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Den danske telegrafsoldat

Trist var det, at regeringens kriseforslag om for
brugsbegrænsende foranstaltninger netop skulle 
kulminere mandag den 14. marts. Thi ellers havde 
vel et større udsnit af de københavnske radioama
tører mødt frem til en af de helt store aftener i 
deres afdeling. Nu sad de i stedet tryllebundne 
hjemme ved højttalerne eller fjernsynsskærmene 
for at følge de dramatiske begivenheder, der udvik
lede sig på rigsdagen.

De, der trods alt var mødt frem, fik en uforglem
melig aften i selskab med en mand, som ikke alene 
var kommet for at fortælle noget om den danske 
telegrafsoldat, men også var kommet for at rette 
en tak til EDR for det store bidrag, denne organi
sation havde ydet ved at fostre så mange gode ama
tører, som nu snart i et kvart århundrede havde 
fundet deres plads i telegrafsoldaternes rækker. 
Denne mand, chefen for hærens signalskole, oberst
løjtnant Hensch, kunne udtrykke sin store glæde 
ved, at disse unge mennesker, der var kommet fra 
EDR’s rækker, altid havde vist en glødende inter
esse, forståelse og varm pligtfølelse for deres ger
ning, og i tidens løb ydet et væsentligt bidrag til 
hærens arbejde såvel i lyse som mørke stunder.

Oberstløjtnanten gav en fængslende skildring af 
det, der danner grundlaget for forståelse og samar
bejde blandt mennesker, det samarbejde der nu en
gang er alfa og omega i hele vor kultur. Hvem 
kender vel bedre til samarbejde end netop radio
amatører, i hvis rækker der ikke findes politiske 
eller sociale forskelle.

Lad os vende blikket tilbage til omkring 1920, 
hvor de danske telegrafsoldater begyndte at hjælpe 
udviklingen på vej, dengang var der endnu ikke 
noget, der hed „Statsradiofoni", men man var dog 
begyndt at etablere radioforbindelser, ja, selv med 
Grønland; det var en forunderlig tid, man gik i 
møde, og nu begyndte også så småt udviklingen i 
feltradiotjenesten med gnistsendere og krystalmod
tagere. På museet findes endnu den første krystal
modtager, den var fransk og kostede den nette sum 
af 2700 kr. Energien til senderne leveredes natur
ligvis af lette motoragregater og akkumulatorer, 
ganske som i dag. Det var ikke let for de daværende 
ældre befalingsmænd at følge den rivende udvik
ling; oberstløjtnant Hensch fortalte følgende lille

solstrålehistorie. — En general var kommet for at 
inspicere en radiostation i funktion, desværre kunne 
senderen ikke køre lige i øjeblikket, for, som ser
genten korrekt forklarede, havde maskinen tabt 
„feltet". Generalen blev hvidglødende af raseri, ma
gen til uhørt sløseri havde han dog ikke været ud
sat for, at en sådan sergent ikke kunne passe bedre 
på sine sager. — Denne blev omgående beordret til 
at samle sine folk for at gå ud og lede efter det, de 
havde smidt væk . . .

Kortbølgeamatørerne fandt hurtigt ind i radio
kompagniets rækker; der blev dengang uddannet ca. 
30 mand om året, men kort efter blev der af mini
steriet åbnet for adgang til frivilligt at aftjene 
værnepligt ved radiokompagniet, og der kom altid 
flere ansøgere end man kunne modtage.

Ånden ved radiokompagniet var derfor også noget 
for sig selv, varm interesse og godt humør prægede 
disse unge mennesker, og resultaterne var langt 
bedre end man kunne have opnået ved tvungne 
værnepligtige; man kan nu en gang ikke tvinge folk 
til at lære høring og morse.

Gennem årene til i dag er de danske telegraftrop
per vokset til en stor og vigtig del af den danske 
hær, og nu som dengang kan vi glæde os over, at 
de danske radioamatører for en stor del søger deres 
militæruddannelse ved telegraftropperne, for der
efter for en stor dels vedkommende at gå ud i det 
aktive arbejde i samfundet indenfor radiotjenesten, 
det være sig på land, til søs eller i luften.

