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CQ ESB.CQ Enkeltsidebånd.CQ Single Sideband

Der er efterhånden en hel del OZ-amatører, 
der benytter denne modulationsmetode, som 
udmærker sig ved en række fordele, bl. a. et 
betydelig bedre signal/støjforhold i modta
gerenden samt ingen BCI i senderenden.

Det er amatører som f. eks. 1SB, 1WW, 
2BB, 2JO, 2XT, 3EA, 5AL, 5BS, 5MB, 6AA, 
6AP, 7BO, 7BR, 7KJ, 7NU, 7T, 8BM, 8CP, der 
dyrker ESB, som vi kalder det her.

Der har i den forgangne tid været skrevet 
en hel del i OZ om dette interessante og ef
fektive system, og for at lette interesserede 
er her en liste over disse artikler:

August 1948 s. 95. OZ7T: Enkeltsidebånds 
transmission. Januar 1950 s. 7. OZ7T: En sim
pel sender for ESB. Marts 1953 s. 53: OZ7KJ: 
Enkeltsidebåndsmodulation. April 1953 s. 66. 
OZ7KJ: Enkeltsidebåndsmodulation (fortsat). 
September 1953 s. 171. G2NH/OZ7T: En ESB 
exiter.

Antallet af danske ESB-amatører har væ
ret så stærkt voksende, at OZ er et af de 
lande, der har forholdsmæssigt flest ESB- 
amatører. Om dette nu skyldes læsningen af 
disse artikler, er jeg ikke i stand til at be
dømme, men på en eller flere måder er deres 
interesse i hvert fald blevet vakt. Og det er 
da også forståeligt nok, når man som mod
tageramatør observerer den effektivitet, 
hvormed en QSO etableres og opretholdes 
selv under vanskelige forhold, men også 
navnlig den måde, QSO’en foregår på. Det er 
som om ESB-amatørerne bogstavelig talt er 
i stue sammen, kender hinanden godt, og har 
i ESB-tekniken fundet et rigt felt for ekspe- 
rimenteren.

Når ESB er blevet almindelig anerkendt 
som et system, der eliminerer BCI og tilsik
rer bedre gennemførelse af QSO’erne, fortje
ner det også større udbredelse endnu, og det 
vil det få alene på sine fordele for amatø

rerne. Hvor hurtigt udbredelsen sker, afhæn
ger af, hvordan der „reklameres“ for det. Det 
er ikke blot de store grundlæggende artikler 
og konstruktionsartikler, der skal offentlig
gøres, og jeg tager min hat af for dem, der 
af interesse for ESB gør sig den umage at 
skrive dem, men jeg tror, at den lille daglige 
dosis også skal til.

I RSGB Bulletin — det engelske amatør
blad — skriver G3CU, H. F. Knott, hveranden 
måned en å to spalter, han kalder CQ Single 
Sideband, og her snakker han om løst og fast 
og gammelt og nyt om ESB. Det har han nu 
gjort siden oktober 1951. Dengang var der 
kun 17 amatører i Europa, der kørte med 
ESB, og heraf var OZ repræsenteret ved to 
mand, nemlig OZ7BO og OZ7T.

Man kan vanskeligt tro andet, end at det 
må skærpe appetiten, når man f. eks. i 
februar 1955 læser om den 20-årige student 
JA1ACB, der med 9 watt spidseffekt output 
i senderen (10 W er max. i Japan) og en 
l-V-2 regenerativ modtager har haft QSO 
med DU1JI, KR6OJ, ZL2GL, ZL4FO, ZL3IA, 
VK2ZF og VK3AEE. Blandt de amatører, han 
har kaldt, men ikke fået QSO med, er 
AP2CR, G2IG, HB9FU og OZ7T.

Var det ikke en ide at få en fast rubrik om 
ESB i OZ, eventuelt kun hveranden eller 
hvertredie måned?

De små doser skal nok glide ned og blive 
fordøjet, og ESB-aktiviteten vil utvivlsomt 
vokse yderligere. VHF-amatørerne har jo 
allerede vist, at det kan gøres på dette felt 
med OZ9R som pennefører.

Hvor er den raske mand, der påtager sig 
jobbet for ESB? OZ-DR 064.

PS. Tag og læs om, hvordan man modtager 
ESB-signaler, hvis det skulle være gået i 
glemmebogen. Det står i august OZ 1948 side 
95 og er gentaget i januar OZ 1950 side 7!
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Elbuggen den mekaniske Del
Af Bo Brøndum-Nielsen, OZ7BO.

Det er med en Elbug som med en Fyldepen: 
kun hvis den falder godt i Haanden kan man 
præstere ordentlig Skrift. Er den elektriske 
Del af Elbuggen i Orden, er det Synd ikke at 
ofre lidt Arbejde paa Mekaniken. Saa meget 
mere som en god Nøgle kan fremstilles „paa 
Køkkenbordet" med almindeligt Haandværk- 
tøj og en Skruestik. Den almindelige „side- 
swiper“, hvor Armen oftest er fjederophængt, 
er behæftet med en Mangel. Når Armen fra 
Yderstilling svipper tilbage i Midterstilling, 
har den Tilbøjelighed til at svinge for langt, 
saaledes at man faar utilsigtet Kontaktslut
ning i den modsatte Yderstilling. Dette kan 
i nogen Grad modvirkes ved Dæmpning (f. 
Eks. med Gummi), men det er ikke særlig 
nemt.

For at Nøglen skal falde godt i Haanden, 
bør den have veldefineret Midterstilling, saa
ledes at forstaa, at Armen, naar den slippes 
i Yderstilling, finder tilbage til denne Midter
stilling — og ikke svinger længere over. I den 
her beskrevne Nøgle har man opnaaet denne

Forklaring 
til Samlingstegning

1. Lejebuk (2 mm Jern).
2. Pinolskrue (3 MG)
3 Hovedarm (4 mm Mes

sing).
4. Hjælpearm (1 mm Mes

sing).
5. Stilleskrue (3 MG).
6. Stregfjeder.
7. Prikfjeder.
8. Stilleskrue (4 MG).

9. Stilleskrue (4 MG).
10. Kontakt.
11. Stilleskrue (4 MG).
12. Kontakt.
13. Stopping (TS 8339).
14. Haandtag (Plexiglas, 

Etronit).
15. Underlag (10 mm 

Etronit).

Virkning paa omtrent samme Maade som i 
en normal Vibroplex. Men da Prikkerne jo 
dannes elektronisk, er det muligt at forenkle 
Mekaniken en hel Del.

Af Samlingstegningen vil man se, at Ho
vedarmen (3) hviler i Pinoler (2), der er fast- 
skruet i en Lejebuk (1). Til Hovedarmen er 
Prik- og Streghaandtag fastgjort. Stregkon
takten (12) er ligeledes fastspændt paa denne

styrerille 

do for fane

Arm (let fjedrende). Langs Hovedarmen lig
ger en Hjælpearm, der er holdt i Stilling dels 
af en Styrerille i Hovedarmen, dels af Skruen 
(5) og Fjederen (6). Begge Ender af Hjælpe
armen ligger an mod Hovedarmen, naar vel 
at mærke Nøglen er i Hvilestilling. Bemærk 
at Stilleskruen (5) er filet glat paa det Stykke, 
hvor den passerer Hovedarmen. Hjælpear
mens forreste Ende skal kunne svinge nogle 
Millimeter ud fra Hovedarmen, naar Nøglen 
lægges i Stregstilling. Fjederen (6) er forsynet 
med glat Skive i begge Ender. Bemærk ogsaa 
den lille Fane, der er loddet paa Hjælpear
mens bageste Ende. Den passer i Styrerillens 
vandrette Stykke og styrer saaledes Hjælpe
armen i lodret Plan.

Stoppinden (13) ligger an mod Hjælpear
mens indvendige Side og sikrer stabil Midter-

46



Lidt om en kvægsølvensretter
Af OZ8T.

En af vore amatører havde et problem  
med sin kvægsølvensretter,  og her er  
svaret på hans forespørgsel.

end ventet, og især 
regulering, der ikke 
krav. Du nævner, at 
af drosselspoler som 
gangsspændinger:

Li Jævnstr.

er det dens spændings
helt tilfredsstiller dine 

for fire forskellige typer 
Li har du følgende ud-

Jævnsp. Jævnstr. Jævnsp.
Tak for dit brev angående din såkaldte Nr. Modstand mA V mA V

„ganske almindelige" ensretter med kvæg- 1 15 80 605 350 543
sølvensretterrør, som jeg for fuldstændig 2 23 80 485 350 440
hedens skyld gengiver nedenfor. 3 60 80 485 350 445

Du skriver, at den giver lavere spændinger 4 95 80 470 350 430

stilling. Prikkontakten (10) er fastgjort paa 
Hjælpearmen.

Prikfjederen (7) indstilles saaledes, at 
Hjælpearmen ligger an mod Stoppinden, me
dens Stregfjederen (6) justeres saaledes, at 
Hovedarmen trækkes ind til Hjælpearmen.

Kontaktmaterialet er taget fra kasserede 
Relæer. Vibratorkontakter kan udmærket an
vendes. Kontakterne i Stilleskruerne (9—11)

er et kort Stykke Sølvtraad (1—1,5 mm Dia
meter). Det kan faas hos en Sølvsmed og 
koster ikke mange Øre. I Enden af Stilleskru
erne er boret et passende Hul (ca. 3 mm dybt), 
hvori Sølvkontakten er tinloddet.

Støtterne, der bærer de tre Stilleskruer (8 
9, 11), er fremstillet af sekskant Messing 
Højde 15 mm). Herved faas behagelige An
lægsflader for Kontramøtrikerne. Naar Støt
terne fastgøres til Underlaget, er det ogsaa 
lettere at faa fat med en Topnøgle. Runde 
Støtter bliver let beskadigede, naar de spæn
des.

Haandtagene kan fremstilles af Plexiglas, 
der er nemt at bearbejde. Stoppinden er i al 
sin Simpelhed et Stikben (TS 8339), hvor 
Halvdelen er filet af.

Ved Boring af Huller for Pinolskruer i 
Lejebukken maa man sørge for, at de to Hul
ler sidder nøjagtigt over hinanden. Ligeledes 
maa de to smaa Huller i Hovedarmen, hvori 
Pinolskruerne skal styre, bores omhyggeligt. 
Det er nemmere at bore to Huller (et fra hver 
Side) end at forsøge at bore et saa tyndt Bor 
lige gennem Armen.

