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Danske radiofonilyttere, der stillede ind på 
Kalundborg i nytårsdagene, kunne med sand 
vrede konstatere, at en fremmed sender hav
de lagt sig på den danske stations plads for 
totalt at ødelægge det hjemlige program.

Det var derfor med glæde, at man i et in
terview i Pressens Radioavis hørte Post- og 
telegrafvæsenets afdelingschef, civilingeniør 
Gunnar Pedersen udtale, at alle kræfter var 
sat ind på at få den forstyrrende station bort
vist fra det område, som ene og alene tilkom
mer den danske station.

Danske amatører frydede sig over, at en 
dansk embedsmand så hurtigt reagerede og 
satte tingene på plads, og så gik man senere 
på aftenen over til at lytte lidt på det kære 
80 m-bånd for så, — ak ja — at opleve nøj
agtig det samme igen.

På amatørernes bånd, på den ved internati
onal konference tildelte lille beskedne tumle
plads, drønede Moskva ind på 3,75 MHz for 
på tysk at kundgøre for os alle den eneste, 
sande retfærdigheds hellige evangelium.

Nå, amatøren blev ikke så overrasket som 
radiofonilytteren var blevet det. Han har 
gennem de sidste par år vænnet sig til disse 
snyltende gæster, som lader hånt om inter
nationale aftaler. I stedet dukker han sit ho
ved, fyldt som det er med mindreværdskom

plekser avlet af hjælpeløshed og bevidstheden 
om og frygten for kommende beskæringer af 
den smule plads, han har i æteren.

Amatøren har en dybfølt respekt for ikke 
med en eneste lille Hertz at gå uden for det 
ham tildelte bånd, men alle andre sendere 
af kommerciel eller støjgivende art kan 
uhindret og uden påtale brede sig på hans 
lille beskedne område.

Og guderne skal vide, at han er hjælpeløs. 
Han har ikke følelsen af at have en autoritet 
bag sig; ikke et eller andet departement på 
sin side, der kan sætte hårdt mod hårdt, og 
alt for vel føler han at hans egne internatio
nale organisationer intet bestemmer i den 
hårde kamp om frekvenserne.

Ja, så er det, han filosoferer over, hvor 
værdifuldt det er for radiofonilytterne at 
have en afdelingschef, der strengt og ener
gisk fjerner forstyrrende stationer fra det 
sted, hvor de ikke hører hjemme, og han øn
sker i sit stille sind, at også vi amatører 
havde en sådan god ven på det allerhøjeste 
sted, der gennem sine udstrakte internatio
nale forbindelser og med sit ministeriums bil
ligelse kunne formå fremmede regeringer til 
at skride ind mod de stationer i deres respek
tive lande, som ulovligt breder sig på ama
tørernes smalle bånd. OZ6PA.
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En VFO »model 1955«
Af OZ5KN.

Den i det følgende beskrevne VFO er ble
vet til efter mange og lange overvejelser, stu
dier af gamle OZ’er og diverse litteratur. In
tet er sparet for at opnå det allerbedste. Man
ge krav stilledes, og resultatet er blevet en 
VFO praktisk talt uden frekvensdrift, med 
stor mekanisk stabilitet, break-in på CW så
vel som fone, så godt som jævn udgangsef
fekt over hele frekvensområdet, fasemodula
tion med klipper og 3000 Hz low-pass filter 
samt basafskæring. Men lad os gå over til 
at se på diagrammerne.

Et kig på fig. 1 vil hurtigt vise, hvad det 
hele drejer sig om. Det skal straks siges, at 
nogen billig opstilling er det ikke, ejheller 
kan den anbefales for begyndere. Men for de 
amatører, der er ude efter tips, kan der vel 
altid være noget at hente.

På fig. 2 ses det komplette diagram af selve 
VFO’en med netdel. Indgangsrøret er 6SJ7, 
som virker aldeles fortræffeligt som ECO. 
Det kører med meget lav anode- og skærm- 
gitterspænding, nemlig ca. 20 volt, der tages 
over en modstand på 0,1 MOhm fra en stabi
liseret spændingskilde. Glødestrøm til den 
komplette konstruktion tages fra en selv
stændig glødetransformer. Da selv de ube
tydeligste ting blev taget i betragtning for
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opnåelse af et samlet godt resultat, tænkte 
jeg som så: Når man nøgler VFO'en, vil net
transformeren blive udsat for varierende be
lastninger, og glødespændingen, og dermed 
frekvensen, vil ændre sig. Ergo, ofrede jeg en 
særskilt transformer til opvarmning af glø
detrådene. Gitterkredsen er med meget stort

C og lille L og kører i mellembølgebåndet fra 
875 til 950 kHz. Med de opgivne værdier lig
ger båndet 3,5 til 3,8 MHz fra 1° til 99° på 
LK-skalaen, altså med 98 % båndspredning. 
Drejekondensatoren er af fabrikat Torotor 
type RKN-190 pF med forsølvede messing
plader og relativt stor pladeafstand. Bruger
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Fig. 1.  Principdiagram over komplette VFO med  
fasemodulation,  diodeklipper,  low-pass-f i l ter samt  

tale-break-in og

L F-Forstærker:

klipper kontrol
kontrol 
højtt.
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man her en dårligere kondensator med al
mindelig pladeafstand, risikerer man at få 
„forplademodulation“, idet mekaniske rystel
ser, f. eks. fra „gårdpumpen“, vil få pladeaf
standen til at svinge og dermed forårsage 
frekvensvariationer. Kredsen er temperatur
kompenseret med gule og grønne blokke 
(negative og positive) af fabrikat Hescho. Der 
er brugt 775 pF mørkegrøn og 160 pF orange 
samt en Philips rørtrimmer på 40 pF, som er 
yderst stabil og bruges til at placere båndet 
på skalaen, som ovenfor nævnt. Spolen er 
viklet på en keramisk form, med dimensio
nerne 55X15 mm, og den består af 82 vindin
ger 0,5 mm emailletråd tæt viklet i eet lag 
og så stramt som muligt, derefter lakeret med 
celluloselak. Udtaget ligger 28 vindinger fra 
den kolde ende. Rent mekanisk kan man ikke 
gøre for meget ud af denne gitterkreds. Det 
er faktisk hjertet i hele stationen. Intet må 
kunne rokke sig i forhold til chassis eller 
komponenter. Alt skal være stift, solidt og, 
hvad der er af allerstørste betydning, fjernt 
fra stærkt varmende rør og modstande.

Af fotografierne skulle det fremgå, hvor
ledes de mange parallelblokke samt spolen er 
anbragt lige under chassiset ved forpladen, 
og drejekondensatoren ligger fastspændt til 
oversiden af chassiset med en fjedrende kob

ling til LK-skalaen. Denne kobling er strengt 
nødvendig. Udelades den, vil et tryk på for
pladen, f. eks. ved indtuning, kunne forår
sage en frekvensvariation. Af samme grund 
er forpladen lavet af 3 mm aluminium. Ingen 
af ovenstående gode råd er overdrevne, sna
rere tværtimod. Resultatet er også derefter. 
Jeg kan udsætte VFO’en for svære mekaniske 
rystelser, den rokker sig ikke ud af stedet. 
Maximal krybning, fra helt kold start, andra
ger efter 2 timers forløb kun 30 til 40 Hz, 
målt på 16. harmoniske, altså på 14 MHz. 
Kontrollen foretaget med forskellige krystal
ler, foropvarmet i godt et par timer. Se for
øvrigt min lille notits i OZ for februar 1954, 
side 38, og lad mig straks advare mod anven
delsen af trolitul, pertinax, bakelit og lign. til 
spoleforme og rørfatninger i denne gitter- 
kreds. Alt skal være keramisk, ellers nås 
ovenstående resultat med garanti ikke. Såvel 
anodekredsen i dette rør som i de følgende 2 
er bygget op over en Prahn spoleform i dertil 
hørende skærmdåse med bund og loddeflige. 
Kredsen er bredt afstemt til 1750 kHz (2. 
harmonisk), med kun en blok på 20 pF og en 
yderligere dæmpning med modstanden på 
2000 Ohm. Denne kraftige dæmpning var 
nødvendig for ikke at overstyre næste trin, 
som absolut kun må køre i klasse A. Som
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spoler kan benyttes Prahn’s antennespoler 
for MB, når antenneviklingen fjernes.

Næste trin er også en 6SJ7. Også her er 
anode- og skærmgitterspændingen stabilise
ret og ligger på henholdsvis 180 og 90 Volt. 
Trinet skal virke som buffer for ECO’en og 
hindre tilbagevirkninger. Det skal derfor 
absolut køre i klasse A, hvilket man konsta
terer ved at indsætte et MA-meter i anode
kredsen og periodisk kortslutte gitterkredsen 
i ECO’en. Herunder må strømmen ikke æn
dre sig en smule. Man kan også indsætte et 
mikroammeter i gitterkredsen og måle, om 
der går gitterstrøm, hvilket der ikke må. 
Anodekredsen er også her bredt afstemt til 
1750 kHz. Kredsen skulle egentlig være 
dæmpet med 20 kOhm. Men som det ses, kob
ler vi gennem 4—5 vindinger induktivt til 
katoden på det jordede-gitter trin, EC91.

Den lave katodeimpedans vil her virke 
endog meget stærkt dæmpende. Meningen 
med grounded-grid-røret er den, at afskærme 
ECO og buffer fra alt det øvrige. Sagen er jo 
den. at vi vil have oscillatoren svingende hele 
tiden og først nøgle på et senere sted, her alt
så i anoden på EC91. Ideen er faktisk min 
egen, og jeg var spændt på, om den gik. Den 
gik over al forventning. Når nøglen er oppe, 
høres absolut intet signal, og det til trods for, 
at afskærmningerne i ECO og buffer ikke er 
overdrevne.

Kun de omtalte Prahn spoledåser giver 
nogen afskærmning, gitter- og anodelednin
ger ligger frit som normalt, dog naturligvis 
gjort så korte som vel muligt.

Ser man på diagrammet, er det jo også, 
som om gitteret i EC91 siger: hertil og ikke 
længere. Nå, noget betyder det jo nok, at vi 
her stadig arbejder med den ret lave fre
kvens, 1750 kHz. I anoden på EC91 er an
bragt en Prahn minidrossel, og her har vi til
slutning for nøgle og relækontakter fra tale
relæet. Gennem 100 pF går vi til fasemodula- 
toren, EBC41, som er den såkaldte Link, be
skrevet i juli-OZ fra 1952 af OZ7T. I katoden 
er anbragt en meget stor modstand, 20 kOhm. 
som, da den ikke er afkoblet, giver en kraftig 
modkobling og nedsætter rørets forstærkning 
til et minimum.

Over kredsen i anoden vil vi nu få en vek
selspænding, dels hidrørende fra den ringe 
forstærkning, dels overført gennem anode- 
gitterkapaciteten. Disse 2 vekselspændinger 
er faseforskudt indbyrdes, og den resulteren
de vekselspænding må da blive vektorsum
men mellem dem.

Når nu rørforstærkningen, grundet på de 
tilførte talespændinger, ændrer sig, ændres 
også denne vektorsum, hvilket betyder det 
samme som en fasedrejning, og vi har altså 
fået fasemodulation. Opstillingen kan sim
pelthen ikke lade være at virke, og da vi jo
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skal fordoble senere, er svinget stort. nok. 
Anodekredsen i fasemodulatoren er som de 
forrige bredt afstemt til 1750 kHz og dæmpet 
med 20 kOhm. Herfra går vi til udgangs- og 
doblertrinet EL41. Dette rør er forsynet med 
katodekomplex, da vi jo nøgler et foregående 
trin. Elektrolytten på 25 MF viste sig nød
vendig. Undlod jeg at bruge den, fik jeg en 
utilsigtet tilbagekobling mellem et af de 
foregående trin og EL41.

Anoden er afstemt bredt og dæmpet med 
20 kOhm til 3,5 MHz. Anodespolen er viklet 
på en keramisk 5-benet spoleform, og ved den 
kolde ende er lagt 4 vindinger, som føres ud 
til en coaxialbøsning. Afstemningen foretages 
til båndmidte med en lille trimmer. Styringen 
andrager ca. 2 Watt, og er så godt som jævn 
over hele området 3,5—3,8 MHz.

VFO’en egner sig fortræffeligt til styring 
af OZ7BO’s tidligere beskrevne båndfilter- 
exciter, hvortil jeg har brugt den. Frekvens
skift indenfor båndet bliver herved såre sim
pelt og sker ene og alene på VFO’ens skala. 
VFO’en anbringes så på bordet ved siden af 
modtageren, resten af senderen på en hylde 
på væggen eller andet sted, ja, så galt i et 
andet værelse. Der skal så blot benyttes et 
godt coaxialkabel til overføring af styringen.