Som bekendt går et par timer hurtigt, når man 
er i godt selskab, og hin aften dannede ingen und
tagelse, der kunne skrives lange spalter om alle de 
små træk, som signalskolens chef på en fin og in
teressant måde levende gjorde for os, men tid og 
plads tillader det ikke; jeg vil slutte med at rette en 
tak til oberstløjtnant Hensch, fordi han ville være 
vor gæst og samtidig vil jeg udtale det ønske, at det 
er vort håb, at de myndigheder, der administrerer 
amatørernes kår, aldrig vil glemme, hvad pione
rerne har betydet for den radiotekniske udvikling, 
som vi i dag kan være stolte af; der vil stadig kom
me nye skud på amatørstammen, nye skud, der skal 
fortsætte, hvor andre slap; derfor må amatørret
tighederne bevares og respekteres. OZ9AD.
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En ESB-sender
Af OZ7BO.

Til Trods for den stadig stigende Interesse 
for ESB har denne Gren af Kortbølgeteknik
ken i nogen Grad været forsømt af „OZ“. Vi 
bringer her en Beskrivelse af en ESB-Sender, 
der er blevet uhyre populær i USA.

Den i det følgende beskrevne ESB-Sender 
arbejder efter Faseprincippet, altsaa samme 
Metode som OZ7T anvendte i sin „simple 
ESB-Sender“ („OZ“, Januar 1950). Der er 
imidlertid den Forskel, at medens 7T frem
bragte ESB paa Arbejdsfrekvensen, saa be
nyttes der her krystalstyret ESB paa een fast 
Frekvens, hvorpaa Signalet blandes med en 
VFO til den ønskede Sendefrekvens. Man op- 
naar herved bl. a. den Fordel, at selve ESB- 
Delen kan justeres een Gang for alle. Der 
skal ikke foretages Efterindstillinger ved 
Baandskift eller ved Frekvensskift indenfor 
Baandene. Sidebaandsundertrykkelsen er den 
samme under alle Forhold.

Vælger man 9 MHz som den Frekvens, 
hvorpaa ESB-Signalet frembringes, opnaar 
man ved Blanding med en VFO paa ca. 5 
MHz enten 14 eller 4 MHz Output (9 plus 
5 eller 9 minus 5). Ved Omskiftning af kun 
to Kredse (Blandingsrør og Udgangstrin), 
opnaar man saaledes ESB paa to Baand — 
ovenikøbet med samme absolutte Stabilitet. 
Ved Ændring af VFO-Frekvensen kan man 
selvfølgelig faa Output paa de Baand, man 
iøvrigt maatte ønske. Senderen er konstrue
ret af det amerikanske Firma „Central Elec- 
tronics“ og bragt paa Markedet under Nav
net „Multiphase 10A“. De grundlæggende 
Principper er først beskrevet af Donald 
Norgaard1), der er kendt for sine fortrin
lige Artikler i QST.

Da Princippet for Frembringelse af ESB 
efter Fasemetoden tidligere har været be
handlet i ,,OZ“2), skal det ikke beskrives ind- 
gaaende her. „Hjertet” i Senderen er den 
balancerede Modulator (her fire Krystaldio
der), der faar tilført HF- og Talespændinger 
faseforskudt paa en saadan Maade, at Output 
bliver ESB uden Bærebølge.

Det detaljerede Strømskema er vist paa 
Figur 1.

V1A, V1B og V2A er en ganske normal 
Mikrofonforstærker afsluttet med Transfor
meren T1. Den er beregnet for Tilslutning til 
Krystalmikrofon. Der er indført nogen Bas- 
og Diskantafskæring (C1-R4 og R13-C4).

TI tilpasser Røret til Dome-Filteret. En al
mindelig LF-Transformer med Omsætnings
forhold 1:3 kan anvendes, naar den vendes, 
saa den nedtransformerer. Domefiltret er af 
en ny forenklet Type. Det fødes med ulige 
store Spændinger i et Forhold, der bestem
mes af de to Modstande R15-R16. Disse Mod
stande maa, ligesom Komponenterne i selve 
Dorne-Filteret, være udmaalt med 1 °/o Nøj
agtighed. Fra Udgangen af Dorne-Filteret fø
res de to LF-Spændinger, der er lige store, 
men indbyrdes 90" faseforskudt, til hver sit 
LF-Forstærkertrin (V3A og V3B).

Bemærk, at disse Rør ikke er forsynet med 
Gitterafleder. For at Filteret kan arbejde 
korrekt, skal det nemlig være aldeles ube
lastet. V3A faar Gitterspænding over den 
faste Katodemodstand R19, medens Gitter
spændingen (og dermed Forstærkningen) kan 
varieres til V3B ved Hjælp af den variable 
Modstand R18. T2 og T3 er Tilpasningstrans
formere, der nedtransformerer Anodeimpe
dansen til en lav Værdi passende for den ba
lancerede Modulator. Smaa Udgangstransfor
mere med Sekundær for lavohms dynamisk 
Højttaler er passende. De to Transformere 
maa være ens (samme Fabrikat).