Lejebuk og Støtter er fastspændt til Under
laget med 4 mm Skruer nedefra (under
sænkes).
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Dog antager jeg. at der også går strøm til 
skærmgitrene, og gennem STV 280/40 må der 
jo også gå en strøm. Lad os f. eks. antage, at 
der går hhv. 50 og 20 mA, d. v. s. at ensrette
ren afgiver ialt 0,35 + 0,05 + 0,02 A = 0,42 A.

Beregninger af ensrettere er ikke lette at 
foretage nøjagtigt på grund af en lang række 
faktorer, men en tilnærmet beregning til kon
trol af dit tilfælde kan vi forsøge at lave.

En vekselspænding Vt~ (effektivværdi, 
d. v. s. målt med et blødtjernsinstrument, 
hvis det skal være helt korrekt) vil give en 
ca. 0,9 gange så stor (pulserende) jævnspæn
ding mellem „a“ og stel. Er der 535 Veff 
(Vt~) under fuld belastning, svarer dette til 
480 V, hvorfra vi dog skal trække ca. 10— 
15 V, som er det normale spændingsfald over 
et kvægsølvensretterrørs udladningsstræk
ning, d. v. s. vi har ca. 465 V over „a“-stel. 
Det ohmske spændingsfald, der yderligere 
skal dækkes, er den samlede modstand i L1 
+ L2 gange jævnstrømmen. Er RL1 = 60Ω 
og RL2 = 30Ω er der tilsammen 90Ω. Går 
der 420 mA, svarer det til 38 V, altså til at 
der er 465 - 38 = 427 V til overs for „forbru
geren". Går der kun 250 mA i alt, tabes 
90 . 0,25 — 23 V, og forbrugerspændingen bli
ver da 442 V, altså ikke så langt fra de 445 V, 
der var målt.

Men dette var kun halvdelen af sagen. Den 
anden del er ønsket om at få en forbruger
spænding, der er nogenlunde uafhængig af 
belastningen. Ønsker man det, må man også 
finde sig i at anvende en „Swinging choke" 
for L1.

En „Swinging choke" skal sørge for at ind
skyde en så stor impedans, at der — når for
bruget er mindst — stadig er den samme 
spænding over „b"-stel, eller endnu bedre: 
over „c“-stel.

I Kortbølgeamatørens Håndbog 1950 viser 
figur 41 på side 372 funktionen af en „Swing
ing choke". Den er som bekendt konstrueret 
således, at dens impedans er stærkt af
hængigt af jævnstrømmen gennem den. Dette 
er opnået ved at nedsætte dens luftspalte til 
et minimum, hvorved mætning af jernkær- 
nen hurtigt indtræder.

Der findes en Lübcke „Swinging choke", 
der har 1,5 Henry ved 300 mA og 24 H ved 
„tomgang". Dens jævnstrømsmodstand er 
68 ohm.

Det skulle næppe være uoverkommeligt at 
fremstille en „Swinging choke" passende til 
formålet ved at formindske luftspalten i en 
forhåndenværende drosselspole og for for
skellige luftspaltetykkelser undersøge, hvil

ken reguleringskarakteristik, man har op
nået. Forsøg f. eks. med 1, 2, 3 o. s. v. lag 
madpapir eller lignende, og optegn regule- 
ringskarakteristiken for hvert forsøg og vælg 
den bedste ud.

Fig.  2 .

Ved den relativt høje strøm, ovennævnte 
ensretter skal afgive, må man passe godt på, 
hvor spændingen „bliver af“. Undgå derfor 
at komme for højt op med modstanden i L1 
og L2. Er det et spørgsmål om at få en god 
udglatning af strømmen, altså lav ripple- 
procent, er det bedre at gå op med størrelsen 
af Ci og C2.

Ripple-procenten bestemmes uden større 
besvær af den lille formel:

1 °/o er som regel nok for oscillatorer, 
0,25 °/o anbefales som retningstal for telefoni
sendere, medens en CW-sender kan tolerere 
op til 5 %. Et push-pull udgangstrin i en mo- 
dulator kan tåle en hel del ripple, idet denne 
udbalanceres af push-pull koblingen. Deri
mod skal udglatningen af anodeforsyningen 
til forrørene være i orden. Har man pentoder 
i udgangen af sin modulator, kan disse — på
grund af deres flade i

a - e
a (anodestrøm — 

anodespændings)-karakteristik — tåle endnu 
mere ripple, medens skærmgitteret skal have 
en bedre filtreret jævnstrøm.

Lad os et øjeblik vende tilbage til regule
ringen i de 4 nævnte tilfælde. Spændings
tabet er udregnet fra „uden signal“-belast- 
ning (80 mA) til „fuld modulations44 belast
ning (350 mA), og det er i % af spændingen 
ved 80 mA:

Når resultatet er blevet så forholdsvis godt 
for reguleringskarakteristiken, skyldes det 
sikkert, at forholdet mellem fuldlaststrøm og 
„uden-signal“-strøm ikke er større end 3 å 4 
til 1. En ensretter for en CW-senders ud
gangstrin har et meget større forhold her. Det



er derfor, at man som regel må lade bleeder- 
modstanden tage ca. 10 °/o af den totalt af
givne strøm.

I det foranstående har ensretteren kun væ
ret omtalt som ensretter, uden at vi har ske
let til, hvad den egentlig skulle anvendes til; 
vi har kun tænkt på, at den skulle give så 
„stiv" og så høj en spænding fra sig som 
muligt.

Den foreliggende ensretter skal forsyne en 
klasse B modulator, og det første krav, man 
stiller til en telefonisender er linearitet mel
lem lydtrykket — og dermed mikrofonens 
afgivne spænding — og modulationsdybden. 
Fordobles lydtrykket, skal modulationsdyb
den også fordobles.

En spændingsregulering på bedre end 10 % 
vil imidlertid som regel altid være i orden og 
ikke kunne høres, så længe der ved 100 % 
modulation stadig er det tilstrækkelige out
put fra modulatoren. Dette er som bekendt 
halvdelen af det til det modulerede trin førte 
anodeeffekt (anodestrøm gange anodespæn
ding). Har trinet et input på 50 W, skal mo
dulatoren kunne afgive 25 W (naturligvis for
vrængningsfrit) hvadenten det modulerede 
trin kører med høj eller lav virkningsgrad.

Spørgsmålet er så, om modulatoren, ved 
fuld udstyring, får tilført så høj en anode
spænding, at den kan afgive den nødvendige 
modulationseffekt, eller om ikke anodespæn
dingen har givet så meget efter, at der ikke 
længer er forvrængningsfrit output nok.

En rigeligt dimensioneret kondensator i fil
trets udgang (C2) vil ofte kunne „holde på“ 
spændingen under kortvarige strømstød, f. 
eks. fra tale, der jo er righoldig på spidser. 
(På den anden side må spidserne heller ikke 
overmodulere senderen, så må der en „speech 
Clipper" til).

Til afslutning på denne lille gennemgang 
af nogle af de problemer, der knytter sig til 
dimensioneringen af en dobbeltensretter med 
kvægsølvrør og to-sektions filter med drossel- 
spoleindgang, kan man resumere:

Man har som regel lov til at gå ud fra, at 
en nettransformators mærkespænding er den, 
der svarer til fuld belastning.

Gang denne vekselspænding med 0,9 og 
træk 10—15 volt fra, så haves den spænding, 
filtret får tilført.

Træk det ohmske spændingsfald over de to 
drosselspoler ved fuld strøm (belastninger, 
bleeder m. m.) herfra, og så har man den ved 
fuld belastning afgivne spænding.

Dimensioner Li således, at den fungerer

som „Swinging choke", og giver den bedst 
mulige reguleringskarakteristik.

OZ8T.

PS. Der findes dimensioneringsregler for 
L1 med hensyn til den højeste grænse for 
selvinduktionen, hvorved man endnu har sik
kerhed mod tilbagetænding i kvægsølvrørene; 
men dem har ovenstående lille redegørelse 
holdt sig fri af. Det er vist yderst sjældent, 
at dette fænomen er forekommet på en ama
tørstation. Skulle det forekomme, vil en for
øgelse af bleederstrømmen som regel kunne 
afhjælpe kalamiteten.

Nomogram 
for antennehøjder og optisk sigt

Fra OZ5KN har vi modtaget et nomogram, 
som vil være yderst nyttigt for mange VHF- 
amatører samt også for radioteknikere o. 
lign., som f. eks. beskæftiger sig med TV. 
Nomogrammet angiver på en nem måde for
holdet mellem antennehøjderne og det op
tiske sigt. Nu er det jo efterhånden en kendt 
sag, at relativt korte bølger også til en vis 
grad  følger jordens krumning, men for at 
have sikker forbindelse regnes der dog stadig 
med optisk sigt. Nomogrammet stammer fra 
et tysk blad, og OZ5KN har haft god brug 
for det i sit daglige arbejde. TR.
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Dobbelt tetr oden QQE 03/12
Af civilingeniør Egon Hansen. 

(Sluttet).

De i tabellen nedenfor nævnte data henfø
rer til fig. 6 (200 MHz) og er anført såvel ved 
intermitterende som ved kontinuert drift. De 
anførte effekter og strømme gælder for begge 
systemer tilsammen. Foruden den „teoretiske" 
udgangseffekt wu, d. v. s. henført til anoder
ne, er også anført de målte udgangseffekter 
W1/u på transformatorens sekundær, altså
med tab i udgangstransformatoren etc. taget
i betragtning. Tilsvarende er også anført den 
„totale" virkningsgrad n1.

Værdierne med Va = 300 V gælder for fast 
styre- og skærmgitterforspænding, og bør 
kun anvendes i forbindelse med stabiliseret 
spændingskilde.

LF-klasse AB 2 (se ovenfor).

Kontinuert.

LF-klasse AB 1. Strømme og tab gælder

Anode- og skærmgittermodulation i klasse
C med de to rørsystemer i push-pull. Et 
typisk diagram (200 MHz) er vist i fig. 7, 
hvor modulationen tilføres mellem de to mod
stande Ra og Rg2. De tekniske data gælder 
for såvel kontinuert som intermitterende 
drift. Som foran er anført de totale strømme 
og effekter, og såvel de teoretiske som de 
målte udgangseffekter og virkningsgraden.

kontinuert intermitt.