Det eneste, jeg selv har savnet og skal have 
lavet, er en afbryder for skærmgitterspæn- 
dingen til EL41. Som det er nu, må jeg nem
lig slukke for anodespænding til båndfilter- 
exciteren ved nulstød med modparten, da min 
tuning ellers går „i luften", og jeg får des
uden alt for kraftigt signal på egen modtager. 
Jeg kunne så tænke mig denne afbryder fod
betjent, hvorved man hele tiden har begge 
hænder fri til modtager og VFO, og en hurtig 
stationsbetjening er følgen.

Lavfrekvensforstærkeren.

Et nærmere blik på diagrammet viser, at 
overføringsblokke og katodeafkoblinger har 
nogle ikke helt almindelige værdier. Som be
kendt er området 300—3000 Hz tilstrækkeligt 
til overføring af tale, og det er ydermere så
dan, at frekvenser under 300 Hz nærmest er 
skadelige for forståeligheden. Kredsløbene i 
denne forstærker er derfor dimensioneret så
ledes, at en meget skarp afskæring fra 300 Hz 
og nedefter opnås. Senere i forstærkeren 
bortskæres alt over 3000 Hz.

Indgangen er beregnet for krystalmikrofon, 
og et low-passfilter, 2 blokke på 100 pF samt 
en modstand på 50 kOhm hindrer HF i at 
komme ind på gitteret. Første rør er et tri- 
odeforbundet 6J7. Fra dette kobler vi gennem 
1000 pF ind på et potentiometer PI på 0,5 
MOhm; denne kontrol er semivariabel, og om 
dens betydning hører vi senere i teksten. Næ
ste rør er også et triodeforbundet 6J7. Tredie 
rør, en triode, er den ene halvdel af dobbelt
systemet 6N7, der har fælles katode for de 2 
systemer.

Det kredsløb, der nu følger, har været be
skrevet af OZ7MP i OZ for oktober 1950. De 
viste dioders mission er følgende: dioderne 
får modsat rettede forspændinger fra katode
modstandene. Først når talespændingen bli
ver af en sådan styrke, at den overskrider 
denne forspændings størrelse, bliver dioderne 
ledende og kortslutter til stel. Det giver en 
effektiv klipning af talespidserne, men ind
fører også nogen forvrængning, idet de ellers 
sinusformede vekselspændinger bliver defor
merede og nærmer sig firkantspændinger.

Firkantspændinger kan betragtes som inde
holdende alle frekvenser, altså også frekven
ser højere end 3000 Hz. Frekvenser over 
denne værdi har vi imidlertid ikke brug for 
til taleoverføring, hvilket vil sige, at en stor 
del af den, på grund af klipningen opståede 
forvrængning, kan fjernes med et low-pass
filter, uden at nedsætte forståeligheden.

Det samlede resultat er blevet en effektiv 
taleklipning, der gør talestyrke og afstand til 
mikrofon ukritisk. Klipningen indstilles med 
den semivariable kontrol P1 ved lidt over 
normal talestyrke. Frekvenssvinget justeres 
til den tilladte værdi, 4 kHz, med P2. Her
efter sørger dioderne for, at dette sving ikke 
overskrides. Grundet på den kraftige modu
lation med det af hensyn til forståeligheden 
optimale frekvensområde, 300—3000 Hz, får 
vi en meget fin virkningsgrad. Mange har 
givet mig rapporten: Din amplitudemodula
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tion lyder klar og distinkt, hvilket jo må 
tages som en kompliment.

Værdierne for low-passfilteret er ikke helt 
de samme som 7MP’s. Det skyldes ønsket om 
at anvende forhåndenværende dele. Afskæ
ringen over 3000 Hz er målt med tonegenera
tor og outputmeter og andrager ca. 40 db pr. 
oktav, altså meget voldsomt. Resten af for
stærkeren er ret konventionel. Der er indført 
en ringe modkobling mellem udgangsrør og

forrør ved hjælp af modstanden på 2 MOhm. 
Udgangsrøret er 6F6, det var rigeligt stort, 
og en stor katodemodstand blev derfor indsat 
til nedsættelse af anodestrømmen. Talespæn
dingen til PM-røret skal ikke være så stor, 
hvorfor den tages ud på gitteret af 6F6.

I anoden på 6F6 tager vi talespænding til 
styring af røret for tale-BK. Desuden er der 
tilslutningsmulighed for en højttaler, således 
at forstærkeren kan anvendes til evt. andre 
formål. En af finesserne ved denne styresen
der er tale-BK systemet. Sådanne systemer 
har flere gange været beskrevet i OZ, sidst 
af OZ7BO i september OZ. Det af mig an
vendte virker på følgende måde: en lille del 
af tale-spændingen føres fra 6F6’s anode via 
50 pF til dioden på EBC3. Vi får her en virk
ning fuldstændig analog med AVC, og den 
dannede negative jævnspænding føres gen
nem 0,2 MOhm til gitteret og gitterkomplexet 
med tidskonstanten 0,2 MF og 10 MOhm. Så 
snart der tales i mikrofonen, vil dette gitter- 
komplex blive negativt opladet, og relæet i 
anoden falder fra og slutter på bagkontakten 
anodespænding til grounded-grid-røret EC91 
i VFO’en. Kun en længere talepause får re
læet til atter at trække og dermed bryde 
„nøglingen“. Selvfølgelig kan der ikke an
vendes højttaler på stationen med et sådant 
arrangement. løvrigt er det virkeligt mor

somt at arbejde med tale-BK. kun skade, at 
så få har interesse af det.

I ensretteren er benyttet et 80-rør, og sta
biliteten foretages med 2 stk. 4687. Netfilteret 
er tænkt at skulle forhindre evt. gniststøj fra 
nøgle og relæ i at brede sig til naboerne, da 
jeg bor i et stort ejendomskompleks. Det sam
lede anodestrømsforbrug andrager ea. 120 
MA. Der er særskilte anodespændingsafbry
dere for VFO og LF forstærker. Det er jo ikke 
altid, man kører fone. Kun selve ECO og 
klasse A trin får anodespænding, så snart 
netafbryderen sluttes, dette sidste for at hin
dre frekvensdrift.

På fotografierne ses, hvordan styresende
ren er søgt bygget op systematisk. Set bagfra 
har vi i venstre trediedel ensretteren med 
stabilisering og speciel glødetransformer. I 
midten af chassiset har vi VFO’en og i højre 
side LF-forstærkeren med low-passfilteret og 
røret for tale-BK. Relæet her er et Siemens 
polariseret telegrafrelæ i skærmdåse. På 
chassisets bagkant ses tilslutning for nøgle, 
output fra VFO, højttaler, krystalmikrofon 
samt et sikringselement.

På forpladen har vi de 3 afbrydere, en kon
trollampe, modulationskontrollen P2 til be
stemmelse af frekvenssving og endelig LK- 
skalaen til frekvensindstilling. Skal jeg selv 
kritisere noget, vil jeg sige, at skalaen burde 
have været direkte kalibreret i kHz, det 
havde givet prikken over i’et.

Til slut vil jeg håbe, at om man ikke just 
direkte kopierer ovenstående konstruktion, 
så dog kan høste visse tips til supplering med 
egne ideer. Sådan er min station blevet til, og 
det giver mange spændende timer.

Godt nytår, vy 73 OZ5KN.

Arrangementskalenderen
Sorø. Lørdag den 29. januar kl. 20: Foredrag af 

7T på „Borgen“, Banevej 30. Alle er velkomne.
Søndag den 6. februar kl. 17: Indvielse af afdelin

gens nye lokaler på „Borgen", Banevej 30. Alle 
amatører er hjertelig velkomne. Tag XYL og YL 
med. Fællesspisning af medbragt mad. Drikkevarer 
forefindes. vy 73, OZ2LF.

Husk ved alle 

henvendelser til kassereren at opgive 

medlemsnummer.
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Kommunikationsmodtageren IV
Dimensionering af den moderne amatørmodtager.

Af B. Johansen,OZ7AQ.

LF-selektivitet.

Som tidligere nævnt bør fuld selektivitet 
indføres på det tidligst mulige trin i mod
tageren af hensyn til bekæmpelse af kryds
modulation. Anvendelse af LF-selektivitet er 
i modstrid med denne regel og må derfor 
medføre væsentlige fordele for at kunne 
komme i betragtning.

Den største fordel er, at det er muligt med 
langt simplere midler at bygge et LF-filter 
end et MF-filter, der opfylder kravene om en 
god selektivitetskurve. Dette belyses bedst

900 1000 1100

Fig. 13. Forklaring: Se teksten.

ved eksemplet fig. 13, der samtidig anskuelig
gør grunden til, at en mellemfrekvensfor
stærker på lav frekvens er bedre end en høj 
frekvens, forudsat samme antal kredse.

Vi tænker os, at vi bygger 3 båndfiltre som 
det på fig. 13 viste, med samme kredsgodhed 
og kobling mellem kredsene. Selektivitets
kurven for et af filtrene kan da også bruges 
for de to andre, idet tallene på den vandrette 
frekvensakse blot multipliceres med en kon
stant, der er lig den nye midtfrekvens divi
deret med den oprindelige. Dette er gjort på 
figuren. Det ses, at jo lavere midtfrekvens, 
der vælges, jo mindre bliver båndbredden, 
og, hvad der er af mindst lige så stor betyd
ning, flankestejlheden målt i dB pr. Hz bliver 
større, jo lavere midtfrekvensen bliver. Væl
ges fo = 1 kHz, ses, at det tegnede simple 
båndfilter alene er nok til at give en bruge
lig selektivitet i en CW-modtager. Sættes 2 
eller 3 sådanne filtre efter hinanden, kan et 
fint resultat opnås. Fig. 14 viser kurven for

et filter med 7 spoler viklet på ringkerner, 
med Q omkring 20—30.

Der er to krav, der ufravigeligt må opfyl
des, før det kan nytte at indføre selektivitet 
i LF-forstærkeren.

Fig. 14.  Reduktion af  MF-båndbredden ved brug af  
LF-lavpasf i l ter.  Kun signal uforstyrrede side

bånd modtages.  LF-spektret  i  d skal forstås således,  
at sign.  3’s modulationsfrekvens 3 kHz er blevet  t i l  
4 kHz og 0 kHz er blevet  t i l  7 kHz, signalet  er in

verteret  og uforståeligt .
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Først og fremmest må detektoren arbejde 
som blandingstrin. Er signalniveauet her lavt. 
kan et sædvanligt blandingsrør anvendes, og 
ligger niveauet højt, hvilket er mere almin
deligt (af størrelsesordenen 1—10 volt), be
nyttes et diodeblandingstrin, d. v. s. diode
detektor plus en BFO, hvis afgivne spænding 
altid skal være mindst 10 gange større end 
signalet.

For det andet må MF-forstærkeren kunne 
skelne mellem et telefonisignals to sidebånd, 
såfremt ESB-modtagning ønskes. Ved mod
tagning af CW må spejlfrekvensen under
trykkes for at opnå „single-signaL-effekt 
(stationen høres kun på den ene side af nul
stødet). Dette andet krav betyder i praksis, 
at MF-kurven må have i det mindste een 
stejl flanke.

Fig, 15.  Modtagerens 6 kHz bliver ved  
hjælp af  et  LF-båndfil ter reduceret  t i l  under 1
kHz. „Single-signal“-effekt  opnås kun, såfremt den
flanke af  MF-kurven, hvor BFO’en anbringes,  er

stejl  nok.

Fig. 15a viser en MF-selektivitetskurve, der 
skal forbedres ved hjælp af LF-selektivitet. 
Lad os antage, at vi har bygget en MF-for- 
stærker med 6 kHz båndbredde, beregnet til 
sædvanlig modtagning af dobbeltsidebånds
signaler med bærebølge, b viser beliggenhe
den af tre signaler, hvoraf 1 er QSO-mod- 
parten, og 2 er en forstyrrende station. Frem
gangsmåden til fjernelse af forstyrrelsen er 
følgende. Vi starter BFO’en og anbringer den 
på den ene flanke af MF-kurven, se a. Der
næst afstemmes modtageren til nulstød med 
l.’s bærebølge. Situationen er nu som vist i 
c, l’s ene sidebånd med tilhørende forstyrrel
ser fra 2 er skåret bort, men samtidig er 3’s 
nedre sidebånd rykket „indenfor". 3’s modu
lation vil dog hovedsagelig være uforståeligt 
„splatter", da det ikke demoduleres af sin 
egen bærebølge, men med BFO’en, og vil der
for ikke ødelægge modtagningen af 1, hvis

dette signal ikke er ret meget svagere end 
3. Det var dog bedre at fjerne forstyrrelsen, 
og dette kan gøres med et lavpasfilter efter 
detektoren. Ved hjælp af et sådant simpelt, 
og letbygget filter opnår man at reducere 
den effektive båndbredde fra 6 til 3 kHz, 
uden at gribe ind i MF-forstærkeren. Fig. 14d 
viser det LF-spektrum, vi har efter detekto
ren. Føres signalet gennem filtret med karak
teristikken e, fås det uforstyrrede signal 1, 
som vist i F.