Omskifteren SI kan ved første Øjekast 
virke noget forvirrende. Dens Funktion er 
imidlertid ret simpel, idet den i een Stilling 
vender Tilledningerne fra T2 og i en tredie 
Stilling afbryder Forbindelsen til T3. Der 
opnaas herved, at man kan skifte mellem 
høj- og lavfrekvent Sidebaand, og at man 
om ønsket kan sende Amplitudemodulation 
eller Fasemodulation.

De to Lavfrekvensspændinger sendes nu 
gennem hver sin Link (der er tilkoblet L2 og 
L3) til Indgangen af den balancerede Modula
tor (Potentiometrene R23-R24).

V2B er Oscillatorrøret, der leverer krystal- 
styret HF paa 9 MHz. Anodekredsen med L1 
er afstemt til denne Frekvens. Da 9 MHz 
Krystaller er ret sjældne her i Landet, kan 
man udmærket anvende et 3 MHz Krystal i 
Tri-tet, hvor Anodekredsen saa afstemmes til 
tredie Harmoniske. L2-C13 er ligeledes af
stemt til 9MHz og er svagt induktivt koblet 
til L1. De i L2 inducerede HF-Spændinger 
vil være 90° faseforskudt i Forhold til Ano
dekredsen. Skulde den induktive Kobling 
vise sig at være for ringe, saaledes at Spæn
dingen bliver for lav, kan man indføre en
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ekstra kapacitiv Kobling med en lille Traad- 
trimmer mellem de to Spoler. Anbringes 
Spolerne med en indbyrdes Afstand af tre- 
fire Centimeter, vil Koblingen som Regel 
være tilstrækkelig. Potentiometrene R23-24 
tjener til Udbalancering af Bærebølgen ved 
ESB. Med disse Potentiometre kan man lige
ledes indføre Bærebølge ved AM og PM.

Den balancerede Modulator er afstemt til 
9 MHz med L3-C17,18, der er en symmetrisk 
Kreds. Der er anvendt Linkkobling og et 
Baandfilter mellem Modulatoren og næste 
Trin (V4). L4, C19 og L5LC20 er begge af
stemt til 9 MHz. Meningen med dette Arran
gement er at fjerne den ret kraftige 2. Har
moniske, der dannes i Modulatoren.

V4 er Blandingstrinet, hvor ESB-Signalet 
blandes med VFO-Frekvensen paa ganske 
samme Maade som i en normal Super. I Os
cillatordelen af Blandingsrøret er indskudt 
en Omskifter, S2, hvormed Omskiftning mel
lem VFO og Krystalstyring kan foretages. 
Anodekredsen i Blandingstrinet er afstemt 
(med den variable Kondensator C27 og Spo
len L8) til den ønskede Arbejdsfrekvens. Det 
eneste unormale ved Blandingstrinet er de 
to Sugekredse i Oscillatoranode (C23-L7), 
hhv. Blandingsanode (C25-L6). De er afstemt 
til 15 MHz og har til Formaal at fjerne 3. 
Harmoniske af VFO-Signalet, der vil være i 
betænkelig Nærhed af 14 MHz. Anvendes 
Senderen ikke paa dette Baand, kan disse 
Sugekredse undværes.

Fra Blandingstrinet føres Signalet til Ud
gangstrinet, der arbejder i Klasse A. Det er 
her vist med fast Gitterforspænding (ca. 10 
Volt). Det er dog tilladeligt at anvende Ka
todemodstand (afkoblet for HF og LF) i Ste
det. Anodekredsen L9-C36 er afstemt til Ar- 
bejdsfrekvensen, og Trinet er iøvrigt udført 
ganske som et normalt HF-Forstærkertrin. 
Hvorvidt det er nødvendigt at anvende Para
sitstopmodstande eller Neutralisering afhæn
ger i højeste Grad af hvilket Rør, der an
vendes, og af hvordan Opbygningen er fore
taget. Senderudgangen er vist lavohms for 
Tilslutning til Coaxkabel (enten direkte til 
Antenne-kobler eller til et yderligere For
stærkertrin, hvis de 5 Watt Spidseffekt, som 
V5 kan afgive, ikke er tilfredsstillende.

Bemærk, at saavel Gitterkreds som Anode- 
kreds er shuntet med Modstande.

Da der er rigelig Styreeffekt er det sikkert 
god Politik at stabilisere Trinet paa denne 
Maade. Værdien af R32 er ikke angivet. 10 
kOhm vil være passende. R38 kan have lig
nende Værdi og kan maaske helt undværes.

