malmbergsvej 30, 1. th.,
Holte, ex Nykøbing F.
3139 - OZ3MB, P. Bergmann, Sirgræsvej 13, 1., Ka
strup, lokal.
3151 - OZ7OP, O. B. Petersen, Mogens Allé 78,
Lyngby, ex Bagsværd.
3186 - OZ7EJ, E. Jerichow, Wilkensvej 14, Kbh. F.,
ex til søs.
3489 - OZ7KK, Kr. Kirkeby, Ny Havnegade 64, 2.,
Horsens, lokal.
3574 - OZ4RK, Hans Michaelsen, Peter Kjortsvej 17,
4., København, Valby.
3997 - Leif Hansen, Vennemindevej 8, 1., Kbh. Ø.,
ex soldat.
4037 - telegrafistmath H. H. L. Olesen, Signalkonto
ret, Flyvestation Vedbæk, ex soldat.
4081 - OZ6JM, Søren Bastholm, Haslev udvidede
højskole, ex Hjørring.
4110 - P. Vermuth Hansen, Chr. Winthersvej 9,
Odense, lokal.
4386 - OZ8NJ, radiotelegrafist 215025, Jørgensen,
Kasernen, Sønderborg, ex soldat.
4450 - OZ3BP, Bjerre Pedersen, Frøbels Allé 2, 4.,
Kbh. F., ex Solrød Strand.
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4557

- OZ 2EN. C. Henriksen, Valdemarsgade 36,
sideb.. Vejle, lokal.
4739 - OZ 1TK. 215236. Knudsen. III 5. reg,. RKSK
FKF, Kasernen, Vordingborg, ex Odense.
4857 - OZ4JK. Oie Kjærsgaard. Polluxvej 5, Aarhus,
lokal.
4887 - OZ2BK, Mogens Knudsen, c o gdjr. Rasmus
sen,
Sobakkegaarden,
Ulstrup
pr.
Kalund
borg, ex soldat.
4915 - OZ 8WQ, flyvermath Andy Wittrup Jensen,
mathskolens radio radar afd., Bygn. 131, Fly
vestation Værløse, ex soldat.
5072 - OZ3JK, Kaj Jensen, c o cementstøber Jensen,
Flauenskjold, ex Løkken.
5111 - OZ7AV, A. Schou Hansen, Kriminalpolitiet,
Stationen, Haslev, ex Faaborg.
5334 - OZ9RA, rekr. 215447, Hansen, 3. TGB's TFK.
Langelandsgades Kaserne, Aarhus, ex Ikast.
5338 - OZ4SN, MG 178410/Nielsen,
2. TGB RAK,
Langelandsgades Kaserne, Aarhus, ex soldat.
5386 - OZ5MA, Mogens Andersen, Lindevej 52, Ros
kilde, ex soldat.
5393 - OZ3CT, Curt Ølsgaard, Enighedsvej 12, Charlottenlund, ex soldat.
5433 - OZ4GF, 226078, Folsing, 4. TG. BAT. RAK.,
Høvelte telegrafkaserne, Høvelte, ex Rønne.
5473 - Peder Ravn Sørensen, Belgiensvej 1, Kbh. S.,
ex Struer.
5478 - 215327, Christiansen, 3. RGB’s PAK, Langelandsgades Kaserne, Aarhus, ex Viuf.
5517 - OY2B, Richard Bugatsch, Absalonsgade 1,
mezz., Kbh. V., ex Thorshavn.
5521 - OZ4BM, B. Møller Pedersen, Rosenvænget 6,
Hedensted, ex Give.
5579 - Erik Karlsson, Slotsherrensvej 33. Vanløse,
lokal, u/afd.
5521 - OZ4HS, 221451, Steffensen Hansen, STKMP
III/Ireg., Kasernen, Høvelte, ex Sorø.
5790 - Gerh. Clausager Nielsen, Agerbæk st., ex
soldat.
5808 - OZ5TL, sergent T. Lisberg, Artillerivejs Ka
serne, Kbh. S., ex soldat.
5814 - OZ5VE, V. Enggaard, Birkedommervej 14,
Kbh. NV., lokal.
5831 - B. Knifstrøm bor Njalsgade nr. 45 og ikke nr.
75 som anført i sidste OZ.
5954 - fr. Elsa Thomsen, Fabrikvej 93, Horsens,
lokal.
5995 - Arnold Christiansen, N. Hemmingsensvej 7,
1., Bolbro, lokal.
6007 - flyvermath 770, Prahl, Flyvestation Karup, ex
soldat.
6083 - Poul Erik Jensen, Kølvej 4, Grenaa, lokal.
6119 - Aa. Gerh. Sørensen, Sejet, Horsens, lokal.
6130 - H. Madsen, Jacob Appels Allé 21, Kastrup,
lokal.
6144 - CF 2656, Meldgaard, Sydjysk CF Kolonne,
sektion A, Haderslev, ex Herning.
6167 - Leif Fredsholt, Humlegaardsvej 9, sideh.,
Hillerød, ex Egense.
6228 - Niels Lorentzen, Volden 4, Aarhus, lokal.
Tilføjelser til QTH-listen af 1. august 1954:
Ved en beklagelig fejltagelse er følgende afdelin
ger ikke blevet opført i listen over afdelingerne og
deres formænd:
Gråsten:
H. Thomsen, OZ5BW, Slotsgade 24,
Graasten.
Haderslev: C. C. Mathisen, OZ 6SQ, Simmerstedvej 46, Haderslev.
8 J M , landsafdelingsleder.
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Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.
Til underretning skal man herved meddele, at der
i tiden 27. oktober til 26. november 1954 er udstedt
følgende nye amatør-radiosendetilladelser:
B OX3PE M. Pedersen, Nipisat.
B OZ3DA S. D. Hansen. Lundevej 19-, Svendborg.
B OZ4LV 4221 V. Olsen, Søndre Strandvej
pr. Vejle.
B OZ4WZ B. Hansen, Steen Blichersgade 6 1 , th.,
Aalborg.
B OZ5GA 6216 V. Sørensen, Stationsvej 2, Gilleleje.
B OZ5IM A. J. Mortensen. Assens pr. Mariager.
B OZ8BT E. R. Pedersen, Rossinisvej 14. SV.
B OZ8JL 6262 J. K. Lund, Helbovej 19 1 , tv., Valby.
B OZ8TN 6153 T. D. Nissen, Fredensgade 30, Skive.
B OZ8QW 1210 R. H. Møller, Himmerlandsgade 11,
Aalborg.
C OZ9QW 5754 B. Nicolaisen, GI. Jernbanevej 25,
Valby.
Følgende
AB