Er det l’s øvre sidebånd, der bliver for
styrret, må BFO’en anbringes på den anden 
flanke. Anbringes den derimod midt i gen
nemgangsområdet, opnås ingen tilsvarende 
virkning af LP-filtret.

Ved CW-modtagning er der i virkeligheden 
tale om convertering til en hørbar, lav sidste 
MF, der sædvanligvis ligger omkring 500— 
1000 Hz. Som beskrevet i forrige artikels 
sidste del, er der ved en sådan convertering 
altid fare for, at et signal på spejlfrekvensen 
går igennem. Fig. 15 viser forholdene ved 
CW-modtagning med modtageren fra fig. 14 
med 6 kHz MF-båndbredde, med et 1 kHz- 
båndfilter indskudt i LF-forstærkeren.

En eksperimentalmodtager.

For at vise, hvorledes man kan klare sig 
udelukkende med LF-selektivitet, skal kort 
beskrives en modtager, forfatteren byggede 
for nogle år siden. Det er en mellemfrekvens
løs supermodtager efter blokskemaet fig. 16.

åaondpost/lter

Fig. 16.  Modtager,  hvor hele selektiviteten opnås  
ved lavfrekvensfi l tre.

Oscillatoren arbejder på signalfrekvensen, 
d. v. s., alle HF-kredse følges nøjagtig ad. 
Efter blandingsrøret følger enten et 1 kHz- 
båndfilter med båndbredde ca. 200 Hz for 
CW eller et lavpasfilter med afskæringsfre
kvens 3 kHz for telefoni.

Fig. 17.  Disse selektivitetskurver gælder for mod
tageren f ig.  16,  når oscil latorfrekvensen indsti l les  

t i l  3500 kHz (a)og t i l  3700 kHz (b) for modtagning  
af henholdsvis  CW og fone.
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Solpletter - er vi ved vendepunktet?
Af Georg Grammer, W 1 D F .

Fra QST aug. 1954. Oversat af P. Rasmussen, OZ1PR.

Det er af betydelig interesse at vide, hvor
når vi vil passere gennem det kommende 
solpletminimum, eller som amatørerne al
mindeligvis siger: „hvornår forholdene vil 
begynde at blive bedre“. Der er en forlængst 
fastslået forbindelse, mellem hvad der kaldes 
det udjævnede gennemsnitstal for solpletter 
og den højeste anvendelige frekvens for 
radiokommunikation. Dette gennemsnitstal 
er gået jævnt nedad i en årrække, og de fle
ste af os ser med håb i sindet frem til det 
tidspunkt, hvor tallet vil begynde at stige, for 
det er givet, at det vil stige igen, optegnelser, 
der er over 200 år gamle, viser nemlig med 
sikkerhed, at antallet af solpletter stiger og 
falder regelmæssigt.

De fleste amatører ved sandsynligvis, at 
den gennemsnitlige solpletperiode er på 11 
år. Hvis alle perioderne var lige lange, ville 
det være en let sag at forudsige den højeste 
anvendelige frekvens langt ud i fremtiden; 
men de 11 år er kun et gennemsnit. Der har 
været perioder så korte som 7 år, medens 
andre har været på ikke mindre end 13 år.

Under en solpletperiode ved man aldrig 
med sikkerhed, hvornår man passerer gen
nem maksimum eller minimum, specielt ikke 
da det udjævnede gennemsnitstal er baseret 
på antallet af solpletter seks måneder før så
vel som seks måneder efter den dato, for 
hvilken det gælder. Vi kan meget vel passere 
bunden i indeværende måned, uden at vi kan 
sige det med sikkerhed før om et år.

På grund af disse forhold er astronomer og 
andre solpleteksperter utilbøjelige til at for
udsige den sandsynlige dato for et maksimum 
eller minimum. En artikel af Mr. T. W. Ben
nington i Ionosphere Review 1953 er vel nok 
den mest oplysende artikel, der har været 
fremme om den nuværende solpletperiode. 
Selv om Mr. Bennington ikke forudsiger 
noget med bestemthed, fastslår han dog, at 
der er temmelig gode beviser på, at vi er nær 
ved vendepunktet. For det første siger han, 
at hvis man sammenligner med tidligere sol
pletperioder, ser man, at den nuværende 
periode har de samme karakteristiske egen-

(Fortsættes side 11).

Selektivitetskurverne ses på fig. 17, a er 
for CW. Hvert signal høres 2 steder på skala
en, ganske som på en detektormodtager, eller 
med andre ord, der er ingen dæmpning af 
spejlfrekvensen. Selektivitetskurven ved te
lefoni ses på fig. 17b. Der stilles til nulstød 
med stationen. Hvis denne er kraftig nok, og 
der er tilstrækkelig kobling fra signalkreds 
til oscillator, låses denne, og man får virke
lig synkrodynmodtagning. Modtageren har 
mange lighedspunkter med en detektormod
tager, den har ikke dennes følsomhed for 
krydsmodulation, men kan dog naturligvis 
ikke erstatte en „rigtig“ kommunikations
modtager.

LF-forstærkerens frekvensgang 
henhører også under afsnittet selektivitet. En 
kommunikationsmodtager skal ikke forsynes 
med en LF-forstærker som den, der benyttes 
i radiofonimodtagere. Det frekvensområde, 
man er interesseret i, er 300—3000 Hz, hvad 
der ligger uden for dette er QRM. Tonekon
trol udformet som højtonedræber bør ikke

forefindes, da diskantafskæring kun nedsæt
ter forståeligheden. Langt snarere bør man 
indføre en variabel baskontrol, der begynder- 
at skære af allerede ved ca. 1000 Hz.

Den for nogle år siden meget opreklame
rede „selectoject“ skal for fuldstændighedens 
skyld tages med her. Dens eneste berettigelse 
ligger i, at man med den (ligesom med eet- 
krystalfiltrets ,,nulpunkt“) kan fjerne en hy
letone hidrørende fra en fremmed bærebølge 
beliggende indenfor modtagerens båndpas- 
område, hvis dens styrke ikke væsentlig 
overstiger det ønskede signals. Forsøger man 
at bruge selectojecten som selektiv forstær
ker, opnår man det samme som ved eet-kry- 
stalfiltret, nemlig at CW-signaler bliver 
„tværet ud“, da sidebåndene dæmpes kraf
tigt.

LF-selektivitet er intet tryllemiddel, der 
kan gøre en dårlig modtager til en første
klasses kommunikationsmodtager. Derimod 
kan en i forvejen god modtager yderligere 
forbedres.
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Forudsigelser for januar Best dx — vy 73. OZ9SN.
Rute
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Dansk normaltid

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

Bangkok
HS

Bruxelles
ON

8700 83 8,4
(11,0)

8,0
(14,6)

8,4
(14,8)

10,2
(14,4)

21,4 24,0 21,0 16,3 11,5 1 7.9 
(10,3)
.

8,5
(10,1)

9,4
(10,1)

8,4
(11,0) MHz

800 230 3,7
(6,2)

3,9
(6,2)

3,5
(6,3)

2,9
(6,2)

4,7
(7,0)

7,4
(9,3)

8.1
(9,3)

8,1
(9,3)

7,3
(8,1)

5.5
(6,3)

3,8
(6,1)

3,4
(6,1)

3,7
(6,2) -

Buenos
Aires

LU
12000 235 10,8 11,1 10,8 10,0 8,9 

(11,0 =
15,0

(20,0)
20,8
(23,2)

21,0
(24,0)

21,0
(22,5)

20,0 13,0 10,8 10,8 -

Lima
OA 10000 264 9.2

(10,1)
9,9

(10,5)
9.9

(10,9)
8,9

(10,3)
7,2

(10,1)
8 5 

(10,1)
20,0 22,9 22,2 19,0 14,0 9,3

(10,2)
9,2

(10,1) -

Nairobl
VQ4 6900 155 10,7 7,3

(10,1)
6,1

(10,1)
10,5 21,0 23,9 24,5 22,9 18,0 13,0 10,8 10,9 10,7 -

New York 
W2 6300 293 6,1

(10,1)
6,0

(10,1)
6,1

(10,1)
5,7

(12,0)
4,8

(14,0)
5,5

(13,0)
8.8
(14,0)

16.8 19,5 17,3 10,3
(10,5)

6,5
(10,1)

6,1
(10,1) -

Reykjavik
TF 2100 310 4,7

(15,1)
4,7

(16,5)
4,7

(19,5)
4,4

(17,4)
4.1

(11,9)
9,0
(9,7)

13,9 14,5 13,4 9,5
(10,2)

5,5
(11,2)

4.7
(14,4)

4,7
(15,1) -

Rom
I 1600 180 6,4

(9,5)
6,7
(9,5)

5,3
(9,5)

4,2
(9,5)

9,0
(10,5)

13,0
(13,5)

14,0
(14,4)

13,5 11,5 9,0
(9,7)

6,3
(9,5)

6,2
(9,5)

6,4
(9,5) -

Tokio
JA/KA 8600 46 7,1

(13,6)
7,5

(18,4)
6,5

(17,9)
7,0

(11,8)
15,0

'
14,0 9,0

(13,2)
9,1

(12,8)
8,0

(11,0)
6,0 6,3 

(10,1) (10,1)
6,9

(10,4)
7,1

(13,6) -

Thorshavn
OY 1300 310 3,6

(8,5) 1
1

3,6
(11,0)

3.5
(14,8)

3,3
(14,2)

3.9
(9,9)

8,0
(9,0)

10,0
(10,5)

10,2
(10,7)

9.0
(9,5)

6.0
t8,5)

3,9
(8,5)

3,6
(8,5)

3,6
(8,5) -

Godthåb
OX 3500 310 5,9

(25,5)
6,0

(26,0)
6,2

(25,8)
5.9

(25,5)
5,7

(23,7)
6,6

(18,0)
13,0
(14.6)

17,1 17,0 13,4
(13,4)l

8,0
(18,0)

5,9
(22,8)

5,9
(25,5) -

Rio de 
J aneiro 

PY-1
10400 228 10,8 11,2 10,9 9.9

(10,1)
7,0

(11,0)
20,0 23,3 22,4

(24,5)
20,9
(23,2)

18,7 13,5 10,7 10,81 -

OZ7BG  wkd. mellem 2300 og 0200 DNT CT2BO, 
ZC4MS, VS6CZ, OY7ML + W.

14 Mc.:
OZ5PAfik EA6AU, ZL4CK, ZE4JE, ZA1BB!?, 

ET3LF, VK1EG Antarktis.
OZ5KQ  har wkd. følgende (tidspunkter DNT): 

VO6AB (14), YV5GI (1135), AP2Q (1325), MP4BBL 
(1015), OD5AI—5LX (1030), KP4SK—4DP (1300), 
3V8BO (14), EL2P (10), ZL (0930—1100), VK (1130— 
1330). PY (0945—1115), og W’er om eftermiddagen.

VS6CZ er ofte på 3,5 Mc. omkring 3504 ved 0030 
tiden DNT Hans ægthed er ikke helt sikker, men 
tad os håbe det bedste.

Den ZK1BG, som i sommer blev wkd af mange 
på 14 Mc., var desværre pirat. Den ægte ZK1BG 
hat tkke været pa 14 Mc. siden sommeren 53. og 
har sendt QSL til alle forbindelser.

SVØWK var på Creta (SV0WK 9) fra den 5. til 
S. september. Alle QSL er sendt via de respektive 
bureauer.

VQ6LQ er på 14 Mc. CW omkring 1600 og 2200 
GMT daglig. QRG 14050—14072. Chas er også hørt 
pa fone omkring 14140 Lad os håbe. at der kommer

D X - J Æ G E R E N
Det er i denne måned 3,5 Mc., „lokalsludrebån- 

det“, der har hovedansvaret for det meste af den 
DX, der er lavet hjemmefra. De egentlige DX-bånd 
har ikke vist sig fra deres bedste side, men på 3,5 
Mc. har forholdene tit været ganske udmærkede, 
hvad de opnåede resultater da også vidner om.