Anvendes Senderen til Styring af et stort 
Udgangstrin, vil Modstandsbeiastning af 
Anodekredsen dog være gavnlig.

Den originale Multifase-Exciter er udstyret 
med talestyret BK, som dog ikke er vist her. 
Ind- og Udkobling af Senderen sker med en 
Relækontakt, S3, der lægger negativ Blo
keringsspænding paa V4 og V5. Styrespæn
dingen til Relæet udtages fra Mikrofonfor
stærkeren, forstærkes yderligere, ensrettes 
og styrer et Rør, i hvis Anodekreds Relæet er 
indskudt. Da Princippet herfor er kendt 
skal det ikke omtales nærmere her.

Strømforsyningen skal kunne levere 300 
Volt ved ca. 125 mA. Filterkondensatoren, 
der vender mod Senderen, bør være stor 
(helst 50 μF eller mere). Blokeringsspænding 
faas nemmest fra en Ventil. Fast negativ Git
terspænding til Udgangsrøret har man saa 
„gratis" over R39. Et Eksempel paa, hvordan 
Strømforsyningen kan indrettes, er vist paa 
Figur 2.

Røret 12AX7 svarer til ECC83. Skulde For
stærkningen vise sig at være for lav til den 
anvendte Mikrofontype, kan den sættes i Vej
ret ved Afkobling af Katodemodstandene R2 
og R5. Selvfølgelig er der intet i Vejen for 
at bruge andre Rør. 12BH7 kan erstattes med 
ECC81, ECC40 eller lignende.

Talespændingerne paa V2A’s Styregitter 
skal være godt et Par Volt. 12AT7 er identisk 
med ECC81. ECC40 kan udmærket anvendes 
i Stedet.

Bemærk, at T2 og T3 er afkoblet for HF 
paa Sekundærsiden ved Hjælp af Kondensa
torerne C9 og C1O.

Viklingsdata for Spolerne er opgivet i 
Spoletabellen.

Prahns Trolitulform 5013 er anvendt over
alt undtagen i Udgangstrinets Anodekreds. 
Et 20 mm Pertinaxrør eller en keramisk 
Form vil her være mere passende. Viklings
data for L9 er derfor ikke angivet. Læg 
mærke til, at der anvendes mindre L/C For
hold, end vi ellers er vant til.

Dioderne er ikke særlig kritiske. Philips 
OA50 eller tilsvarende kan benyttes.
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Blandingsrøret 6BA7 er en Hexode. ECH81, 
ECH21 eller tilsvarende vil gøre udmærket 
Fyldest. Triodedelen kan evt. anvendes som 
Bufferrør for en Clapposcillator.

Tonegenerator og Oscillograf er uvurder
lige og næsten nødvendige for Trimning og 
Afprøvning. Et Gitterdykmeter er ogsaa til 
stor Nytte. Raader man over disse Instrumen
ter, er Indstillingen til Gengæld ret let.

Forudsat Dorne-Filteret er i Orden, gaar 
man frem paa følgende Maade: Tonegenera
toren tilsluttes Mikrofonbøsningerne. Fre
kvensen bør være omkring 1200 Hz, men er 
ikke kritisk. Med Oscillograf (eller Rørvolt
meter) indstilles R28 saaledes, at LF-Spæn- 
dingerne er lige store over T2 og T3. Pas paa 
ikke at overstyre Forstærkeren. Krystal
oscillatoren V2B bringes til at svinge ved 
Justering af Jernkernen i L2.

Potentiometret R23 sættes i Midterstilling, 
R24 i en af Yderstillingerne og VFO-Signal 
tilføres Blandingsrøret.

Trim nu L3, L4, L5, C27 og C36 til maxi
malt Output (Oscillograf tilsluttes Lavohms
udgangen). Tonegeneratoren skal herunder 
stadig være tilsluttet. Det kan være nødven
digt, efterhaanden som man nærmer sig kor
rekt Trimning af alle Kredse, da at reducere 
Styringen til Udgangsrøret ved at dreje R24 
ind mod Midterstilling. Fjern nu Tonesignalet 
(drej R12 ned) og indstil skiftevis paa R23 og 
R24 til minimum Output paa Oscillografen.

Drej atter op for LF-Spændingen. HF- 
Spændingen, der nu ses paa Oscillografen, vil 
antagelig være amplitudemoduleret. Det gæl
der nu om, ved Justering af L2, at fjerne 
denne Modulation. Efter hver Justering af 
Jernkernen er det nødvendigt at fjerne LF- 
Spændingen og efterjustere R23, R24 for mi
nimum Bærebølge. Naar det Punkt er naaet, 
hvor man ikke kan reducere Modulationen 
yderligere, kan man forsøge Efter justering af 
R18, hvorefter L2 atter fintrimmes.