Symmetrisk tripler.
Også som tripler kan QQE 03 12 med fordel 

anvendes i push-pull-kobling, og til små ef
fekter kan tripler-trinet anvendes direkte 
som udgangstrin. Fig. 8 viser en kobling, der 
omsætter frekvensen 66,667 MHz til 200 MHz.
I tabellen nedenfor er anført data, dels for 
kontinuert, dels for intermitterende drift. 
Anodestrømmen er den totale værdi for de 
to rørsystemer tilsammen. For udgangseffekt 
er anført såvel den virkelige værdi ^ h som
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va'rdien wu for røret selv (kredstabet i ud
gangskredsen ikke medregnet). Styreeffekten 
afhænger selvfølgelig af indstillingen; for 
kontinuert drift kan regnes Wg1  = o,2—0,3 W 
plus 0,2—0,3 W kredstab; for intermitterende 
drift 0,3—0,5 W plus 0,3—0,4 Watt kredstab. 
Værdierne for va = 300 V gælder for fast 
styre- og skærmgitterspænding og bør kun 
anvendes i forbindelse med stabiliseret spæn
dingsforsyning.

QQE 03/12

Fig. 7: Anode- og skærmgittermodulation.

Kontinuert.

Gitterspolen Li har 8 vindinger 1,8 mm 
kobbertråd, med 12 mm diameter og 19 mm 
længde. Anodespolen har een vinding 1,8 mm 
kobbertråd med længden 60 mm og med tråd
afstanden 18 mm.

Oscillator- og multiplikatortrin.
En anden mulighed er at anvende QQE 

03/12’s ene tetrode som oscillator og den an
den som dobler, tripler eller kvadrupier (2 X,

3X eller 4X frekvensmultiplikation). Dia
grammet herfor er vist i fig. 9, og i tabellen 
er anført data for multiplikation til 66,667 
MHz, altså f. eks. til styring af den foran om
talte symmetriske tripler-kobling. I alle 3 til
fælde (dobler, tripler og kvadrupier) er ud
gangseffekten tilstrækkelig til at drive den 
symmetriske tripler.

Værdierne i denne og den efterfølgende 
tabel er målt med et rør, der ligger lavere 
end normalt i udgangseffekt. Som regel vil 
man derfor få endnu bedre resultater end 
anført.

Li og l2: trådtykkelse: 1,8 mm, undtagen *) 
med 0,45 mm, spolediameter: 12 mm; Li’s 
udtag = 3 vdg. fra gitterenden.

QQE 03/12
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QQE 03/12
Fig. 9:  Osci l lator-  og mult ipl ikatortr in. QQE 03/12

To multiplikatortrin.
Begge systemer kan selvfølgelig også an

vendes til multiplikation 2, 3 eller 4 gange, 
så man får følgende totale multiplikationstal: 
6X, 8X, 9X, 12x eller 16x. Tabellen nedenfor 
giver data for sådanne kredse, beregnet til at 
styre en symmetrisk tripler fra 66,667 MHz. 
Diagrammet er som i fig. 10; med 2 kvadrup- 
lertrin (ialt 4X4 = 16X) udelades HF-dros- 
selspolen i andet rørsystems gitterkreds, og 
de to anoder har fælles HF-drossel.

2 doblertrin er ikke anført i pågældende 
data; en kvadrupling opnås jo lettere med eet 
trin.
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*) I denne kobling udelades gitterets HF-drossel og 
den ene anode-HF-drossel, og de to punkter x-x 
forbindes.
**) l2: 10 vdg. 0.45, 12 mm spolediameter, 5 mm 
spolelængde.

En 7 Watt-sender til 200 MHz.
Diagrammet i fig. 11 viser en komplet sen

der baseret på de foran omtalte koblingsmu
ligheder. Højre triodehalvdel af E80CC er det 
krystalstyrede oscillatortrin. og venstre tri- 
ode er LF-forstærker.

Driftsdata for de to trioder er:

Va
la
Ig
Vk

LF-forstærker Oscillator

200 V 
7 mA

3,3 V

200 V 
11,5 mA 
1,95 mA

Frekvensmodulationen finder sted i anode- 
transformatoren, hvis sekundær Lo (20 vin
dinger 0,45 mm emaill. tråd) sammen med L2 
(40 vindinger 0,45 mm tråd, 12 mm diameter, 
8 mm lang) udgør oscillatorens selvinduktion. 
Transformatorkernen er lamelleret og blik
kene er forskudt, så der dannes en rund rille, 
hvori der hviler en Ferroxcube-stift (f. eks. 
med diameter 1,6 mm, længde 16 mm, mate
riale 4B, type C 1,6/16—4B). På denne stift 
er Lo viklet. På selve den lamellerede jern
kerne ligger LF-viklingen (2X1700 vindin
ger, 0,06 mm emaill. tråd).

Ferroxcube-stiften vil nu få en „formagne
tisering", der varierer i takt med LF-signalet, 
og da Ferroxcubens permeabilitet afhænger 
af magnetiseringen, vil Lo’s selvinduktion til
svarende variere med LF-signalet, og man vil 
følgelig få et frekvensmoduleret oscillator
signal. Kernen, der er vist i fig. 12, kan f. eks. 
bestå af 10 blik med 0,5 mm tykkelse.

Fra oscillatoren multipliceres frekvensen 
4182 kHz først 4 gange i hver af de to tetrode- 
halvdele i det første QQE 03/12 og derefter 
3 gange i push-pull-tripleren, ialt 48 gange, 
så den endelige frekvens bliver 4182X48 = 
200,74 MHz. Udgangseffekten i antennen er

Fig. 11:
7 Watt-sender.
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et LF-udgangstrin ind over modulations- 
transformatoren i udgangstrinet.

I fig. 15 er vist en anden kobling af LF-trin 
og oscillator. Mikrofonforstærkeren er et 
E80F (pentode), og oscillatorrøret er et E80CC 
(dobbelttriode). Den højre triodedel er kry-

7 Watt. Forsyningsspændingen er 200 V, og 
den samlede strøm 169 mA, svarende til et 
forbrug på ca. 35 Watt. Glødespændingen er 
6,3 V og glødestrømmen 3,06 A, ialt ca. 21 
Watt. Senderens opbygning fremgår af fig. 13 
og 14, hvor man ser de enkelte trin, dels fra 
bunden, dels fra oven. Det vinkelbøjede rør 
til højre i fig. 13 hører ikke med til senderen, 
men er en måleopstilling til måling af ud
gangseffekten. Frekvenssvinget er ca. 15 kHz.

I diagrammet fig. 11 ser man en kortslut
ningskontakt over modstanden Ris. Får ud
gangstrinet ingen HF-udstyring (f. eks. under 
indtrimningen), vil dets forspænding falde 
bort, og anodestrømmen kan overstige den 
tilladelige værdi. For at begrænse anode
strømmen sætter man derfor en seriemod
stand R15 på 120 kOhm, som først kortsluttes 
efter endt indjustering af senderen.

Senderen kan også benyttes til amplitude
modulation; i så fald sættes modulationen fra

Fig. 13: 7 Watt-senderen med effektmålings
anordning.

Fig. 14: 7 Watt-senderen set fra bunden (nederst t i l  
venstre).  Til  højre for potentiometret ses frekvens
modulations-transformatoren.

F i g .

Fig. 15: LF- og oscillatortrin i  den modificerede 7 Watt-sender.

12: Transformatoren ti l  frekvensmodulation.

Ferroxcube
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En god hjælper ved CW-modtagning
Lavfrekvens clipping — En øreskåner.

Af George Grammer, W1DF i QST juli 1950. Oversat af OZ7BG.

Man forsømmer at drage fordel af en god 
idé, såfremt man ikke benytter sig af lavfre- 
kvensbeskæring ved CW-modtagning. Grun
den til, at de fleste, som ikke direkte er 
plagede af elektrisk støj på deres yndlings 
CW-bånd, har overset begrænserens værdi, 
må nok ses deri, at der, når talen var om 
begrænsere, er blevet lagt mere vægt på støj- 
reductionen end på det faktum, at en clip- 
per er et øjeblikkeligt virkende AVC-system.

Min erfaring siger, at den støjreduction, 
som man sædvanligvis kalder det, som en 
begrænser giver, er af mindre betydning for 
CW-arbejdet. Det egentlige mål med en 
begrænser må være at skåne operatørens 
trommehinder fra kraftige signaler, nøgle
klik og de skarpe pistolskud, der opstår, når 
man tænder eller slukker en nær lampe. Den 
er behagelig til break-in, idet den skærer 
eens eget signal ned til samme LF-styrke som 
de modtagne signaler uden anvendelse af 
relæer eller yderligere indgreb i selve mod
tageren. Desuden eliminerer den en hel del 
fading.

Den begrænser med krystaldioder, som jeg 
beskrev i QST for nogle år siden1), var yderst 
enkel, men usmidig. Udgangsamplituden be
stemtes af batterierne, der anvendtes til for
spænding af dioderne, og den kunne kun be
nyttes i forbindelse med højimpedansede 
hovedtelefoner. Det viste sig også meget hur
tigt, at det var meget ønskeligt med en hel 
del lavfrekvensselektivitet, før denne be
grænser, på grund af at kraftige signaler 
indenfor beatområde af det svagere ønskede 
signal, „tog føringen" over det svagere signal. 
Så den blev efterhånden udbygget mere og

1) Grammer, „Noise Limiting in CW Reception". QST, 
May 1946.

mere indtil det til sidst blev nødvendigt at 
starte forfra og bringe hele historien op til 
dato. Resultatet vises i de ledsagende foto
grafier , og diagrammet ses i fig. 1.

Jeg ønskede her at kunne benytte et hvil
ket som helst sæt hovedtelefoner, at kunne 
regulere lavfrekvensstyrken uafhængigt af 
begrænserniveauet og desuden medtage lav
frekvensselektivitet. Vacuumrør var svaret, 
og når de alligevel skulle bruges, kunne man 
lige så godt begrænse med rør som med kry
staller. Indgangskredsen er højimpedanset, 
og kan således tilkobles næsten ethvert lav
frekvenskredsløb. Første rør er en katode- 
følger, fordi den lave udgangsimpedans gør 
den velegnet til kobling til den afstemte 
LC-kreds, som giver lavfrekvensselektivite
ten. Denne kreds er også parallelafstemt til

stalstyret til frekvensen 4182 kHz, og den 
venstre halvdel er koblet som reaktansrør. 
Dets udgangskapacitet vil variere med modu
lationsspændingen og vil derfor omsætte mo
dulationsspændingen fra forstærkerrøret til 
en frekvensmodulation af oscillatorrøret. Os
cillatorrørets frekvenssving er ca. 2X300 Hz 
eller ± 300 Hz, og med 48 X multiplikation 
bliver det endelige frekvenssving derfor ca. 
± 15 kHz.