3.5 Mc.:
CW OZ2NU  er en sjælden gæst her i DX-jæge

ren. Han har efter QTH-skifte haft fb DX-resul- 
tater, bl. a. I1BLF Tr., LZ1KAB. F9QV FC, ZC4PB, 
OD5IM. W2PEO. W2PGT, W4CXA. VE3ES + en 
halv QSO med en ZL3, som desværre blev ødelagt 
af europæisk QRM.

OZ4LP  har fået W1HA og W2BXA.
OZ4SJ  wkd HA5QR. W3KN og PI1LC (holi. vejr

skib).
OZ5PA  har EL2X, CN8MI, FA8DA. SU1RJ.

I.Z1KSP, VE1ZZ. V03XK en lang stribe W’er i 
distrikterne 1-2-3-4-8-9 5PA ønsker alle DX’ere 
godt nytår med vy DX

OZ7BB  har foruden ca. 25 W er 1-2-3-4 fået 
CT2BO, VE1ZZ og VO3X
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flere QSL fra VQ6, end da Chas var ZD1LQ!! Da 
kom der nemlig ikke eet eneste!

FE8AN kommer i luften omkring 1. januar, for
tæller F9RS. QTH: Marcel Veber, Box 408, Douala, 
Cameroons, F. E. A.

Manglende HA QSL kan evt. fås ved at rykke til 
Banzengi Ferenc, HA7PC, C. R. C., Box 185, Buda
pest 4.

Fra F9RS: På Madagascar er FB8BC, FB8BL og 
FB8BN aktive på fone. FB8RG og FB8BN på CW. 
FB8BA QRT. FF8JC QSY tilbage til F3EL i januar. 
F08AD QRT i oktober, men afløses af F08AK.

FM7WN påtænker stadig at tage en DX-ferie i 
FG7-land.

OY7ML er nu aktiv fra Thorshavn. Martin er xtal 
på 3500 og 3515 kc. Lytter efter OZ-calls omkring 
midnat hver aften. Endnu QRP, men i nær fremtid 
100 w. og VFO.

QRU i denne omgang. 73 og på genhør i 55.
— 7BG.

VHF- amatøren
2 meler.

Det hidtidige forsøg på at holde 2 meter båndet 
„varmt“ om torsdagen har medført, at mange (sær
lig jyderne) også har fået en fast aftale om at holde 
stationerne i gang h v e r  dag kl. 22,15. Hver aften 
afvikles faktisk aftalte QSO’er (f. eks. 9NH og 8JB), 
og vi må selvfølgelig alle støtte et så velment forsøg 
på at holde liv i de slumrende interesser. Disse lin
jer skrives den 2. januar 1955 kl. 23,00, og den sidste 
time har givet følgende stationer: OZ8JB, OZ9NH, 
OZ7FB, OZ5HV, OZ3EP, OZ1AQ samt 2 svenske 
SM7 stationer. Det er så småt begyndt at rygtes, at 
man er i gang 22,15!! OZ3A og OZ1KV i Odense gør 
opmærksom på, at de også vil være i gang kl. 22,15.

2 meter klubben. 
1 fremtiden vil 2 meter klubbens meder være den

4. onsdag i hver måned (af hensyn til meddelelser 
i OZ). Der er i januar arrangeret tur til Malmø 
(SM7-amatørerne i UK7). Der startes fra Havnegade 
med båden kl. 16,00. Der bliver i Malmø truffet be
stemmelse om testen for det kommende år — så 
mød op og vær med i diskussionen!

2 meter klubben påtænker en test i marts — nær
mere meddelelse i februar OZ. — Af hensyn til 
Malmø-mødet bliver der ingen møde i 2 meter klub
ben i januar.

VHF-klub i Midtjylland.
En række interesserede i Aarhus påtænker at 

starte en VHF-klub i Aarhus. Der er stiftende 
møde hos OZ8JB den 26. januar kl. 20,00.

73 de OZ9R.

Et katalog over alverdens bøger og tidsskrifter 
indenfor radio, teleteknik og elektroteknik er til
sendt os af Intrapress. Kataloget indeholder ca. 
1500 forskellige titler i henved 60 forskellige grup
per, så det er et omfattende specialkatalog. Prisen 
er 2 kr., der refunderes ved køb af for mindst 20 
kr. bøger.

Redaktionelt.
For alle de mange venlige jule- og nytårsarshil

sener,  der blev sendt red. ,  bringes en hjertelig tak  
med ønsket om et  godt og velsignet nytår for alle  
kortbølgeamatører.  OZ5AC.

Solpletter (Fortsat fra side 9).

skaber som en periode af gennemsnitslængde, 
med andre ord, den skulle blive ca. 11 år 
lang; det sidste minimum faldt i april 1944, 
så med en længde på nøjagtigt 11 år skulle 
det næste minimum falde i april 1955, men 
der er dog ingen grund til at tro, at perioden 
vil blive på lige nøjagtig 11 år. For det andet 
har solpletantallet og den højeste anvendelige 
frekvens indenfor det sidste år ligget på vær
dier, der svarer til, at vi er i eller nær et 
minimum. For det tredie viser tidligere er
faringer, at indenfor det sidste årstid før et 
minimum begynder der at vise sig små plet
ter på solens nordlige breddegrader, som 
ellers har været fri for pletter, da disse i pe
riodens løb har samlet sig mere og mere på 
de sydlige breddegrader, og sådanne pletter 
er nu blevet rapporteret. Alt dette tyder på, 
at vi inden alt for mange måneder vil passere 
gennem minimet, sandsynligvis i begyndelsen 
af 1955.

Så enden er ganske givet i sigte; men hvad 
så? Vil det vare flere år, før 28 MHz igen vil 
blive et pålideligt dagbånd for DX, og før 21 
MHz vil blive en slem konkurrent til 14 MHz? 
Sandsynligvis ikke, heldigvis. Solpletantallet 
vokser meget hurtigere til sin maksimum
værdi end det falder til minimumværdien. I 
sidste periode f. eks. nåedes maksimum i april 
1947, nøjagtig tre år efter minimet i 1944*). 
Gennemsnittet synes at være på tre til fire 
år, så vi skulle have lov til at håbe, at der vil 
begynde at komme liv på 28 MHz i næstføl
gende vinter, og i vinteren 1956—1957 skulle 
forholdene være så gode, at vi vil synes, at 
det er mærkeligt, at båndet nogensinde har 
været helt dødt. Endnu er det måske for tid
ligt at gøre 10 m beamen klar i håb om me
get høje pointtal i næste DX-contest; men 
næste år ved denne tid vil det være på sin 
plads at gøre sig klar.

*) 1947 solpletmaksimum var et virkeligt „maksi-
mum“, det højeste vi nogensinde har haft, sandsyn
ligvis vil det ikke blive så højt næste gang, optegnel
ser fra tidligere perioder tyder herpå. Men stort set 
betyder dette kun, at der ikke skulle blive mulighed 
for en ny periode med transatlantiske forbindelser på 
50 MHz. Men på den anden side — hvem ved?

Pas på højspændingen!
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Traffic-Department ønsker med denne indledning  
på det nye års rubrik-serie at  bringe en hjertelig  
nytårshilsen t i l  alle,der under den ene eller anden  
form har deltaget  i Tr.-Dept.s  arrangementer eller  
gjort  brug af  dennes medvirken i  året ,  der svandt.

Tak for de mange hilsner fra og udland, der
er indløbet i  anledning af  nytår s-skif tet .

Modtag forsikringen om, Tr.-Dept.  også i  det  
nye år i  sa vid udstrækning som muligt ,  vi l  være  
t i l  t jeneste for EDRs medlemmer.

Godt nytår 1955, OZ2NU, Manager.

Arets tørste „positive".
Selvom det ikke er nogen omvæltende begiven

hed, afholder vi os ikke fra at meddele, at Traffic- 
Department har godkendt prøver på test-logblade 
fremstillet hos Ahrendt Flensborg, Ringsted. Disse 
blade vil være i handelen, når dette læses.

Fremkomsten af disse blade vil medføre, at test
logs for tester arrangerede af EDR s k a l  være 
ført på disse blade.

Endelig noget om NRAU-testen 1954.
1 årets sidste måned dukkede der endelig noget 

nyt frem om resultaterne fra NRAU-testen i begyn
delsen af maj. Efter den lange tid til gennemgang 
af logs var det berettiget at forvente et gennem
arbejdet materiale, illustrerende alle sider af 
testens forløb. Imidlertid var der i den første med
delelse kun en summarisk opstilling af deltagerne, 
rubricerede nations- og pointsmæssigt.

Umiddelbart før jul kom så efterfølgende med
delelse, som vi gengiver ordret:

Abo, den 15. dec. 1954.

N. R. A. U. testen 1954
Efter kontrol af medlemstallet, ser placeringen i 

landskampen ut som foljer:

Segrare Norge 94,8 points, medlemstal 660
2 plac. Sverige 51,9 points, medlemstal 1280
3 plac Finland 47,6 points, medlemstal 910
4 plac. Danmark 42,1 points, medlemstal 1301

Pokalen går for eet år framåt till LA8J. Diplomen 
till de fem basta i varje land postas denna vecka 
oeh adresseras til resp. forening, som godhetsfullt 
bedes ombesdrja viderabefordran till resp. mot- 
tagare. vy 73. Sign. Claus, SKAL OH1PC.

Med den korte tid til rådighed har vi ikke kunnet 
finde udgangspunktet for denne pointsberegning, 
idet. som det fremgår, de foregående års udmær
kede tabelopstillinger mangler.

Selv har vi på grundlag af de modtagne papiret- 
lavet nedenstående opstilling som vi understreger 
er m e s t  m u l i g t  u o f f i c i e l .

Antal licens, medlem LA SM OH OZ
mer 1. april 1954 . , 660 1208 910 1301

4 %. heraf .......................... 26(29) 48(51) 36(30) 52(53)
Antal indsendte logs 34(37) 25(60) 25(27) 19(62)
Antal udestående logs 9(17) 7(14) 6(13) 6(10)
Samlet antal points .. 2778 2705 1706 2224
Samme antal i forhold

til 1953 ......................... + 131 -r 1718 -f-556 4-2042

Vi har ligeledes lavet en liste over rækkefølgen 
af deltagerne ud fra den modtagne summariske op
stilling.

1. OZ7BG 310 P- 40. SM6ARV 106 P-
2. SM5AQV 280 P- 41. LA9M 104 P-
3. SM5AHK 232 P- 42. LA7OC 101 P-
4. LA8J 215 P- 43. LAIS 97 P-
5. OZ2NU 214 P- 44. LA7X 92 P-
6.SL6BU 199 P- 45. SM7QY 88 P-
7. SM3AKM 193 P- 46. OH6RD 88 P-
8.SM6DA 187 P- 47. OH6OB 87 P-
9. SM6ID 186 P- 48. LA6UB 83 P-

10. OH2MQ 185 P- 49. OH3SQ 81 P-
11. OH2VF 174 P- 50. OZ7BO 79 P-
12.OZ7T 171 P- 51. LA6ZA 79 P-
13. LA6YC 171 P- 52. OH4PH 78 P-
14. OZ3FL 170 P- 53. LA2Q 78 P-
15. SM5ARL 169 P- 54. SM5APJ 78 P-
16. OZ2E 147 P- 55. LA7LC 77 P-
17. LA1MB 145 P- 56. LA3QE 76 P-
18. OZ4IM 139 P- 57. SM6BDS 76 P-
19. OZ5PA 134 P- 58. LA9TD 74 P-
20.LA4ZC 130 P- 59. OH3RU 74 P-
21. OZ7AX 128 P- 60. LA9OE 71 P-
22.SM5BUT 128 P- 61. LA5CE 69 P-
23. OH1NK 125 P- 62. OZ7G 68 P-
24. OH2WW 123 P- 63. LA5QC 68 P-
25. OH3NY 122 P- 64. SM7CJE 68 P-
26. OZ3PO 121 P- 65. OH7NW 66 P-
27. SM7BDK 121 P 66. LA1TC 63 P-
28. LA1P 119 P- 67. LB4ME 61 P-
29. OZ1W 118 P- 68. LA1PE 59 P-
30. SM4AEE 188 P- 69. LA1ME 58 P-
31. OZ4X 116 P 70. SM5BPJ 58 P-
32. LA6U 111 P- 71. LA6DA 57 P-
32. SM4AWW 111 P- 72. OZ5K 56 P-
34. LA4DD 109 P- 73. OH7OL 56 P-
35. LA5CC 108 P- 74. LA3LC 54 P-
36. SM7CKA 108 P 75. OH3RA 51 P
37. OZ9DR 107 P- 76. SM1BVQ 49 P-
38. OH6RC 107 P- 77. OH2KH 49 P-
39. LA8TB 106 P 78. SM6JY 46 p.