tilladelse er ændret fra „lille" tilladelse
til tilladelse af kategori AB:
OZ3SK 5075 E. J. Gadebjerg, Nørregade 18,
Brørup.

Følgende tilladelser inddraget:
OX3ZO E. A. Søndergaard, Godthaab.
OZ9OK H. B. Marstal, Lyngbyvej 24 3 , Lyngby.
OZ
Tidsskrift for Kortbølge-Radio
Udgivet af
landsforeningen Eksperimenterende danske
Radioamatører.
Teknisk redaktør: OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs
Alle 8, Kbh. Søborg. Hertil sendes teknisk stof. Hoved
redaktør (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: OZ 6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15,
København SU, Amager 3664V. Næstformand: OZ 2KP,
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, OZ 8T. Landsafd.leder: OZ 8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers,
Randers 3400 (dag). OZ3XA, A. P. Hjorth-Jacobsen,
Karen Brahesvej 11 B, Odense, Odense 2377. OZ2GK,
G. B. Krogsoe, Rindby, Nordby, Fano, Fanø 223. OZ3FM,
Emil Frederiksen, Norretorv 15, Horsens, Horsens 2096.
OZ2LF, B. Erwing, Peter Sabroesgade 10, København
SV. Eva 5228y. OZ5KD, K. Dantoft. Tværgade 3, Struer,
Struer 600 (dag). OZ5KN, K. Normann, Strandboule
varden 54, Nykøbing F., Nykøbing 620 (dag).
Kassereren:

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

Paul Heinemann, OZ 1H, Vanløse Allé 100, Kbh., Vanløse.

Amatør annoncer:

Sendes senest 3 dage før månedens 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 NV.

*

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