Driftsdata for forforstærkeren og oscilla
tortrinet er:________________________________

Vb la Ig2 Vk Ig
(V) (mA) (mA) (V) (mA)
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-250 +

Cl-4-7 470 pF glimmer. C8 10μF, 25 V elektrolyt.  R5 22 kOhm,  ½ W. L1 250 mH drossel.
C2 0,04μF papir.  C9 0,25 μF papir.  R6 47 kOhm, ½  W. J1 Jack.
C3 0,1  μF papir.  R1-3 1 MOhm, ½ W. R7 33 kOhm,  ½ W. S1 2 dæk  X 3 stil l inger
C5 8 μF, 450 V elektrolyt.  R2-9 1500 Ohm,  ½ W.                R8 1 MOhm potentiome- omskifter.
C6 0,003 μF papir.  R4 10 kOhm,  ½ W. ter.

at give afskæring umiddelbart over den fre
kvens, hvor man ønsker maximalt output2).

Clipperen har været beskrevet i QST for 
nogen tid siden3), og er lige så enkel og effek
tiv, som noget med dobbelttrioder kan være. 
Konstanterne er ikke særligt kritiske, og som 
de er vist i fig. 1 passer de til de signalstyr
ker, man normalt får ud i telefonerne fra de 
fleste modtagere. Begrænserens udgang er 
ret hårdt afkoblet — C6 — for at reducere 
amplituden af de harmoniske, der uundgåe
ligt opstår ved begrænsningen. Den yder
ligere afkobling over telefonerne — C9 — 
tjener samme formål. Uden sådan afkobling 
tenderer signalerne mod at lyde „tynde“ eller 
„grødede", når der klippes hårdt; desuden 
bidrager afkoblingen til yderligere lavfre
kvensselektivitet ved at give mindre respons 
overfor de højere frekvenser. Den sidste 
triodedel er igen en katodefølger. Dennes lave 
udgangsimpedans giver god overførsel til 
lavimpedansede telefoner, og udgangsspæn
dingen er stor nok til at give tilstrækkelig 
styrke i højimpedansede.

Der er benyttet en omskifter med tre stil
linger, således, at enheden enten kan kobles 
helt ud, benyttes som begrænser uden selek
tivitet og endelig både som begrænser og lav
frekvensselektivitet. Stillingen .,afbrudt“ fin
des hovedsageligt for at kunne overbevise 
skeptikere om, at enheden i det hele taget be
stiller noget. Begrænsningen uden selektivitet 
er særlig anvendelig overfor impulsstøj, når 
dette optræder, idet høj selektivitet og god

2) Technical Topics, „Stop and Go Circuits“ QST, Octo-
ber 1949.

støjundertrykkelse ikke følges særligt godt 
ad1).

Enheden er opbygget dels på en plade og 
dels på siderne af en 8X10X13 cm ramme 
Af behagelighedsgrunde er delene på pladen 
og på rammen forbundne gennem samlede 
ledninger, lange nok til at pladen kan svin
ges op som vist på fotografiet. Men det er 
selvfølgelig overladt til den enkelte at bygge, 
som han ønsker, idet opbygningen på ingen 
måde er kritisk. Den eneste forsigtigheds- 
regel, jeg fandt nødvendig var, at der må 
bruges skærmet ledning mellem den „varme" 
indgangsterminal og omskifteren for at for
hindre eventuel kobling mellem indgangen 
og senere højimpedansede kredse på grund 
af de samlede kabler.

3) Harrington & Hadlock. „Improving FM Transmission 
Techniques“. QST, November 1948.

FREQUENCY-C.p.s.

Fig. 2.  Frekvenskurve med den selektive lavfre
kvenskreds indskudt.
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Den selektive lavfrekvenskreds giver en 
responskurve, som i hvert fald jeg synes er 
egnet til formålet. Spidsen er bred nok til at 
den ikke medfører afstemningsbesvær, endog 
når den benyttes sammen med modtagerens 
krystalfilter; og alligevel falder kurven — 
specielt på den højfrekvente side — hurtigt 
nok til at man mærker en udtalt forskel fra 
de kraftige signalers „dominans" ved den 
sædvanlige begrænser. Fig. 2 viser opstillin
gens frekvenskurve, som den optages med en 
500 Ohms belastning over Jl.

Det tager lidt tid at vænne sig til brugen 
af en Clipper, hvis man aldrig har prøvet det 
før. Modtagerens volumenkontroller bør sæt
tes således, at kun de kraftige signaler clip
pes, idet for hård clipping vil få modtageren 
til at lyde, som om alle signaler overstyrede 
den. Når man een gang har indstillet mod
tageren, bestemmes den virkelige LF-styrke 
af volumenkontrollen på den lille enhed.

SM5WL er død
Svenske kortbølgeamatører har haft den sorg at 

miste redaktøren af „QTC“, idet red. SM5WL, Hans 
Eliaesson, Bromma ved Stockholm, afgik ved døden 
torsdag den 17. februar d. a.

EDR har gennem OZ2NU fremsendt kondolence
telegram.

Fra P & T har vi modtaget:

Prøver for radioamatører
Til underretning meddeles, at der vil blive af

holdt almindelig og supplerende teknisk prøve samt 
prøve i aftelegrafering og høremodtagning i maj 
måned d. å. Den supplerende tekniske prøve vil 
blive afholdt i København og Aarhus. De øvrige 
prøver vil blive afholdt i København og enkelte 
provinsbyer.

Sidste frist for tilmelding til disse prøver er den
25. april d. å. for ansøgere øst for Storebælt og den 
20. april d. å. for ansøgere fra den øvrige del af 
landet.

Tilmelding til den almindelige tekniske prøve og 
prøve i aftelegrafering og høremodtagning sker ved 
indsendelse af skemaet „Ansøgning om sendetil
ladelse" i udfyldt og underskrevet stand; ansøgere, 
der har været indstillet til en tidligere prøve, må 
indsende fornyet anmodning på et brevkort.

Tilmelding til den supplerende tekniske prøve 
sker ved indsendelse af anmodning herom på et 
brevkort.

Tilmeldinger, der indkommer efter ovennævnte 
datoer, vil blive henført til de næstfølgende prøver.

Ved retten i Nordre Birk har en ulicenseret radio
amatør i december måned 1954 vedtaget en bøde pa 
120 kr. subsidiært 6 dages hæfte for ulovlig benyt
telse af en radiosender. Det benyttede materiel blev 
konfiskeret til fordel for statskassen.

Ved retten i Nordre Birk har en ulicenseret radio
amatør i november måned 1954 vedtaget en bøde på 
50 kr. subsidiært 4 dages hæfte for ulovlig benyt
telse af en radiosender. Det ulovligt benyttede 
radiomateriel blev konfiskeret til fordel for stats
kassen.

☆
Man bedes bemærke den skarpere kurs: subsidi

ært 6 eller 4 dages hæfte! — Lad være med at 
overtræde de gældende bestemmelser, det kan 
blive dyrt! Red.

Ferieudveksling.
G5XD og hans XYL ønsker at tilbringe deres ferie 

i Danmark hos et dansk amatør-ægtepar, som så til 
gengæld skulle tilbringe deres ferie hos familien 
G5XD i England. G5XD og XYL er omkring 45 år.

Eventuelle interesserede bedes skrive til G5XD, 
Brian Christian, 65 Church Lane, Oakley, Bedford, 
England.

Old Timer klubben
Det er for koldt for „gamle drenge" at rejse i 

denne vintertid. Derfor holder vi først vort næste 
møde i maj måned og i Odense. Nærmere vil frem
komme i næste nummer af OZ. Vi glæder os til
i maj igen at mødes med de gamle kammerater samt 
at hilse på de nybagte „Old Timers", der sikkert 
vil møde op ved lejligheden. På gensyn, OZ4H.
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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

Kalenderen.
19. og 20. marts:
26. til 28. marts:

16. og 17. april: 
16. og 17. april:

30. apr. og 1. maj:

7. og 8. maj:
18. og 19. juni:

2. og 3. juli:
6. og 7. august:
20. og 21. august:
27. og 28. august:
3. og 4. septemb.: 
1. og 2. oktober: 
1.—2. og 9. okt:

„Helvetia 22“ — USKA.
ARRL 21. DX. Contest. 2. fone 
afd.
NRAU-testen 1955. SSA.
Coupe de l’USKA sw (USKA og 
REF).
VHF Field Day (USKA-REF- 
RSGB m. fl.).
OZ-CCA-Contest (EDR).
Skan. 2-mtr. Contest. (2-meter 
klubben).
VHF-Contest. (USKA-REF UBA) 
VHF-Contest. (fr. SWM).
E. D. R.s skand. VHF-dag.
2 mtr. Field day (OK).
Europæisk VHF day.
SM-OZ landskamp.
Hjemmetest på 2 mtr. (2-mtr. 
klubben).

Vi mindes.
Også i vore rækker vil der være de, der bekla

ger bortgangen af følgende udenlandske amatør
kammerater: G6UQ — ZS1A — ZS1P og VK5XO.

G3TR
har som den første G-station modtaget WAB (Wor- 
ked all Brazil), hvilket er det 54. WAB udenfor
Brazilien.

O. B. E.
Hendes majestæt, den engelske dronning, har iflg. 

sin nytårs-æresliste, der blev offentliggjort den 1. 
januar 1955, overdraget udmærkelsen O. B. E. — 
Officer of the Order of the British Empire — til
rådmand J. C. Clarricoats — (G6CL) — gennem 25 
år sekretær for RSGB.

Gennem årene kendt af mange danske amatører
— senest for sit besøg her i landet i forbindelse 
med EDR.s 25 års jubilæum i 1952.

OH.
De finske amatører, der indtil for kort tid siden 

har kunnet køre på 160 m, har nu mistet denne til
ladelse.

GSAAT/OX.
I maj 1952 blev G3AAT knyttet til den britiske 

nord-grønlands ekspedition. Noget af det første han 
undersøgte, var om ekspeditionen havde fået eet 
amatørlicens. Men svaret herpå var negativt, efter
som de danske myndigheder havde forbudt frem
mede stationer paa Grønland — som følge af tid
ligere eksempler på misbrug af rettighederne.