Men denne liste er heller ikke korrekt, hvilket 
baseres på, at undertegnede absolut ikke kan have 
opnået placeringen som testens nr. 5 og ej heller 
som næstbedste danske station. Tværtimod skal pla
ceringen sikkert være omkring nr. 31, hvilket 
unægtelig gør en forskel. Men vi hører forhåbentlig 
nyt herom fra arrangørerne
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På grund af beretningens usikkerhed skal vi und
lade at komme med yderligere kommentarer. Kun 
må vi til slut bede vore danske amatørkammerater 
om at bistå os i et spørgsmål, nemlig tidspunktet 
for testens afholdelse.

Fra finsk side foreslås samme tidspunkt som i 
1953, d. v. s. først i maj, og fra svensk side er fore
slået 10. og 11. april 1955, hvilket er 1. og 2. påske
dag.

Til dette sidste har vi sendt følgende svar:
„Vor interesse for den nordiske test er uforan

dret stor. men en forudsætning for denne inter
esses bevarelse er, at det traditionelle i testens 
karakter ikke bortelimineres, hvilket der siden i 
fjor har været nogle tendenser til.

Det må således understreges, at tidspunktet for 
testens afholdelse traditionelt er knyttet til den før
ste week-end efter nytår, og at en henlæggelse til 
et senere tidspunkt på året kun vil forringe del
tagelsen. Tilfældet i fjor viser dette med al tyde
lighed, hvor deltagelsen efter at have været stadigt 
stigende i årene forud pludselig faldt med ca. 40 ®/o 
i forhold til det foregående år. løvrigt vil vi ikke 
tro, at det til næste år foreslåede tidspunkt vil blive 
billiget af N.R.R.L., idet en af det norske folks mest 
kendte traditioner — ikke mindst blandt ungdom
men — er, at påsken tilbringes til fjelds.

Vi vil for vor del finde det uheldigt at lade 
testen opdele en ferieperiode. Lad testen for 1955’s 
vedkommende blive fastlagt til 5. og 6. marts, da 
dette tidspunkt er det tidligste, der rettidigt kan 
publiceres i klub-magasinerne, og lad den fra 1956 
være tilbage på sin gamle plads . . .“

Traffic-Department anmoder på grundlag af det 
fremførte de i testen interesserede OZ-amatører om 
hurtigst muligt og senest 25. januar skriftligt at 
meddele deres synspunkt på tidspunktet for denne 
specielle test. Udtalelserne sendes til Tr. Dept., 
P. B. 335, Aalborg. OZ2NU.

ARRLs 20. int. DX-competition 1954.
Fra oktober „QST“ 1954 bringer vi følgende OZ- 

resultater, der viser, at indsendelsen af „OZ“-logs 
har været meget sparsom.

CW-afdelingen:
OZ1W ..................  25.038— 26— 333—A------
OZ7PH .................... 8610— 14— 208—A—24
OZ8KL .................... 2112— 11— 64—A--------
OZ2N ......................  1872— 12— 52—A--------

Fone-afdelingen:
OZ5KP   1332— 12— 37—A—11

ARRLs 21. int. DX-competition 1955.
Den officielle indbydelse til den kommende 

ARRL-DX-contest er endnu ikke indløbet, men vi 
kan i dette nummer mevidele tidspunkterne:

11.—13. febr. 1955 ......... 1. fone afd.
25.—27. febr. 1955 ......... 1. cw afd.
11.—13. marts 1955 ......... 2. fone afd.
25.—27. marts 1955 ......... 2. cw afd.

Vi må ligesom i fjor henvise til OZ jan. 1953, side 
19, hvor der står et kortfattet resumé af de ellers 
omfattende regler. Såfremt der skulle være ændrin
ger i disse regler, ser vi os først i stand til at bringe 
disse i næste OZ. Det skal dog tilføjes, at interesse
rede medlemmer, der agter at deltage i fone-testens 
1. afd., omkring 1. februar kan rette henvendelse 
til Tr. Dept., om der skulle foreligge ændringer, og 
oplysninger vil da blive tilsendt direkte. Forhåbent
lig er denne service tilfredsstillende.

OZ1W meddeler:
I stedet for de 3 sidste nr. i koden, der angav 

energien, og som alle uden for Amerika stadig skal 
bruge, opgiver amerikanerne nu i stedet bogstaver, 
der angiver den pågældende stations stat, således 
at man af disse bogstaver er i stand til at kunne 
identificere staten til brug ved WAS og WAVE. — 
Pointsberegningen er stadig med distriktstallet i 
kaldesignalet som grundlag.

OZ-medlemmer af DX-CC.
Ifølge „QST“ december 1954 er nedenstående OZ- 

amatører medlemmer af DX-Century Club pr. 15. 
oktober 1954.

Listen gengiver stations call og opnået antal god
kendte lande:

Blandet cw-fone:
1. OZ7PH .... 166 (senere foi
2. OZ7BG .... 160
3. OZ3FL .... 158
4. OZ7EU .... 150
5. OZ3Y 139

OZ7CC        -. 139
7. OZ7SN .... 122
8. OZ7KV .... 120
9. OZ7SM .... 117

 10. OZ2PA .... 116
11. OZ8SS .... 111
12. OZ3RO .... 106
13. OZ2LX .... 102
14. OZ1W .... 101
15. OZ4KX .... 100
16. OZ4PA .... 100

Endvidere har OX3MG 113.
Fone:

1. OZ7TS .... 140
2. OZ3Y 122
3. OZ7SM .... 110
4. OZ5BW .... 108
5. OZ5KP .... 100

Diploma Fallas Valencia.
Fra U.R.E., Valencia afd., har vi modtaget en me

get sent indløbet meddelelse om udstedelsen af et 
diplom kaldet Diploma Fallas Valencia, som er ud
stedt af Junta Central Fallera i forbindelse med 
URE i anledning af et møde, der holdes under 
„Gran Semana Fallera de Valencia" i dagene fra
12. til 19. marts 1955. På dette møde vil blive ud
stedt diplomer til alle amatører, der i perioden fra 
1. november 1954 til 31. januar 1955 for vor zones 
vedkommende har haft 6 QSO’er med stationer i 
Valencia City.

Ethvert bånd, cw eller fone, må benyttes, og det 
er tilladt at arbejde hver af de pågældende EA5 
stationer een gang med både fone og cw på hvert 
bånd, forudsat at der holdes et interval på mindst 
30 minutter.

Der findes også en klasse for lytteramatører.
Trykte indbydelser på engelsk kan fås ved ind

sendelse af frankeret kuvert til Tr. Dept.

Støjen på amatørbåndene.
Allerede gennem lang tid har der fra Tr. Dept.s 

side været gjort optegnelser over forskelligt fore
kommende forstyrrelser på amatørbåndene for der
med at skabe grundlag for en indberetning fra 
EDR’s side til Region I Bureauet. For at afslutte 
dette arbejde med bedst mulige resultat vil der fra 
den 20. januar til 20. februar 1955 i 11 forskellige 
distrikter af landet blive foretaget en generel un
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dersøgelse af forholdene, og materialet herfra vil 
derefter blive gennemgået og sammenholdt med 
Tr. Dept.s egne notater, og et udtømmende resumé 
vil derefter blive videresendt til bureauet.

Forhåbentlig må regionens indsats på dette felt 
føre til en bedring, men anarki er aldrig let at 
bekrige. OZ2NU.

Månedens diplom-oversigt.
Nr. 33. OZ9WS søger WAC

„ 34. OZ9WS søger WBE
„ 76. OZ2PA søger C. A. A.
„ 78. OZ7ML søger WAE 111
„ 82. OZ7BG søger C. A. A.
„ 85. OZ2NU søger Aargau C. O. P.
„ 87. OZ9DX har modtaget WASM I nr. 472.
„ 88. OZ9DX søger DXCC.
„ 89. OZ9DX har modtaget DUF I-II og III.
„    90.  OZ6LF søger WAC 
„ 91. OZ7PH søger BERTA
„ 92. OZ7PH søger C. d. M., Middelhavscert.
„ 93. OZ7PH har modtaget DXCC-Endorse-

ment til 179 godk. lande.
„ 94. OZ3RO søger D. P. F.
„ 95. OZ5UF har modtaget WASM I nr. 473.

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

OZ2NU.

Juletesten 1954
— mange nye navne, større jævnbyrdighed og 

tilsyneladende hyggelighed.
Arets — eller rettere sidste års juletest — blev 

pra;get af jævn god tilslutning i begge afdelinger. 
Resultaterne for deres del viser nye navne og større 
jævnbyrdighed, og kommentarerne i loggene ud
trykker god tilfredshed med testen og fortæller om 
et par hyggelige timers amatør-samvær.

Logskrivningen er og bliver dog stadig det mørke 
punkt, og det er, hvad det ikke fremgår af resultat
listen, en kendsgerning, at såfremt den ene af del
tagerne i den ene klasse havde ofret noget mere tid 
og omsorg på denne del af testarbejdet., ville han 
have vundet afdelingen, selvom omsorgen i tid ville 
have kostet ham et par forbindelser.

Nu er logbladene imidlertid til at købe, og fra 
næste test er deres anvendelse obligatorisk, så bed- 
res dette forhold forhåbentlig også.

Well, tiden er knap, så derfor over til resultat
listerne:

Juletestens fone-afdeling: (Ialt 47 deltagere)
1. OZ7SM — Haderslev 126 p.
2. OZ6SJ — v. Holbæk . 116 p.

OZ7HT — Valby .................... 116 p.
4. OZ2AX — Valiø Str. 113 p.
5. OZ5HF — Herning ... 106 p.

OZ7BB — Gentofte ----------- 106 p
7. OZ7BG — Søborg .................. 98 p
8.OZ3ET — Haslev .................. 91 p
9. OZ3KP — Klejtrup ------------ 89 p.

10. OZ8KR — v. Sæby .... 82 p.
11 OZ3RG — Hadsund ... 76 p.
12.OZ1SA — Valbv 74 p.
13. OZ9KA — Sønderborg 66 p.
14. OZ6TJ — Ulfborg .... 65 p

OZ8BR — nr. Vojens ., 65 p.
16 OZ4KO — Grøde pr. Ik. 63 p.
17. OZ3VF Rødding 60 p.
18. OZ3RQ — Kolding 56 p.
19. OZ9HT Kokkedal 55 p.

20. OZ7LX — København .. 51 p.
21.OZ1OV — København .. 49 p.
22.OZ4X — Aalborg ... 46 p.
23. OZ6BJ — Sønderborg .. 45 p.

OZ8CP — Helsingør 45 p.
25. OZ6OV — Skærbæk 44 p.
26. OZ7KY — København . 41 p.
27. OZ7KP — Silkeborg . 36 p.
28. OZ2HD — Ikast ..................... . 34 p.
29. OZ7SU — Hørsholm 25 p.
30. OZ4MB — Rønne ................... 18 p.
31. OZ4SK — Randers . 15 p.

OZ2AV — Svendborg . 15 p.
33. OZ4BP — Valby 10 p.
34. OZ2LR — Grenaa ................ 8 p.

Check-logs er indgået fra OZ3SH — 4XW — 5TW 
— 8HK og 9DR, medens der efter tiden er indgået 
log fra 7HC.

Der var 7 udeblevne logs i denne afdeling.

Juletestens cw-afdeling: (Ialt 34 deltagere)
1. OZ1W — Odense 89 p.
2. OZ7BG — Søborg ------- 86 p.
3. OZ2AX — Vallø Str. .. 83 p.
4. OZ2Q — Hellerup . . .. 78 p.
5. OZ7BB — Gentofte . . . 71 p.
6. OZ9DR — Randers .. ... 69 p.

OZ8LD — Høvelte .. 69 p.
8. OZ5PA — Skive 65 p.
9. OZ4X — Aalborg ... 64 p.

10. OZ2NU — Aalborg . . . 63 p.
11. OZ7SM — Haderslev . . 58 p.
12. OZ3LF — Nyk. Falster 57 p.

OZ9O — Gentofte . . . 57 p.
14. OZ3PO — Ørsted 53 p.
15. OZ7AX — Odense .. 50 p.
16. OZ7ON — Dragør .......... 47 p.

OZ8KL — Odense . . 47 p.
18. OZ4HH — Aakirkeby .. 39 p.
19. OZ8BR — Vojens 36 p.
20. OZ1AJ — Søborg 32 p.

OZ6SJ — v. Holbæk .. 32 p.
22. OZ4MB — Rønne 29 p.

OZ7LX — København .. 29 p.
24. OZ4SK — Randers . . 21 p.

OZ2AV — Svendborg . . 21 p.
26. OZ7CF — 13 p.
27. OZ7KY — København 7 p.

fraI denne afdeling er der indgået check-log fra 
OZ7GL. medens log fra OZ5EW er indløbet efter 
tiden. 5 andre logs er forsvundet i omskiftelserne 
ved nytåret. De er i alle tilfælde ikke nået frem 
hertil.

Afdelingen for DR-amatører havde ikke mindre 
end to deltagere, der fik følgende indbyrdes place
ring:

Nr 1. OZ-DR-995 Sakskøbing 158 p.
Nr. 2. OZ-DR-996 Søborg 96 p.

Til slut — traditionen tro — en tak for alle jule-
og nytårshilsenerne, de er alle hjerteligt gengældte.

Godt nytår 1955.
f. Tr. Department, OZ2NU.

KONTINGENTET!
For en ordens skyld vil jeg lige tillade mig at 

henlede opmærksomheden på, at de årlige opkræv
ninger kan ventes den 1. marts.

v y  73. Kassereren, OZ3FL, Nykøbing F.
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Læserne skriver:

Ansvar og hensyn.
Tak, OM OZ7BO, for svaret på mit indlæg om de 

„nye diplomer".
Naturligvis har du ret i, at en „amatør", der bry

der ind i igangværende kontakter udelukkende i 
hensigt at skaffe sig et QSL til sin samling" er 
mindre hensynsfuld. Jeg kan imidlertid ikke se, at 
denne amatør er mindre hensynsfuld end han, som 
udlover QSL-kort, som han ikke har til hensigt at 
sende. Reglerne om ansvar og hensyn bør gælde 
alle. Ellers har vi ikke med demokrati at gøre.

Jeg giver dig også ret i, at den eksperimentelle 
side af amatørbevægelsen er den bærende. Derimod 
tror jeg, du har fejl, når du siger, at „idag, hvor 
fabriksfremstillet materiel kan erhverves af enhver 
for små penge, er eksperimenterne trådt noget i 
baggrunden. I stedet har vi fået et par hundrede 
diplomer og certifikater at stræbe efter."

For det første er jeg nemlig sikker på, at der 
eksperimenteres friskt også hos de amatører, hvor 
fabriksfremstillet materiel anvendes. Taler man 
med amatører, som har sådan udrustning (foruden 
mine hjemmebyggede sager har jeg jo forøvrigt selv 
en Collins anlægning), finder man næsten altid, at 
udrustningen er væsentligt ændret og ofte forbed
ret af amatørerne. Og i de tilfælde, hvor Surplus 
materiel er kommet til anvendelse, har det som 
regel været nødvendigt med ganske omfattende 
tekniske indgreb.

For det andet kan jeg ikke være med på, at di
plomer og certifikater er noget, vi har fået som et 
surrogat for eksperimenterne. Jeg har nok selv nu 
og da stillet mig spørgende til det store væld af 
diplomer og certifikater. Jeg har imidlertid fundet, 
at „diplomjægerne" som regel er meget avancerede 
eksperimentatorer. Ikke mindst på taleforstærker- 
og antenneområdet. Der kræves jo en effektiv mo- 
dulering og et førsteklasses, rigtigt dimensioneret 
og anpasset antennesystem, om man skal lykkes 
som „diplomjæger". Forbindelsen mellem diplomer 
og eksperimenter er nok slet ikke så „tyndbenet", 
som man måske ofte er tilbøjelig til at tro.

Nej, eksperimenterne sidder sikkert stadigt i høj
sædet blandt amatørerne. Noget andet er, at ekspe
rimenternes tekniske niveau ganske naturligt står 
i forhold til amatørernes tekniske indsigter og øko
nomiske muligheder. I mine øjne er det imidlertid 
en lige beundringsværdig præstation med stærkt 
begrænsede hjælpemidler, begrænset tilgang til 
komponenter og begrænset teknisk viden at bygge 
en fejlfri to-trins-sender, som det er med den spe
cialuddannede ingeniørs kunnen at bygge en første
klasses synkrodynmodtager eller en korrekt arbej
dende single-side-band-exciter. Just denne vurde
ringsmåde giver — forefalder det mig — en meget 
væsentlig del af amatørbevægelsen i en nøddeskal. 
Den er grunden for det demokratiske samspil mel
lem de forskellige amatørkategorier, som jeg finder 
så fascinerende.

Det er glædeligt — og i mine øjne så fuldstændigt 
i tråd med amatørbevægelsens inderste væsen — at 
teknisk højt kvalificerede amatører, deriblandt du 
selv, gerne deler med sig af sit tekniske kunnen 
til de, som kan mindre, eksempelvis gennem artik
ler i OZ. Må dette fortsætte og må du opdage, at 
du har fejlbedømt en hel del af dine medamatører, 
når du siger, at eksperimenterne er trådt noget i 
baggrunden. Tværtimod er det sikkert så, at ufor
melle samtaler over enkelte stationer, bygning af

synkrodynmodtagere eller single-side-band-exciters, 
udveksling af QSL-kort, jagt efter diplomer og cer
tifikater altsammen er afspejlinger af en og samme 
sag, nemlig lysten at eksperimentere.

73 fra SM5ZO, Arne.
*

Nogle mindeord
For blot en uge siden passerede jeg Sengeløse på 

Vej mod Sydtyskland. Gensynsglædens sol og gam
melt venskabs varme strømmede imod mig, da jeg 
åbnede døren til Emma og Halfdans hyggelige sko
magerhjem. Det var dejligt at konstatere, at alt var 
vel hos mine venner. Længe havde Halfdan, OZ8VH, 
arbejdet på at forbedre sin modtager. Det havde 
ikke været så let. Det hele fik jo lov at baseres på 
de komponenter, som allerede fandtes, selv om disse 
i stor omfatning stammede fra slutningen af tyver
ne og begyndelsen af trediverne. Under mit korte 
besøg kom Halfdan imidlertid atter i luften, og 
stor var hans glæde.

I dag er det den 11. december. Jeg er atter i Sen
geløse. Der står sender og modtager på sit bord. 
Radiobøger og -hæfter trænges som sædvanligt på 
boghylden. Tænger og skruetrækkere vidner om de 
seneste eksperimenter, nøglen og summeren om an
strengelserne at opnå AB-certifikatet. Det er ufat
teligt, at man ikke mere skal se Halfdan i denne 
millieu. Imidlertid er det så. Thi Halfdan bisattes 
for blot nogle timer siden. En blodprop havde uven
tet og hastigt endt hans liv her på jorden. — Mine 
øjne falder på de færdige overlæder til et par brune 
sko. Jeg forstår, at en af Halfdans sidste tanker var 
at glæde mig med et par håndsyede. —

Jeg nåede ikke frem til Halfdans bisættelse. Og 
det gør ondt. Under de seneste 24 timer har min 
villige Porsche gjort sit bedste. Men nattens is
belagte veje i Mellem- og Nordtyskland og tæt tåge 
gennem Danmark var for stort et handicap.

Der er mange minder, som vælder ind over mig. 
Kærest er måske de, som stammer fra slutningen 
af tyverne. Som ung polyteknisk studerende til
bragte jeg mange lykkelige timer i skomagerfami
liens lille, hyggelige kryb-ind bag forretningen i 
Rørholmsgade. Stadigt havde Halfdan nye radio- 
eksperimenter i gang. Ind imellem eksperimenterne 
og arbejdet med skoreparationer og nye skomodel
ler kom oboen eller fløjten frem. Og om søndagen 
var der altid plads for en sulten student ved et her
ligt middagsbord. Iblandt var en koncertbillet ind- 
stukket i servietten. Kærest er måske just disse 
minder, fordi de er så karakteristiske for Halfdan. 
De afspejler hans faglige dygtighed, hans store 
videbegærlighed om radiotekniske spørgsmål, hans 
interesse for musik og hans uendelige godhed mod 
andre.

Jeg er taknemmelig over, at jeg har fået regne 
dette fine, ejegode menneske blandt mine bedste 
venner. Og jeg føler, at mange med mig deltager 
i Emmas sorg. Arne, SM5ZO.

*
Til alle de nye sendeamatører med B-licens.

Kære venner! Det er virkelig trist, hvis der er 
mange af jer, som deler OZ7DL’s meninger, som 
udtrykt i dec.-OZ 1954. Trist, fordi det understre
ger en tendens, som vist kun i så udpræget grad 
findes i dette land — nemlig at det gælder kun om 
hurtigst muligt at komme igang med telefoni på 
80 meter.

Blandt en stor del af amatørerne, gamle som nye,
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hersker en voldsom afsky og foragt for CW. Hvor
for?

Det er ikke nødvendigt at komme ind på de sæd
vanlige argumenter — den virkelige grund er, at 
CW-haderne simpelthen ikke kan telegrafere. Be
vares, de har aflagt morseprøve, kan (eller har 
engang kunnet) med opbydelse af indædt energi 
modtage speed 60 i klart sprog og med transmitter
skrift. Herfra og til at beherske kunsten, så det er 
morsomt, er et langt, langt skridt. Snakke i en 
mikrofon kan alle, men sende og modtage telegrafi 
hurtigt og sikkert, det nås først efter et stykke ar
bejde. Det er som når man skal lære et nyt sprog. 
Først efter lang tids øvelse kan man føre en sam
tale nogenlunde ubesværet, men de fleste synes nok 
alligevel, at resultatet var møjen værd.

Den, der skriver dette, begyndte selv på 80 meter 
fonebåndet (det var såmænd i 1947) og holdt ud i et 
halvt årstid. Så var jeg også blevet så træt af fone- 
riet, at jeg længe ikke rørte radio. En dag fik ba
cillen dog fat igen, og nu ville jeg prøve noget helt 
nyt — CW! Jeg husker endnu den første QSO, jeg 
håber ikke min modpart gør det samme, for det 
var et ynkeligt nederlag. Dette kunne jeg som kort
bølgeamatør ikke være bekendt! Jeg fattede en rask 
beslutning og gik på med krum hals. Det var 
strengt i begyndelsen, men alle de gamle amatører, 
jeg fik forbindelse med, var rare og venlige og satte 
gerne hastigheden ned, så jeg kunne hænge på. 
løvrigt var jeg så heldig at træffe et par lokale 
hams, der var i samme båd, og de mange søndag 
eftermiddage, vi tilbragte ved nøglen, gav resultat.

Når man kommer så langt, er det, som om en helt 
ny verden åbner sig for ens øjne — eller rettere 
øren. Det skal opleves for at kunne forstås. Denne 
verden er kun QRM for foneamatøren, der slet ikke 
aner, at det, han ser til kortbølgeradio, ikke er alt, 
og ikke engang det mest spændende.

Kære B-amatører. Lad være med at surmule over 
den manglende fone-tilladelse, og lær jer i stedet 
at telegrafere. Jeg spår, at der da er mange af jer, 
som, når året er gået, vil blive ved nøglen. Vel
kommen på CW-båndene, I skal nok blive godt 
modtaget. Og hvis I er rigtige eksperimenterende 
kortbølgeamatører, skal I også nok få jeres A-licens 
med tiden. 73 de OZ7AQ.

O Z 2 E B

50 år
24. januar 1955

OZ2EB fylder 50 år den 24. januar. 2EB fik licens 
den 20. december 1948 og er still going strong på 
80 meter, så der vil sikkert den 24. blive sendt 
mange lykønskninger til 2EB, Emil. Vejle EDR-afd. 
bringer på denne måde de bedste ønsker for frem
tiden. Til  lykke,  Emil .  P. a. v. OZSHC.

O Z 9 M G
e r  d ø d

Med stor sorg modtog Åbenrå-amatørerne jule
aftensdag meddelelse om, at Ditlev Jensen, OZ9MG, 
var afgået ved døden efter en færdselsulykke. Som 
old timer var Ditlev i besiddelse af den rette ama
tørånd og var altid rede til at give en hånd med, 
hvor det kneb. 9MG var musiker af profession og 
har i lang tid beklædt formandsposten i Åbenrå 
musikerforbund, hvilket dog ikke forhindrede ham 
i også at gøre en indsats for EDR, især Åbenrå 
afdelingen, for hvilken Ditlev nu har været formand 
i fem år. — 9MG var den bedste kammerat, man 
kunne tænke sig, han var en af dem, vi alle satte 
stor pris på. Det er svært at forestille sig, at han 
ikke mere er blandt os, og at hans signaler aldrig 
mere skal lyde ud over hele kloden.

EDR har mistet en god kammerat, og med tak 
for mange QSO og muntre timer vil vi bevare hans 
minde. OZ7SM.