Amatørtilladelsen blev imidlertid senere formid
let ved G. P. O s assistance.

Hvorledes hænger det så sammen med LB8YB's 
sendetilladelse fra Myggebugten?

OK1HI.
Som første station udenfor Skandinavien har 

OK1HI — OM Josef — modtaget OZ-CCA kl. II. ~ 
og endda efter de skandinaviske regler.

Tallene var 21 amter og 68 points. Han er interes
seret i QSO med Holbæk og Viborg amter.

Grænseforandring for WAC.
Socotra, en ø beliggende ca. 150 miles fra det øst

ligste punkt på Afrika, har været opført under 
Afrika for WAC, medens det har talt som et asi
atisk land for WBE diplomet. Eftersom øen styres 
af det British Protectorate of Aden på Arabiens 
sydkyst, har man på ansøgning fra RSGB besluttet 
indenfor IARU også at regne Socotra til Asien for 
ansøgninger til WAC. — Forandringen gælder fra
1. januar 1955.

Udvidede rettigheder.
De philippinske amatører har fået udvidet ram

merne for deres DX-arbejde, således at de frem
tidigt må gå i forbindelse med amatørstationer fra 
følgende lande:

U. S. A. — Formosa — Cuba — Dominikanske 
repl. — Ecuador — Frankrig — Grækenland — 
Indien — Indonesien — Italien — Pakistan — Spa
nien — Thailand og Tyrkiet.

Hvis denne udelukkelse af Danmark fortsat skal 
finde sted, må det vel være på sin plads at an
mode regeringen om at overveje at afbryde de 
diplomatiske forbindelser — hvis sådanne findes — 
med Stillehavs-staten. Eller skal et mere krigerisk 
skridt tages?

25 år i IARU.
Følgende amatørorganisationer har netop opnået 

25 års medlemsskab i I. A. R. U.: NRART, NRRL. 
EDR, SSA, USKA og IRTA. —Disse organisationer 
lykønskes fra IARU’s side til deres lange og utræt
telige virke for international amatør radio.

Radio Club Bolivia.
Radio Club Bolivia er blevet oprettet som amatør 

organisation for Bolivia. Den har et samlet med
lemstal på 131, hvoraf 89 er licenserede.

For øjeblikket er der 69 stationer aktive. Den 
officielle adresse (bedes venligst indføjet i QTH- 
listen) er: Plaza Venezuela no. 21. POB 2111 La Paz. 
Bolivia. Præsident er Armando Gutierrez Salgar, 
CP1CA.

Aalands-øerne.
Efter de ændrede politiske forhold i Triest er 

dette område for opnåelsen af WAE blevet erstat
tet med Aalands-øeme, der får OH0.

WASM II.
Pr. 1. januar 1955 var der udstedt 22 WASM II. — 

OZ2NU som nr. 15 er stadig eneste udlænding.
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OD5IM.
Det er beklageligt at måtte meddele, at OD5IM, 

der for en tid siden optrådte på 80 mtr. Ikke er 
ligitim, men må stryges fra scoringslisten som ren 
og skær pirat.

Amatør-frekvenser.
Det erindres om at Region I-konferencerne i Paris 

1950 og Lausanne 53 opdelte amatørbåndene således: 
CW FONE

3500 — 3600 3600 — 3800
7000 — 7050 7050 — 7150

14000 — 14125 14125 — 14350
21000 — 21150 21150 — 21400
28000 — 28200 28200 — 29700

Men der er stadig — særligt en række tyske sta
tioner — der ikke kender disse aftaler, og som tit 
og ofte benytter CW-båndet til grammofonplade
afspilning o. 1.

Nyt belgisk diplom.
I Antwerpen er der udstedt et nyt diplom WOSA 

eller HOSA, henholdsvis for sender- eller lytter
amatører.

Diplomet forestiller et gammelt tryk af floden 
„De Schelde-rEscaut“ og Antwerpen i 1520 med 
dens havn. Det er blevet trykt på eller i den gamle 
presse, der står på det berømte „Plantin Moretus“-
museum.

Betingelserne er, at man efter 1. januar 1954 har 
haft forbindelse med 6 stationer i Antwerpen og 
for lytteramatører at have hørt 10 stns.

Ansøgningerne sendes til Tr. Dept. ledsaget af 
afgiften 5 I. S. K.

Worked all Vesteraas.
OZ2NU opnåede 23. februar — tyvende og sidste 

forbindelse for opnåelsen af WAV, der udstedes af 
SSA-klubben i Vesteraas.

Månedens diplomoversigt.
tfr. 32. OZ9WS ansøger om WAC
- 33. OZ9WS ansøger om WBE
- 76. OZ2PA ansøger om C. A. A.
- 78. OZ7ML ansøger om WAE III
- 82. OZ7BG ansøger om C. A. A.
- 85. OZ2NU ansøger om Aargau Cert.
- 88. OZ9DX ansøger om DXCC
- 90. OZ6LF har modtaget WAC
- 91. OZ7PH søger BERTA
- 92. OZ7PH søger C. d. M.
- 94. OZ3RO har modtaget DPF. nr. 291. 2-OZ
- 96. OZ7BG søger F. B. A.
- 97. OZ3Y søger DXCC-Endorsement
- 98. OZ3Y søger C. A. A.
- 99. OK1HI har modtaget OZ-CCA Cl. II.
- 100. OZ2NU søger W. A. V.

Hermed runder vi det første diplom-century. Så
fremt der er indgået et eller flere af ovenstående 
diplomer, uden at de har passeret Tr. Dept., bedes 
dette meddelt via box 335, Aalborg, nr. og udstedel
sesdato oplyses, ligeså såfremt det er 1. eertifikat 
udstedt til „OZ“.

Indregistrerede modtagerstationer pr, 1. marts 1955:
Medl. nr. 6252, DR-nr. 1027, Bendt Mikkelsen, 

Fredericiagade 47, Horsens.
Medl. nr. 6304, DR-nr. 1028, L. G. Jønch, Sønder

bro 15, Haderslev.

VHF - amatøren
2 meter. Båndet har i den forløbne måned ikke 

vist nogen form for dx. Forholdene har været jævnt 
sløje og som følge deraf har aktiviteten heller ikke 
været stor. Der kan dog stadig høres nye kalde- 
signaler på 2 meter, f. eks.: OZ1PO i Helsingør. 
Såvel i Sorø som Helsingør kommer der sikkert nye 
amatører, for der bygges så vidt vides på kraft!

2 meter klubben. Ved medlemsmødet d. 23. febr. 
1955 var der kun mødt en halv snes medlemmer. 
Regnskabet blev gennemgået, og vor økonomi er 
stadig så god, at vi kan give god gratis kaffe med 
wienerbrød til medlemmerne hver mødeaften. Nye 
medlemmer gøres opmærksom på, at kontingentet 
hidtil kun har været: 17,— kr. een gang for alle. 
Vi har ved forskellige arrangementer fået rådighed 
over så mange penge, at det ikke skulle være nød
vendigt at opkræve kontingent blandt medlem
merne de første par år — selv om vi giver gratis 
kaffe. Der kom på mødet ønsker frem om at få 
startet et morsekursus på 2 meter med henblik på 
opnåelse af C-certifikatet. Vi er i øjeblikket ved at 
undersøge, om vi et eller andet sted kan låne en 
transmitter, og om vi kan afholde morseprøver selv!

Næste møde: Onsdag den 23. marts 1955. OZ9R 
holder foredrag om antenner til 435 MHz. Husk 
iøvrigt at møder i fremtiden altid afholdes den 4. 
onsdag i måneden. Mødested: Sonofon Radiofabrik, 
Gentoftegade 120, Gentofte. 73 de OZ9R.

DX-JÆGEREN v. OZ7BG.
Februar var knap så god en måned for DX, spe

cielt 3,5 Mc., som januar. Der er dog lavet helt gode 
ting både her og på de andre bånd. Bl. a. var 
TI9MHB i gang fra Cocos Islands i begyndelsen af 
måneden, men trods ihærdig lytning er han ikke 
hørt her. Det vides, at han bl. a. har haft QSO med 
G4CP på 3,5 Mc.

3,5 Mc.:
CW: OZ7BB:  OY2Z og 7ML, LZ1KSP, FA9RW, 

KP4KD, 4X4FW, GC3KAV, HZ1HZ og Wl-2-3-4-8. 
Alt 3500—3525 omkring midnat.

OZ5PA:  CT2BO, F9QV/FC, KP4KD, LZ1KAA, 
SU5EW, W’er og en UA9DH, som 5PA ikke er helt 
sikker på. Han er nu vist god nok!

OZ6OJ  er med for første gang med OY5S på dette 
bånd.

OZ3LF  er skuffet over ARRL testen, og har her 
kun lavet W i denne måned.

OZ7BG  har Wl-2-3-4, YO3FA 3521, KP4KD 3507, 
CT2BO 3509, HA8WS 3504, HZ1HZ 3514.

OZ4LP:  OY2Z, CN8BJ, ZB1BF, YO5EA, W4DSM 
og F08KM----------?
7. Mc.:

CW: OZ3LF:  4X4DR og EA6AU.
OZ7BG:  PY7ACJ 05.

14 Mc.:
CW: OZ5KQ:  Tiderne er DNT. JA3CA 09, JA4BB

13, 5A4TX 19, CR5SP 10, KA2CG-3JN 12, ZL4CK- 
3GC 10, FF8AJ 18, OX3NB 17, EL2L 18, 3V8AB 20, 
OD5LX 10, KX6AF 11, HZ1AB 16, VK2PX 8, VE 15, 
LU 19, W om eftermiddagen. FB 5KQ.

OZ3LF  har med en halv tomme is på sine long 
wires lavet PJ2AN, OX3NB, KA2OJ, ZE5JH, 
ZS6AOJ-6ALR, ZC4VP, ZB1, 4X4, FA9, Wl-2-3-4- 
7-8-9.
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OZ6OJ  kører fb på 14 Mc. —: CR7AN, EA9DE, 
JA2CZ-3AH-6FB, KA20J-2NY, KC6CG, SVØWR, 
TF2WAB. VE7MD, PJ2AN, ZB1JRK, ZS6J, OX3NB, 
VK2AFA-3XU-5FM, Wl-2-3-4-5-6-7-8-9-0.