Fra P & T har vi modtaget:

Ulovlige radioudsendelser.
Til underretning skal man herved meddele, at 

fire ulicenserede radioamatører ved retten i Holste
bro hver har vedtaget en bøde på 60 kr. for ulovlig 
benyttelse af radiosendere. For de tre radioamatø
rers vedkommende blev det ulovligt benyttede ra
diomateriel konfiskeret til fordel for statskassen.

Til underretning skal man herved meddele, at en 
ulicenseret radioamatør ved retten i Nykøbing M. 
har vedtaget en bøde på 50 kr. for ulovlig benyt
telse af en radiosender, der blev konfiskeret til for
del for statskassen.

Nytårsstævnet
(»Odense-stævnet«)

vil i år blive afholdt lørdag den 12. og søndag den
13. marts på Park Hotel. Lørdag aften vil der blive 
aftenunderholdning. — Søndag formiddag besøg på 
en større Odense-virksomhed, søndag eftermiddag 
er der foredrag og kammeratligt samvær.

Det endelige program vil fremkomme i februar 
OZ. OZ3XA.
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E n  afdeling sætter bo
Da Sorø afdeling for ca. 5 år siden begyndte at 

arbejde for tilgang af nye medlemmer, foregik un
dervisningen rundt om i hjemmene hos de enkelte 
medlemmer. På daværende tidspunkt var vi kun 
4—5 stykker, hvorfor denne undervisningsform let 
kunne lade sig praktisere, men efterhånden som 
medlemstallet steg. var vi nødsaget til at se os om 
efter mere hensigtsmæssige lokaler, og i de følgen
de år foregik undervisningen derfor dels på Bechs 
restaurant og dels på hotel Sorø. hvor vi også gen
nem årene har afholdt vore foredragsaftener. Det 
siger sig selv. at man under sådanne forhold ikke 
kunne få det helt rigtige udbytte af undervisningen, 
og vi har derfor stadig set os om efter bedre egnede 
lokaler, idet vi selvfølgelig også måtte have op
mærksomheden henledt på økonomien, særlig af 
hensyn til tilgangen blandt de helt unge amatører, 
og vi har derfor igennem en årrække med et årligt 
lokalkontingent på 3 kr. kunnet klare de nødven
dige udgifter.

Samlingsstuen.

Med 6EP’s tidligere artikel i venlig erindring be
stemte vi os for at komme ind under aftenskole
loven, hvorved vi til studiekredsarbejde ville kunne 
opnå økonomisk støtte i form af løn til egnede læ
rerkræfter; vi henvendte os derfor til det kommu
nale ungdomsnævn, der, efter at vi havde indsendt 
de nødvendige ansøgningsskemaer, straks gik ind 
for sagen og for et timetal på 99 timer bevilligede 
os et tilskud på 9,90 kr. pr. undervisningstime, hvor
efter samtlige medlemmer i afdelingen indskød 
hver 10 kr. På denne måde mener vi os herefter i 
stand til at kunne realisere vor plan om at komme 
i besiddelse af egne lokaler, og da vi samtidig fra 
Sorø Ungdomsskole fik tilbud om 2 til formålet ud
mærkede værelser beliggende på 2. sal i „Borgen", 
slog vi straks til og lejede dem foreløbig for et tids
rum af 5 år, hvorefter vi gik i gang med en istand
sættelse, som i sandhed var hårdt tiltrængt, men, 
da vi inden for vore rækker råder over håndvær
kere af næsten enhver kategori, kan det nok være, 
at der blev taget fat, og efter ca. 14 dages forløb 
var lokalerne næsten ikke til at kende igen.

Vi råder” nu over en dejlig samlingsstue og et 
praktisk indrettet undervisningslokale og arbejds
rum, hvor der 2 aftener ugentlig undervises såvel i 
teknik som i morse, medens de øvrige aftener står 
til disposition for de medlemmer, som ønsker at 
arbejde med deres private grej; vi håber med tiden

Arbejdsbord med strømpanel.

at komme i besiddelse af alle nødvendige målein
strumenter, ligesom vi også snarest vil gå i gang 
med bygningen af såvel modtager som sender.

Da lokalerne nu er så vidt færdige, at de kan 
tages i brug, har vi bestemt, at indvielsen skal fore
gå søndag den 6. februar kl. 17, og ved denne lej
lighed vil vi selvfølgelig være glade for at byde så 
mange af EDRs medlemmer velkommen som muligt. 
Reserver derfor venligst denne dag til et besøg i 
Sorø og tag så madkurven med, og vi håber, at vi 
alle i selskab med XYL og YL kan få en virkelig 
morsom aften ud af det. Vi henviser iøvrigt til om
stående afdelingsreferat og beder endnu en gang 
mulige inteiæsserede om inden 1. februar at til
sende 8WJ meddelelse om deltagelse af hensyn til 
arrangementet.

Endnu en gang „Hjertelig velkommen41.
Sorø afdeling.

*
Vi er mange amatører,  der har lært at  sætte pris  

på Sorø-afdelingens store gæstfrihed. Det er derfor  
med glæde vi  erfarer,  at  denne meget energisk ar
bejdende afdeling nu har fået  en slags eget hus.  
Hovedbestyrelsen ønsker t i l  lykke og håber på fort
sat  godt og inspirerende afdelingsarbejde t i l  gavn  
for den sjællaridske amatørbevægelse.

OZ6PA.

Undervisningslokalet .
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Hjertelig tak
For de smukke ord,  5AC har udtalt  t i l  os i  sidste

nummer af  OZ samt,  de mange hilsener t i l  sølv
bryllup og nytår siger vi  herved vor hjerteligste  
tak.  Vi håber,  at  vi  endnu i  mange år må få lov  
at virke i  EDR og stadig få glæde af  samarbejdet  
med EDR's medlemmer.

Lis og Paul Heinemann,  
OZ4H.

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 17. januar: 61 taler om Lf- og tone

filtre.
Mandag den 31. januar: Foredrag af OZ7DR.
Mandag den 14. februar: Auktion. Sælgere bedes 

henvende sig til 2KP. 9AD.

Amager. Formand, OZ7NS, Herkules Allé 2, Ka
strup, tlf. 50 26 67. Afdelingens mødeaftener er hver 
torsdag, kl. 19.30, i klubbens lokaler, Strandlodsvej 
17, København S.

Torsdag den 2. december holdt OZ6IA et glim
rende foredrag med demonstrationer om modulati
onskontrol. Der var mødt mange op, og det blev 
en lærerig aften. OZ6IA havde taget meget af sit 
grej med, som blev forklaret i alle enkeltheder.

Torsdag den 16 december havde vi vor årlige 
julefest, denne gang med XYL. Formanden, OZ7NS, 
bød velkommen og håbede, at vi måtte få en god 
aften, hvorefter vi satte os ved de festlig pyntede 
kaffeborde. Så gik OZ6AX til klaveret og spillede 
de gamle julesange, jo, det var hyggeligt. Derefter 
uddeltes der julegaver til alle; men det morsomste 
var, da OZ3WP (der er optiker) tog en pakke op 
af lommen og uddelte nogle gamle pincenez, et par 
til hver. Derefter blev der spillet op til julebal, og 
det kan nok være, vi svingede os. Senere blev ballet 
afbrudt, idet vor trofaste ven, OZ7KG, udnævntes 
til æresmedlem af afdelingen, og fik overrakt et 
håndgjort diplom af OZ2XU. OZ7KG var meget 
betaget af hædersbevisningen, og flere talere hyl
dede ham stærkt, hvorefter ballet fortsatte til de 
små timer.

Månedsprogram:
Torsdag den 20. jan. 1955: Klubaften.
Torsdag den 27. jan. 1955: Udregninger, som en

hver amatør bør kende, ved OZ6IA.
Torsdag den 3. febr. 1955: Klubaften.
Torsdag den 10. febr. 1955: Auktion.
Torsdag den 17. febr. 1955: Klubaften.

Vy 73. p h v. OZ7MV, sekretær.

Aarhus. Formand: OZ4EV, tlf. 4 13 16 efter kl. 17
Vær med fra starten ved vore kursus! Vi mod

tager — gerne omgående — tilmeldinger fra såvel 
begyndere som viderekommende indenfor morse og 
teknik. Afdelingen afholder stadig møde 1. og 3. 
torsdag i hver måned.

Onsdag den 26. januar indbyder OZ8JB, Skovvej 
4, VHF-amatører til møde for at drøfte muligheden 
for forøget VHF-aktivitet i Aarhus og omegn.

Tøvrigt vil jeg gerne indlede det nye år med at 
opfordre alle Aarhus-amatører, gamle som nye, til 
at støtte det lokale arbejde ved en indmeldelse i 
afdelingen. 2LX, sekretær.

Færøerne. Den 9. december 1954 havde Torshavn
afdelingen generalforsamling efter at have ligget i 
dvale i ls/4 år.

Formanden, OY2A, J. Apol, åbnede mødet og hen
stillede til medlemmerne at udtale sig om, hvor
vidt vi skulle fortsætte arbejdet eller nedlægge af
delingen.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt, at ar
bejdet skulle fortsætte, og derefter valgtes ny be
styrelse, der nu er: OY2A, J. Apol, formand, (gen
valg), OY2Z, J. Ziska, sekretær, OY1CW, Hans Tor- 
gard, kasserer, P. S. Jacobsen, suppleant.

Det vedtoges at anmode EDR om at tilsende kor
respondance, QSLs og lign. til Box 71, Torshavn.

De bedste hilsener og ønsker om et godt nytår til 
OZerne fra OYerne. Vy 73 es god Dx, OY2Z.

Herning. Formand OZ5OS, E. Sørensen, Haralds- 
gade 16. Næstformand OZ8RS, S. Rodan, Smedegade 
1, tlf. 2068. Kasserer F. O. S. Holm, Fredhøjallé 7.

Afdelingen sender de bedste ønsker om et godt 
nytår til alle medlemmer af EDR.

Torsdag den 9. december havde vi besøg fra 
Struer afd. af OZ6B, OZ8KW og OZ6KR. OZ6B 
holdt foredrag om 2 m-konverter. Vi tør rolig love, 
at 6B fik tændt 2m-gnisten hos os. Efter foredraget 
havde vi fået opstillet en 2 m station hos 5OS, hvor
fra vi havde forbindelse både med OZ2IZ, OZ2FR 
og OZ1AQ, så det blev en rigtig 2 m-aften.

Torsdag den 27. januar har OZ6B lovet at for
tælle om 2 m-sendere, så der venter vi os en fin 
aften.

løvrigt fortsætter vi med begynderundervisning 
og morsekursus fra torsdag den 13. januar.

Vy 73, bestyrelsen.

Horsens. Torsdag den 13. januar: Klubaften. Der 
er sikkert opstået en hel del problemer i juleferien, 
hvilke vi vil drøfte denne aften.

Torsdag den 20. januar: Ekstraordinær general
forsamling i Forsamlingsbygningen, lokale 3, kl.
19.30. Dagsorden: 1) Behandling af forslag fra byg
geudvalget ang. eventuel tegning af byggeaktier. 
2) Eventuelt. Vi håber at se rigtig mange medlem
mer itl den ekstraordinære generalforsamling, da 
det er en sag, der vedrører os alle i fremtiden.

Torsdag den 27. januar: Klubaften.
Torsdag den 3. februar: OZ4RU demonstrerer sen

deren i klublokalet. Det er sikkert noget for de nye 
medlemmer at se. hvorledes en amatørstation be
tjenes.

Torsdag den 10. februar: Klubaften.
Morse- og teknisk kursus påbegyndes atter den 

10. og 12. januar 1955 til sædvanlig tid.
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Horsens (fortsat).
Rævejagter:

Lørdag den 29. januar: Vi mødes ved havnen ne
den for Gasvej kl. 19.15. Start kl. 19.30. Første ud
sendelse kl. 20. Sidste udsendelse kl. 22.

vy 73, sekretæren.

Kolding. Afdelingen afholdt den 14. december en 
lille julesammenkomst med damer på „Saxildhus“. 
Tilslutningen var god og stemningen rigtig juleag- 
tig. Vi hørte optagelsen fra Kurt Carlsens besøg i 
København, og efter et pragtfuldt kaffebord un
derholdt OZ2RD og OZ4VEW med en brandvagt
sketch fuld af brand—ere. Derefter viste 2RD for
skellige tryllenumre.

Vi begynder det nye år den 18. januar, kl. 19.30. 
på centralbiblioteket, studieværelse 5—6, hvor 
OZ6PX vil fortælle om, hvad der kræves for op
nåelse af A-licens. Kig på opgaverne i OZ fra de
cember.

Vi takker medlemmerne for samarbejdet i 1954 
og ønsker alt godt i 1955. Bestyrelsen.