OZ5PA  kører ikke mindre fb — CR5SP-7CH, 
EA9DF, ET3GB-3S,F9QV/FC, FF8AJ, JA6AO, 
MP4QAJ, VQ2JN-2SP-3CF, ZD4BM-6BX-6EF, ZP5 
GM, 5A4TX, 3V8AN + ZS, LU, PY, Wl-2-3-4-6-8- 
9-0.

14 Mc. Fone:
OZ7BG:  VU2EH 157, YU1AD 172, VS2DS-2UW 184, 

MD5FA 147, KG4AP 210 + Wl-2-3-4-7-8, VE4RO 180.
LB1LF  er aktiv fra Jan Mayen på 7010 xtal.
VP5AE  er aktiv fra Turks Islands på 14147 fone. 

I de samme regioner befinder sig KS4AW 200.
Bob, VR4RO, kommer snart permanent i luften 

med 250 watts cw.
Det var alt i denne måned. Jeg kunne tænke mig 

i næste måned at bringe en foreløbig oversigt over 
OZ resultaterne i ARRL’s DX test, så pse jeres 
scores i næste brev.

73 & DX  — Erik 7BG.

Læserne skriver:
ET FARVEL

Ved dette Aarsskifte tog jeg Afsked med „det 
herværende Radioblad“. Ikke bare fordi det sam
me Blad paastaar, at EDR er befængt med Klike
væsen, eller fordi man i September antydede, at 
jeg skulde have stjaalet EDR.s Lejrsender. Den 
Slags tror saglige Amatører ikke, og det staar de 
mistænksomme frit at se Firmaets Afregning for 
den nye Blok.

I den Tryksag, som Ikke-Medlem Nr. 5939 uregel
mæssigt udsender, kan man jævnligt læse om „Kli
ken i EDR“, men da den Klike faar Skyld for alt 
mellem Antenne og Jord, er det umuligt at opdage, 
hvem der danner Kliken. Indtil jeg faar en Liste 
over dens Medlemmer, tror jeg, det er Løgn med 
den Klike.

Jeg vil anbefale enhver at være forsigtig med 
at tro det Blad, fordi det, sammen med allehaande 
uskadelige Historier om EDR, bringer Konstruk
tioner og tekniske Artikler, som kan faa den uer
farne Amatør til at gaa i Vandet, enten der nu 
brænder en Komponent itu, eller han dummer sig 
ved at videregive en forkert Oplysning.

En Paastand kræver et Bevis, her er et Udvalg:
Side 161, Okt. 1954, er en Sokkelskitse af EL84; 

Røret brænder af, hvis Fatningen monteres efter 
den Opskrift.

Side 133, Sept. 1954, en Sokkelskitse af DL92, ingen 
Oplysning om Fanggitteret, eller at Anoden gaar 
til 2 Stifter.

Side 56, April 1954, en Ensretter, der kan skiftes 
mellem Modtakt, Graetz og Spændingsfordobler. 
Oplysning om Blokkenes Arbejdsspænding er hasar
deret. Ikke et Ord om en Bleeder. Diagrammet ikke 
tegnet færdigt.

Side 37, Marts 1954, Impedansmaaling. Diagram
met er rigtigt, men Fremgangsmaaden er forkert, 
hvis Tonegeneratoren er af almindelig Type med 
konstant Udgangsspænding.

Side 175, Nov. 1953. Sikringer paa 200 mA kan 
næppe holde til Startstrømmen, langt mindre til 
Ladechoket, hvis man slukker og tænder et Øje
blik efter. Stakkels EZ40. den har ingen Begrænser- 
modstande og dertil venter man. at den kan „for
syne diverse Forsatse“.

Side 176, Nov 1953. Et Rør med Katoden til Stel

og Gitteraflederen til Stel — og saa paastaar man, 
at det kan arbejde uden Gitterstrøm — ikke hos 
mig.

Side 181, Nov. 1953. Senderoscillatorer — en Blok 
med positiv Temperaturkoefficient og en Spole med 
positiv Temperaturkoefficient, og saa „kan det ikke 
undgaas, at Oscillatoren driver opad i Frekvens"?

Side 109, Juli 1953. 807 og 4654 kan straale med 
jordet Skærmgitter.

Side 126, Juli 1952, beskrives en narrow-band 
Modulator med Reaktansrør, Forfatteren tror, han 
faar Fasemodulation for Frekvensmodulation.

Side 51, Marts 1952. „Dobbeltdipolen (folded dipo- 
le) har den dobbelte Impedans". Og det kan den 
maaske ogsaa faa, hvis den ene Traad bliver tynd 
nok, men ellers har den firedobbelt Impedans.

Side 13, Jan. 1952, om S-Grader. Paa Tegningen 
mangler en Inddeling for 64 Watt. Udregningerne 
for 1 og 2 S-Graders Stigning passer ikke med Teg
ningen, og Resultatet af Stigningen S1 til S9 er 
taget fra Tegningen og altsaa forkert. I Stedet for 
16 Kilowatt bliver det 64 Kilowatt. løvrigt er det 
ikke en Forøgelse paa 9 S-Grader, men paa 8.

Er det saa det hele? — Nej, jeg gemmer et Ud
valg af andre Fejltrin for at divertere dem, som 
skulde skrive og have en anden mening. Sørgeligst 
er det dog, at jeg for et Par Aar siden skrev til det 
herværende Radioblad og gjorde opmærksom paa 
en Del Fejl fra den Tid, men det var man aaben- 
bart for fin til at rette i noget følgende Nummer.

Ja, saa Farvel da. 6L.

Vigtig meddelelse til EDR.s 
medlemmer indenfor 

Københavns-afdelingen.
Efter flere forgæves forsøg på at få indført 

en ændring af opkrævningsformen for kon
tingentet har de københavnske repræsentan
ter i HB fået dennes sanktion til, at man i 
år forsøgsvis ændrer opkrævningsformen for 
Københavns-afdelingens medlemmer.

Afdelingens medlemmer vil i stedet for 
den sædvanlige postopkrævning, i løbet af 
denne måned fra kassereren modtage et giro
indbetalingskort, der på den dag, det passer 
vedkommende medlem bedst, dog senest 15. 
marts, på normal måde på ethvert posthus 
kan benyttes til indbetaling af kontingentet.

De forhåbentlig få medlemmer, der ikke 
inden fristens udløb benytter sig af den her 
tilbudte service, vil efter fristens udløb mod
tage normal postopkrævning på kontingen
tet + opkrævningsporto.

Desværre lykkedes det ikke denne gang at 
få ændringen gennemført for samtlige med
lemmer af EDR, men vi håber, at den vil få 
sukces, således at den kan gennemføres gene
relt ti! næste år. 73 de OZ2KP.

Ovennævnte meddelelse fra den københavnske 
afdeling kom ved et par telefoniske misforståelser 
fra red. side ikke med i sidste nr. af OZ, hvilket 
hermed beklages.

Den i artiklen nævnte seneste indbetalingsdag. 
den 15. marts, er derfor efter samråd med kassere
ren rettet til den 20. marts. 5AC.
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Forudsigelser for marts Best dx — vy 73. OZ9SN.
Rute
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Dansk normaltid

00 02 04 06 08 10 1 12 14 16 18 20 22 24

Bangkok
HS 8700 83 9,7

(10,1)
9.2

(10,1)
10,0
(10,8)

16,0 21,0 22,3 22,4 21,0 16,5 12,4 11,5 9,7
(10,2)

9,7
(10,1) MHz

Bruxelles
ON 800 230 4,0

(6,2)
3,6

(6.2)
3.1
(6,2)

3.6
(6,5)

6.4
(8,2)

8,0
(10,0)

8.9
(11,0)

8,6
(9,7)

7,7
(8,9)

7,3
(8,0)

6,2
(6,3)

4,5
(6,3)

4,0
(6,2) -

Buenos
Aires
LIT

12000 235 10.8 10,1 10.0 10,0 10,5 18,0 21.0 21,5 21,1 21,0 19,0 13,5 10,8 -

Lima
OA 10000 264 10,5 8,9

(10.1)
8,5

(10,1)
7,5

(10,6)
7 7 

(10,7)
10,1
(11,0)

16,2
(16,5)

19,5 19,7 19,9 19,0 15,0 10,5 -

Nairobi
VQ4 6900 ,55 10,0 9,7

(10.1)
9,7

(10,2)
15.0 19,9 21,7 22,2 22,0

:

21,8 18,0 13,0 10,5 10,0 -

New York 
W2 6300 293 8.3

(10,1)
6.4

(10,1)
5.9

(10,1)
5.5

(10,1)
5,5

(11,5)
7,7

>13,0)
113

(13,7)
14 5

(15,2)
15.5

(16,0)
16.6
(17,9)

16,3 12,0 8.3
(10,1) -

Reykjavifc
TF 2100 310 4.9

(10,1)
4,9

(11,8)
4.6

(15,1)
3.9

(15,1)
7.5

(15,1)
11,5 
(15,1)

13,0
(15.1)

13.2
)15,1

12.3
(13,5)

12,3 10,2
(10,1)

6.5
(10,1)

4.9
(10,1) -

Rom
I

1600 180 6,0
(9,6)

5.8 
(9 6)

5.4
(9,6)

6.6
(9,6)

10,7
(11,5)

13.0
(14,4)

13,8
(14,4)

13 2 
(14,7)

12.3
(14,4)

12,3(10,o)6 9 
(9,6)

6.0
(9,6) -

Tokio
JA/KA 8600 46 8.7

(13,0)
8,3

(15,1)
8 5 

(14,9)
13.0
(14,6)

15,8 17,5 16,8 12,7 11,3 10,1 8,61 8,6 
(10,1) (10,1)

8,7
(13,0) -

Thorshavn
OY 1300 310 3,8

(9,4)
3,5

(11,6)
3.5

(11,4)
8 0 

(12,0)
10,5
(12,8)

11.2
(12,8)

11.2
(12,8)

10.2
(12,0)

8.4
(8,9)

7,0 
(8,5)

5,0
>8,5)

4,0
(8,5)

3.8
(9,4) -

Godthåb
OX 3500 310 6 6 

(24,9)
6,4

(26,2)
6,2

(26,8)
5,6

(25,8)
7,0

(24,0)
11.4
(15,5)

13,2
(15,5

14.5
(15,5)

15,4 15,3 13,2 9,5
(15,0)

6.6
(24,9) -

Rio de 
Janeiro 

PY-1
10400 228 11,3 10,1 10,1 10,1 9,8

(12,0)
14,0
(19,5)

21,3 21,9 21,5 21,4 18,5 14,5 11,3 -

Til afdelingsformændene
Af hensyn til den fornødne kontrol og ajour

føring af vore kartoteker, beder jeg venligst de af 
afdelingsformændene, der endnu ikke har indsendt 
de i december 1954 udsendte skemaer ang. afdelin
gernes adresse og styrelse, om senest den 1. april 
d. å. at tilsende mig det omhandlede skema i ud
fyldt stand. Skulle skemaet ikke være kommet afde
lingerne i hænde eller er bortkommet, kan nye 
skemaer rekvireres hos undertegnede.