Næstved. Den 3. febr.: Teoriaften. Den 8. febr.: 
Teoriaften. Den 15. febr.: Teoriaften. Den 22. febr.: 
Kammeratskabsaften og auktion. Afd. afholdt jule
møde i december, ref. i næste OZ.

P. b. v. OZ7TL.

Odense. Hunderupvej 28. Onsdag den 8. december 
havde kaptajn Carlsen ordet på stålbåndet på 
Hunderupvej. Vi fik et belærende foredrag om, 
under hvilke forhold amerikanske radioamatører 
arbejder, og hvad de arbejder med samt Carlsens 
egen station på „Flying Enterprice 11“ med 1 kwt. 
i udgangen, så der er vel ingen fare for, at han 
ikke høres. Der kom imidlertid alt for få medlem
mer til denne aften, men det skyldtes måske, at vi 
var kommet ind i julemåneden?

I det nye år fortsætter vi teknisk-, morse- og 
sludreaftenerne hver torsdag.

Husk, at der er åbent hus hver torsdag på Hun
derupvej. 73, OZ8JR.

Sorø. Med 6PA som foredragsholder afholdtes vor 
tredie foredragsaften med god tilslutning fra vore 
naboafdelinger. Foredraget handlede om atomer, og 
6PA gav os på en interessant og let fattelig måde 
et indblik i de forsøg og eksperimenter, der er gjort, 
og som danner grundlaget for vore tiders omfatten
de atomteorier. Alt i alt havde vi en rigtig hygge
lig aften sammen med 6PA, som herved fik lejlig
hed til at være den første foredragsholder i vore 
nye lokaler i „Borgen", og der lød, såvel fra hans 
som fra vore gæsters side, mange anerkendende 
ord for det initiativ, der her er vist fra Sorø afde
lings side.

Næste foredrag bliver lørdag den 29. januar, kl. 
20, i vore nye lokaler i „Borgen“, Banevej 30 — ca. 
200 meter fra Sorø station med retning imod Sorø 
by. 7T kommer til stede og holder foredrag om 
krystalfiltre i tilslutning til hans sidste artikler i 
OZ. (Det ville måske være klogt at tage disse OZ’s 
med). Foredraget ledsages af demonstrationer, og 
der bliver måske lejlighed til at stifte bekendtskab 
med 7T’s nye modtager.

Vi håber som sædvanlig, at så mange af med
lemmerne som muligt vil benytte denne lejlighed 
til at få uddybet dette interessante emne nærmere.

Den officielle indvielse af vore egne lokaler fin
der sted søndag den 6. februar, kl. 17. Der bliver

fællesspisning af medbragt mad (drikkevarer til 
billige priser forefindes). Da vi håber, at mange af 
vore amatørvenner sammen med os vil medvirke 
til at få en rigtig hyggelig aften, vil vi være tak
nemlig for at modtage besked herom. (8WJ mod
tager besked inden 1. februar). Tag XYL og YL 
med.

Der henvises iøvrigt til omtalen af lokalerne an
detsteds i OZ.

vy 73. Nr. 5697, Ib Christiansen, fmd.

Vejle. Formand 8HC, tlf. 3446. Kasserer 6LK. 
Næstformand 2EB. Sekretær 3MO, tlf. 3022.

Vi begynder året med teknisk kursus den 12. 
januar med henblik på prøven i maj og fortsætter 
derefter hver onsdag, adr. Nyboesgade 44.

Lørdag den 22. januar har vi igen fornøjelsen af 
at få OZ2KP her til vejle, denne gang for at for
tælle lidt om 2 meter. Vi ville være meget glade 
for at se nogle af de udenbys kammerater denne 
aften. OZ3MO.

Vendsyssel. Den 20. december var afdelingen til 
forevisning på I/S Hjørring Højspændingsværk. Der 
var god tilslutning til dette arrangement. Maskin
mester Thomsen foreviste værket, hvor de enorme 
dieselmotorer med de mægtige dynamosvinghjul 
gjorde størst indtryk. På grund af maskinernes lar
men måtte spørgsmål og forklaringer gives, når vi 
under forevisningen gjorde afstikkere fra maskin
hallen. Efter selve forevisningen, samledes vi i ra
diorummet, hvor vi hørte lidt om ledningsnettets 
opbygning, om transformatorer, periodetal og na
turligvis lidt om værkets kortbølgeanlæg. Efter en 
kort visit i højspændingsrummet gik vi hjem og 
var knap så imponeret af vore 300 volt på anoden 
som forhen. En sølle jyde.

Viborg. Medlemsmøde afholdes torsdag den 27., kl.
19.30, hos 3AJ, Hald Ege.

Viborg afd. ønsker EDR og alle medlemmer et 
godt nytår. P. a. v. OZ9AV.

NYE M E D L E M M E R

Følgende har i december måned 1954 anmodet om 
optagelse i EDR:
6283 - Aage Fischer, Engparken 29, Esbjerg.
6284 - Matty Borup Jensen, Brorsonsvej 33, 1. s. th.,

Herning.
6285 - Fim. Vagn Toft, St. Signalværkstedet, flyve

station Skrydstrup pr. Vojens.
6286 - Aage Vøhtz, Dr. Louisegade 20, Thisted.
6287 - S. T. Svenningsen, Lisbjerg pr. Aarhus.
6288 - Mogens Jensen, Brogade 14, Sønderborg.
6289 - Oskar Madsen, Storegade 160, Esbjerg.
6290 - Victor Nielsen, Rudolf Wulffsgade 3, Aarhus.
6291 - Anders Kolind Nielsen, Hunseby Strandvej,

Maribo.
6292 - P. Kolind Nielsen, Hunseby Strandvej,

Maribo.
6293 - H. Møller Nielsen, Helge Rodesvej 33, Aarhus.
6294 - Henry Clausen, Øster Voldgade 24 A, st. tv.,

København K.
6295 - V. Ebbesen, Vestre Ringgade 58, Aarhus.
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Tidligere medlemmer:
3114 - H. Egholm Larsen. Absalonsgade 37 B. 1. s., 

København V.
3256 - Kai Christensen, Vermundsgade 10. 1. s. th..

København Ø.
5519 - Villy Hoff, Studsgaard.

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

1039 - OZ7HD, Erh. V. Hansen, Tuborgvej 200, Kø
benhavn NV, lokal.

1210 - OZ8QW, Herman Møller, Østre Ringvej 72, 
Hjørring, ex Aalborg.

1606 - OZ2RA, Rasmus Therkelsen, Emil Møllers
gade 18, vær. 43, Horsens, lokal.

2025 - Sv. Aa. Klein, Løvenørnsgade 56, 4. s., Hor
sens, lokal.

2632 - OZ2OM, Olaf Magnussen, Thorsgade 22, Ran
ders, ex Aabenraa.

3514 - OZ3KC, Kn. Lausten Knudsen, Skovkrogen 
20, Mølholm, Vejle, ex soldat.

3867 - OZ3BH, C. Brendstrup-Hansen, Sandkrogen 
64, Lyngby, ex soldat.

3889 - OZ2VV, V. R. Wissing, Aldersrovej 5, Aar
hus, ex soldat.

4031 - Greve Rasmussen, Elmevang 12, Virum, lokal.
4376 - OZ8KE. Knud Eriksen, Tingvej 14, Hornslet, 

lokal.
4543 - RK 215264, Hansen, 3. TGB’s RAK, Lange- 

landsgd. Kaserne, Aarhus, ex Mesinge.
4699 - OZ8LD, 255784, Larsen, Radiostationen, Skibs

bylejren, Hjørring, ex soldat.
4763 - OZ7BW, B. V. Nielsen, Norges Alle 6, 1. s. tv., 

Aarhus, lokal.
4818 - Niels Holm, Allegade 15, st., København F., 

lokal.
5004 - OZ7VH, math. 154283, L. Hansen, TFKMP; 

TGBTN 4, Høvelte telegrafkaserne, Høvelte, 
ex soldat.

5205 - OZ5EN, E. W. Nielsen, Krudttårnsvej 15, 2. s. 
tv., Dragør, lokal.

5209 - OZ4BF, B. Fuglsang, Jyllandsgade 47, Struer, 
ex København.

5275 - Egon Giversen, Roun, Møldrup. ex Struer.
5362 - OZ8KM, Kaj Møller Nielsen, Njalsgade 43,

5. s. th., København S., lokal.
5356 - OZ5KD, K. Dantoft, c/o FONA radio, Guld

smedegade 15, Aarhus, ex Struer.
5387 - ex-OX3HK, Helge Knudsen, Krogshøj vej 206, 

Søborg, ex Grønland.
5408 - ex-OX3GA. Carlo Garset, Dalumvej 15, Hvid

ovre pr, Valby, ex Granland.
5409 - OZ4FL, F. Diemer Petersen, Humlevænget 3.

1. s., Nykøbing F., lokal.
5517 - ex-OY2B, Rich. Bugatsch, Gormsgade 25, 

blomsterforr., København N., lokal.
5532 - Johs. Ross, Bagterpvej 63. Hjørring, lokal.
5549 - OZ5TW, rekr. 254, Hansen, 3. TGB. RAK,

Langelandsgd. kaserne, Aarhus, ex Middel
fart.

5560 - A. E. Sørensen, Sommerlyst 6, Holstebro, 
lokal.

5571 - OZ4EP, KPe 231625, Pedersen, I. B. S., Ry
vangen, København 0., ex soldat.

5607 - OZ8ZB, 3063 808, Nielsen, H. V. S., Søværnets 
kaserne, Holmen, København K., ex soldat. 

5638 - OZ8ST. Erik Støvring, „Rosendal", Udbyhøj- 
vej 3 A, Randers, lokal.

5769 - Jørgen Poulsen, Nystedvej, Anderstrup, Ma
ribo, lokal.

5773 - T. Røes Andersen, havneadministrationsbyg
ningen, Esbjerg, lokal.

5887 - OZ2XT, Johs. Drastrup, „Jægerhøj", Store 
Brøndum, ex København.

5926 - OZ5JU, E. Ullerup Jensen, Vesterled 8, st. th., 
Horsens, lokal.

5964 - Sigurd Jensen, Tornby, ex Hjørring.
5970 - OZ4GC, G. Juul Cramer, Lyngbygade 20, Sil

keborg, lokal.
5993 - P. Larsen, Søndergade 43, Farsø, lokal.
6004 - 207220, H. Christensen, G. C. I. stationen, 

Keldsnor, Bagenkop, ex soldat.
6024 - Alfred Hvass-Pedersen, GI. Strandvej 79.

Humlebæk, lokal.
6025 - OZ4WZ, Børge Hansen, Steen Blichersgade 6,

1. s. th., Aalborg, ex Vejle.
6063 - Keld Birch, Viborgvej 18, Aarhus, ex Sørvad.
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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: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 
København SU, Amager 3664V. Næstformand: OZ2KP, 
K. Staack-Petersen, Risbjerggårdsalle 63, Valby, Hvid
ovre 667. Kasserer: OZ3FL, O. Havn Eriksen, Fuglsang- 
vej 18, Nykøbing F., Nykøbing 17. Sekretær, Einar 
Pedersen, Alekistevej 211, Vanløse, Da 2871u. Traff. 
Dept.: OZ2NU, Børge Petersen, Dybrogård, GI. Hasse
ris, Aalborg. Skalborg 155B. Section manager: Bånd
aktivitet, OZ7BG. Section manager: V. H. F.-arbejdet, 
OZ9R. Section assist.: Int. samarbejde, OZ8T. Landsafd.- 
leder: OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, 
Randers 3400 (dag). OZ3XA, A. P, Hjorth-Jacobsen, 
Karen Brahesvej 11 B, Odense, Odense 2377, OZ2GK,
G. B. Krogsøe. Rindby, Nordby, Fanø, Fanø 223. OZ3FM, 
Emil Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens, Horsens 2096. 
OZ2LF, B. Erwing, Peter Sabroesgade 10, Kobenhavn 
SV, Eva 5228y. OZ5KD, K. Dantoft, Tværgade 3, Struer. 
Struer 600 (dag). OZ5KN, K. Normann, Strandboule

varden 54, Nykobing F., Nykøbing 620 (dag).
Kassereren  *

O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fugisangvej 18, telefon 2437 y, 
Nykøbing Falster,
QSL-Centraien:

Paul Heinernann, OZ4H, Vanløse Allé 100, Kbh., Vanløse.
Amatørannoncer:

Sendes senest 3 dage for månedens begyndelse direkte 
til kassereren, OZ3FL, Fugisangvej 18, Nykobing F.r vedlagt betalingen, 10 øre pr, ord, i frimærker.

Øvrige annoncer t i l  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,

2O