De afdelinger, der ikke senest den 1. april d. å. 
har indsendt de omhandlede oplysninger, vil ikke 
kunne forvente at modtage referater og blade.

8JM, landsafdelingsleder.

Kontingentet
Medlemmer, der af den ene eller anden grund 

endnu ikke har betalt kontingent for året 1.-4. 55 
til 31.-3. 56, bedes venligst indhente det forsømte 
snarest muligt.

For medlemmer under Københavns lokalafdeling 
bedes benyttet det tilsendte girokort — og for andre 
medlemmer bedes indbetalingen foretaget på post
giro 221 16, EDR, box 79, København K.

Vy 73. Kassereren, OZ3FL, Nykøbing F.

Redaktionelt
Manuskripter til April OZ må være red. i hænde 

senest den 1. april. — Vi mister jo tre arbejdsdage 
på grund af påsken. — Man., der modtages senere 
end 1. april, optages i maj nr. Red.

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.
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Programmet:
Mandag den 28. marts: Gasfyldte rør, ved ing. 

Egon Hansen fra Philips.
Mandag den 25. april: Afslutningsaften for morse- 

kursus.
Mandag den 9. maj: Rævejagtsaften ved OZ2KP.
Mandag den 23. maj: Radar og decca.
Som det vil ses af programmet, er der sket den 

ændring, at det bliver en af Philips ingeniører, hr. 
Egon Hansen, der vil holde foredraget om gasfyldte 
rør. Vi kan glæde os til en virkelig grundig gen
nemgang af dette stof, som vi indtil dato har hørt 
alt for lidt om.

Den 25. april har vi den tilbagevendende årlige 
begivenhed, afslutningsaftenen for vinterens morse- 
hold, alle medlemmer er naturligvis velkomne til 
denne aften. Eleverne har haft virkelig glæde af 
uddannelsen i de nye omgivelser i Ryvangen.

OZ2KP vil den 9. maj holde en instruktiv aften 
om rævejagtsteknik; nu står vi jo foran sæsonens 
begyndelse til en lang række af interessante ræve
jagter, programmet for disse vil blive meddelt i 
næste OZ. Vi håber i år, at en del nye amatører 
må slutte op i rækkerne til at dyrke denne interes
sante gren af vor hobby. Da vi også i år regner 
med at få et par store arr. med motorsportsklub
ben, må vi anbefale rævejægerne at være med fra 
begyndelsen; specielt til disse store jagter stilles 
der store krav til såvel jæger som til materiel.

Mandag den 23. maj skal vi høre lidt om radar 
og decca; det er endnu her ved redaktionens slut
ning ikke helt fastlagt, hvem foredragsholderen bli
ver. Radar og decca er ganske vist ikke noget, som 
vi amatører beskæftiger os med i det praktiske, men 
mon ikke der er en hel del af vore medlemmer, 
som gerne vil høre lidt om denne fantastiske udvik
ling inden for radioteknikken.

Bestyrelsen vil gerne høre medlemmernes ønsker 
om emner til foredrag, så hvis du eventuelt har 
et eller andet, som du kunne tænke dig, så skriv 
venligst et par ord på et brevkort og send det til 
sekretæren.

I næste nr. af OZ bringer vi lidt om Buske 
Mølle, vi håber i år at få den helt store sæson der
nede. Der kan dog allerede nu bestilles plads til 
ferie og week-end ophold, ligeledes til sommerlej
ren. Vy 73, OZ9AD.

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.

Morsetræning hver torsdag fra kl. 19,00. Husk 
at tage hovedtelefon med.

Torsdag den 10. februar havde vi auktion, der 
var mødt en hel del og mange gode ting var der 
også at byde på: Morsenøgler, rør o. s. v. OZ2XU 
stod og gned sig i hænderne (det var vist ikke af 
kulde?) han er jo kasserer, og auktionen gav et 
pænt overskud til klubben.

Vi kan meddele, at bestyrelsen er ved at tilrette
lægge en større foredragsrække, men herom nær
mere i OZ.

Torsdag den 24. februar 1955 havde vi en fore
drags- og demonstrationsaften med emnet: Efter
krigstidsamatører starter; første foredragsholder 
var OZ7MV, der gav en fuldstændig redegørelse 
over hans start som kortbølgeamatør, hvorefter han 
demonstrerede sin morsebrummer, eliminator, bøl
gemåler og 1-V-l. OZ6AX fortalte om flere pudsige

oplevelser, han havde haft, hvorefter han demon
strerede sin QRP-sender; alt i alt en hyggelig aften.

Månedsprogram:
Lørdag den 19. marts 1955: 5 årig stiftelsesfest. 

HUSK indtegning.
Torsdag den 24. marts 1955: Klubaften.
Torsdag den 31. marts 1955: Foredrag ved OZ7NS: 

Power.
Torsdag den 7. april 1955: Intet møde.
Torsdag den 14. april 1955: Klubaften.

Vy 73, p. b. v. OZ7MV, sekretær.

Aalborg og omegn. „Fastelavnsfesten“ blev i år 
afviklet på restaurant „Kristine", hvor OZ6I kom 
og holdt et interessant og lærerigt foredrag om 
tonefiltre. Desværre var tiden knap; men vi håber 
en anden gang at kunne få OZ6I til at komme og 
fortsætte sit foredrag.

På grund af vor lærers sygdom og bortrejse 
måtte vi ændre emnet til afdelingens kursus, og her 
viste OZ1BP sig velvillig ved at fortsætte kursus 
ud med foredrag om antenner. — Tak for det, IBP!
— Sidste kursusaften er den 16. marts.

Hver mandag aften kl. 20 er der klubaften på 
Vandrehjemmet, Kornblomstvej. Nye indmeldelser 
kan ske klubaftenen eller hos bestyrelsen: Formand 
OZ3PS, kasserer OZ5MV, sekretær OZ6BF.

Vy 73 — P. b. v. 6BF.

Aarhus. Kl. 20 i Håndværkerforeningen. Kloster
gade, afholdes 17. marts forberedelse til tekniske 
prøver og 21. april ordinær generalforsamling iflg. 
lovene.

Horsens. Formand: OZ2BF, Henning Hansen,
Kaptajn Andersensgade 7, Horsens. Sekretær: Elsa 
Thomsen, Fabriksvej 93, Horsens. Kasserer: OZ4GS. 
Svend S. Sørensen, Gl. Jernbaneg. 22. Afd.-lokale: 
Belysningsvæsenets kontor, Gasvej 21.

Månedsprogram: Hver mandag og onsdag kl.
20,15—22,15 morse- og teknisk kursus.

Torsdag den 10. marts kl. 19,30: Ekstraordinær 
generalforsamling afholdes i lokalet, Gasvej, med 
følgende dagsorden:

1. Tilføjelse til de på genralforsamlingen den 20. 
januar vedtagne love.

2. Eventuelt.
Torsdag den 17. marts kl. 19,30: Klubaften.
Torsdag den 24. marts kl. 19,30: Besøg på Skan

dinavisk Rørfabrik. Vi mødes ved hovedindgangen 
til Hede Nielsens Fabriker A/S.

Torsdag den 31. marts kl. 19,30: Vi snakker pejle- 
modtagere og rævejagter. Denne aften håber vi at 
se såvel gamle som nye rævejægere, da vi vil di
skutere både bygning af rævemodtagere og pro
blemer. der kan opstå på en rævejagt.

Torsdag den 7. april: Ingen mødeaften.
Torsdag den 14. april kl. 19,30: Klubaften.
Vi mødes fortsat i din og i min afdeling, lige

som udenbys kammerater altid er velkommen til 
vore arrangementer. Vy 73, sekretæren.

Næstved. 5. april kl. 19,30: Teori.
12. april kl. 19.30: Teori.
19. april — 19,30—20,30: Antenner i teori og prak

sis v. 2AX.
19. april kl. 20,30: Kammeratskabsaften med YL 

eller XYL.
26. april kl. 19,30: Teori. OZ7TL.
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Odense. Lokale: Hunderupvej 28. Morse- og tek
nikkursus fortsætter hver torsdag kl. 20—22. End
videre er morsekursus blevet udvidet, idet der hver 
onsdag er morse for viderekomne fra kl. 20.

Nu, da foråret så sagte er på vej, kommer snart 
den tid, da vi skal på rævejagt. Var det ikke en 
god idé, at få taget den gamle rævemodtager frem 
og set efter i skruerne eller få bygget en ny. Så
ledes at alle kan deltage fra jagternes begyndelse. 
Skulle vi så ikke være enige om at rævejagternes 
deltagerantal i år slår alle foregående. Jo flere — 
des bedre. —

Vi mødes på Hunderupvej 28 hver torsdag.
73, OZ8JR.

Slagelse. Efter nogen stilstand i foreningsarbejdet
i Slagelse afdeling holdt foreningen generalforsam
ling den 27. november f. å. Til formand blev i stedet 
for OZ2RS valgt OZ1SV. Til kasserer OZ3CR og til 
sekretær OZ3EF. Det besluttedes at sætte fart i ar
bejdet. Den 8. februar samledes til agitationsmøde 
på Højskolehjemmet. Der høstedes 15 medlemmer, 
og det vedtoges at holde en ugentlig mødeaften. Vi 
håber nu atter at få liv i foreningen.

73 3EF, sekretær.

Sorø: Ved indvielsen af afdelingens nye lokaler
i „Borgen" på Sorø ungdomsskole søndag den 6. 
februar var der mødt ca. 65 amatører med XYL og 
YL fra Sorø og omliggende afdelinger, ligesom og
så EDR var repræsenteret ved formanden 6PA, 6EP 
og 2KP. Festen begyndte med en fællesspisning af 
medbragt mad. Afdelingens formand, Ib Christian
sen, bød velkommen til forsamlingen med håb om, 
at vi sammen måtte få en hyggelig aften. Dette håb 
blev heller ikke beskæmmet, idet der under spis
ningen herskede den helt rigtige amatørstemning. 
Der blev fra de forskellige taleres side udtalt de 
bedste ønsker for afdelingen og dens fremtid. 6PA 
bragte en hilsen fra EDR og omtalte det udmær
kede samarbejde, der herskede i denne afdeling, og 
som havde ført til, at man nu rådede over to fine 
velindrettede lokaler, hvor afdelingens medlemmer 
havde de bedste betingelser for at dyrke deres 
hobby og samtidig undervise de nye amatører på 
en tilfredsstillende måde. Old Timer, 7WH, som 
nu har bosat sig i Sorø, fortalte morsomt om for
holdene, da han, for 30 år siden som elev på Sorø 
Akademi, begyndte at sysle med radio og således 
blev Sorøs første amatør. 2GH fortalte interessant 
om de første forsøg, han havde været med til og 
som i virkeligheden dannede begyndelsen til den 
afdeling, som i dag har vokset sig stor og stærk. 
Flere andre talere havde ordet for at ønske til 
lykke og samtidig sige tak til afdelingen.

Efter spisningen og kaffen samledes man oppe i 
„Borgen", hvor lokalerne befinder sig på 2. sal, og 
her erklærede 4NO i en lille tale lokalerne indviet 
til amatørbevægelsens og kortbølgesagens tjeneste. 
Resten af aftenen var der selskabeligt samvær, lige
som der også blev anledning til en lille svingom. 
Der blev til forstander Bramsen rettet en tak til 
Sorø ungdomsskole for den velvillighed, man havde 
mødt fra skolens side, og til forstanderen en per
sonlig tak for den interesse han til stadighed viser 
os i vort daglige arbejde, idet han til hver en tid 
er os behjælpelig med råd og dåd. Det blev sent, 
inden de sidste deltagere forlod festen i bevidst
heden om, at man her havde passeret en af afde
lingens store mærkedage.

Inden dette nummer af OZ udkommer har 5AB 
været her og holdt foredrag om 2 meter, med 
demonstration af hans UKB grej.

Torsdag den 24. marts bliver der auktion, hvor 
vi venter at se en mængde amatører som både 
købere og sælgere, ligesom vi håber, at der må 
komme en masse fine og gode ting frem, således 
at omsætningen slår alle rekorder.

Vy 73. Ib Christiansen, fmd.

Vejle. Vi havde den 22. januar besøg af OZ2KP, 
der holdt et meget lærerigt foredrag om „2 meter", 
og vi havde, trods vejret, besøg fra Bække, Give 
og Fredericia.

Vi har jo stadig møde hver onsdag aften kl. 20 
hos OZ8HC, Nyboesgade 44, og ville jo gerne også 
se nogle OB’s engang imellem; der kunne måske 
også være noget af interesse for jer, og I kunne 
måske også fortælle noget af interesse for andre. 
Så, OB’s, se, om I ikke kan afse en times tid på 
vore mødeaftener. 73 OZ8HC.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i februar måned anmodet om op

tagelse i EDR:
6306 - Jørgen Schmidt, Thoravej 10 st., Kbh. NV.
6307 - Hans Andersen, Vedbysønder pr. Frederiksld
6308 - Bent Jensen, Bregnedalsvej 21, Svendborg.
6309 - OZ1HN, H. K. Nielsen, Irisvej 10, Slagelse.
6310 - H. Junge Hansen, Tietgens Plads 11, 21 th.,

Aarhus.
6311 - Bendt-Henning Nielsen, Edv. Brandesgade 1,

Odense.
6312 - E. Møller, Skærbæk.
6313 - Poul Nielsen, Nyrup st., Sjælland.
6314 - Jørn Thomsen, Dreyersvej 57, Kolding.
6315 - Leif Andersen, Horsekildevej 34, 31, Kbh.,

Valby.
6316 - Orla Pedersen, Rosenvej 4, Rønne.
6317 - Paul Pultz, Underbjerg, Hygum pr. Klinkby.
6318 - Thorsten Schousboe, Baldursgade 64, Esbjerg.
6319 - Aage Lauridsen, Torvegade 66, Esbjerg.
6320 - Erling Rasmussen, Randersvej, Stilling.
6321 - Preben Thomsen, Gormsgade 23, Esbjerg.

Tidligere medlemmer:
151 - Ernst Eliasen, Hummeltoftevej 135, Lyngby. 

2412 - OZ8TS, E. Hansen, korvetten Triton, Køb- 
magergades postkontor, Kbh. K.

4216 - Tage Høj, Aldershvilevej 55, Bagsværd.
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4991 - Vichtor Sørensen. Agerskov pr. Ravnstrup. 
5961 - Niels Dausell, Tranegade 5, Nibe.

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
203 - OZ4P, A. Holstein Christensen, Lindegade 

34, st., Christiansfeldt, ex Haderslev.
1201 - Villy Jensen, Pileborggade 17, Ringsted, ex 

Kværkeby.
1584 - Bjørn Jeppesen, Brændkærgade 78, 2., Kol

ding, lokal.
1640 - OZ6BC, A. Buchholdt-Andersen, Emilievej 1,

st. th., Næstved, ex Fakse.
1641 - OZ3XT, E. Kjeldsen, General Bahnsonsvej 18,

4., Kbh. F., ex Kalundborg.
2993 - Ove Jørgensen, Kobberbæksvej 8, Svendborg, 

ex Kbh.
3092 - H. Th. Hansen, Nørregade 1, Padborg, lokal.
3625 - OZ1MU, kp. Georg Lauritzen, telegrafbat., 

Høvelte, ex Kbh.
3719 - OZ5SV, Sv. Birk, Bagsværdvej 144, Lyngby, 

ex Nykøbing M.
3821 - OZ4AN, H. Skjøtt, Proustegade 1, 1., Odense, 

ex Middelfart.
4242 - OZ9BX, B. Malmgart, Jernbanevej 109, Silke

borg, ex til søs.
4386 - OZ8NJ, 215025, Jørgensen, radiostationen V. 

L. K., Marselis Tværvej 4, Aarhus, ex soldat.
4508 - OZ3FF, F. Frederiksen, Vindingland, Vejle, 

lokal.
4546 - OZ4NO, N. Nørregaard Olsen, Slagelsevej 3, 

Sorø, lokal.
4588 - OZ6WP, V. Pedersen, Skensvedvej 3, Brøns

høj, ex Holstebro.
4674 - OZ7OV, Kaj Overgaard, Sdr. Jagtvej 54, 

Hørsholm, lokal.
4815 - OZ4CP, C. Petersen, Hjordkær, ex Aabenraa.
4840 - Anton Pedersen, Stubmøllevej 16, st. tv., Kbh. 

SV., lokal.
4887 - OZ2BK, M. Knudsen, Stengaardsvænge 36,

Lyngby, ex Kalundborg.
4899 - OZ7CP, C. Andersen, Dueodde, Neksø, ex

Løgumkloster.
4938 - OZ1MA, Martin Kjær, Gærdesangervej 24, 

Taastrup, lokal.
4951 - OZ4HH, H. Hansen, Lersøpark Alle, 2. th., 

Kbh. 0., ex Aakirkeby.
4980 - OZ5ED, E. Drescher, Kongevejen 174, Virum, 

lokal.
5004 - OZ7VH, math. 154283, Hansen, tg. mek. sko

len, Ole Nielsens Vej, Kbh. 0., ex soldat.
5078 - OZ6JP, kp. J. Pedersen, II/5. reg., KMPT, 

kasernen, Vordingborg, ex soldat.
5081 - Chr. Tenning Jensen, Vermundsgade 21, 

Kongsvang. Aarhus, ex Ry.
5171 - OZ1VM, 476, Mortensen, 2. del., 1. kp., Stevns

fort, Rødvig, ex Kbh. u. afd.
5311 - OZ6AO, A. O. Olesen, Stolpehøj 92, 1., Gen

tofte, lokal.
5323 - M/E 206359, Jensen, mathskolen, R. V., flyve

station Værløse, ex Hornslet.

5362 - OZ8KM, K. Møller Nielsen, Chr. Winthers
vej 1, 2. th., Kbh. V., lokal (V).

5461 - OZ5LX. Hans Nielsen, Ndr. Kirkegaardsalle 
lb, 1., Horsens, lokal.

5478 - 215327, Christensen, HSGT, T. mek. skolen, 
Ryvangen, Kbh. Ø., ex soldat.

5560 - Anker Sørensen, Skjernvej 46, Holstebro, 
lokal.

5592 - OZ1HS, H. Springer, Laur. Jensensgade 2, 
Gedser, lokal.

5708 - OZ5NF, Sv. Sønnichsen, c/o gdr. Sønnichsen, 
Malling, ex Kbh. u. afd.

5793 - OZ8JA, 209641, Andersen, RKS/54, E. B. K., 
Dyrehavelejren, Kolding, ex soldat.

5808 - OZ5TL, serg. T. Lisberg, PTH/III/4. reg., 
Slagelse, ex soldat.

5918 - 254857, Olsen, hold III, rekrutskolen, 
Roskilde, ex Kbh.

5934 - 210854/54, Lund, R. II, mathskolen, flyve
station Værløse, ex Viby J.

5960 - CZ4WK, Kr. Hansen Work, Tagensvej 15, 
Kbh. N., lokal.

6002 - HV. 240366, lejr nr. 716, Olsen, 2. komp., 
Arresødallejren, Frederiksværk, ex Kbh.

6139 - H. D. Straarup, Hanstholmvej 4, st. tv., Van
løse, lokal.

6197 - Svend Petersen, c/o R. Rasmussen, Graasten, 
ex Avnbøl.
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Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 
København SU, Amager 3664V. Næstformand: OZ2KP, 
K. Staack-Petersen, Risbjerggårdsallé 63, Valby, Hvid
ovre 667. Kasserer: OZ3FL, O. Havn Eriksen, Fuglsang
vej 18, Nykøbing F., Nykøbing 17. Sekretær, Einar 
Pedersen, Ålekistevej 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, København 
SV Eva 5228v. OZ5KD, K. Dantoft, Tværgade 3, Struer, 
Struer 600 (dag). OZ5KD, K. Normann, Strandboule

varden 54, Nykøbing F., Nykøbing 620 (dag). 
trasserer en .

O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangvej 18, telefon 2437 y, 
Nykøbing Falster.

QSL-Centralen:
Paul Heinemann, OZ4H, 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 øre 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.
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