Er Trimningen i Orden, skal den HF- 
Spænding, der ses paa Oscillografen, være 
praktisk talt uden Modulation. Lader det sig 
ikke gøre at faa dette Billede frem, maa man 
kontrollere, at de to HF-Spændinger til den 
balancerede Modulator er lige stor. Det gøres 
ved at afbryde LF-Spændingen og tilslutte 
Oscillografen skiftevis til Armen paa R23 og 
R24. Viser det sig, at Spændingen over R24 
er mindre, maa Koblingen mellem LI og L2 
forøges. Dette kan som nævnt gøres, ved at 
man indfører en Smule kapacitiv Kobling 
mellem Spolerne. Nogle faa pF vil være nok.

Ved Justering af Senderen er det af stør

ste Vigtighed, at der ikke finder Overstyring 
Sted. Ved Overstyring forsvinder nemlig den 
Amplitudemodulation, som vi er interesseret 
i at faa balanceret ud.

Indstilling af Sugekredsene i Blandingstri
net foretages lettest med et Gitterdykmeter. 
Begge Spoler trimmes til Resonnans ved 15 
MHz.

Hele dette Trimmearbejde lyder langt svæ
rere, end det i Virkeligheden er. Er Senderen 
ellers i Orden, kan det gøres paa mindre Tid, 
end det tager at læse denne Beskrivelse.

Til Slut skal Opmærksomheden henledes 
paa, at der fornylig er udkommet to fortræf
felige smaa Bøger om ESB. De indeholder 
saavel teoretiske Artikler som en Mængde 
Konstruktionsbeskrivelser og praktiske Tips. 
Begge Bøger kan paa det varmeste anbefales 
alle ESB-Interesserede. Det drejer sig om: 

Single Sideband for the Radio Amateur, 
Udgiver: ARRL.

Single Sideband Technique, Jack N. 
Brown, W3SHY.
Bøgerne faas fra Ahrent Flensborgs Bog

handel, Ringsted. OZ7BO.
*                                                         

Litteraturhenvisninger:
1) GE Ham News, Vol. 5. No. 6 Nov/Dec. 1950: 

SSB Jr.
2) Enkeltsidebaands-modulation OZ7KJ, „OZ“ 

Marts/April 1953.
3) Stationsindretning for Foneamatører, OZ7BO, 

„OZ“ Sept. 1954.

*
Spoledata.
L1 2 μH. 13 Vdg. 0,5 Emalje. Link 3 Vdg. tæt

koblet.
L2 som LI.
L3 0,6 μH 6 Vdg. 0,5 Emalje Midtpunkt. Link 1

Vdg. mellem de to Spolehalvdele.
L4 2 μH 13 Vdg. 0,5 Emalje.
L5 1,8 12 Vdg. 0,5 Emalje.
L6 4 μH 20 Vdg. 0,2 Emalje.
L7 3 μH 18 Vdg. 0,2 Emalje.
L8 6 μH 24 Vdg. 0,5 Emalje (for 80 m).
L8 1,2 μH 9 Vdg. 0,5 Emalje (for 20 m).
Spoleform: Prahn 5013 med 6 mm Jernkerne.

OY og NRAU m. fl.
På foranledning af et brev fra OY7ML, Martin i 

Thorshavn, gives der her anledning til en udredning 
af vore OY og OX kammeraters repræsentation i 
nationale og internationale tester.

I almindelige internationale tester deltager OY 
og OX som seperate prefixer.

I NRAU og i SM/OZ-testen repræsenterer OY og 
OX EDR på lige fod med OZ-stationerne.

I „OZ-CCA-Contesten“ udgør OY og OX hvert sit 
distrikt sideløbende med 23 amter under OZ.

I juletesten og andre interne OZ-tester er OY og 
OX berettigede til at deltage under samme vilkår 
som OZ-stationerne — forsåvidt condex tillader det.

OZ2NU.
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Duplex samtale forstærker
Af Sv. Bech-Hansen ,OZ8AZ.

Dette apparat muliggør samtale mellem 
parterne uden nogen som helst form for om
skifterbetjening.

Selv om amatører i almindelighed helst 
arbejder trådlos, indebærer denne patente
rede konstruktion dog sådanne muligheder, 
at vi har ment, at den også måtte have inter
esse i vore kredse. TR.

Det gamle princip.
I de senere år har mangfoldige samtale

anlæg i lige så mange udformninger set da
gens lys. Fælles for dem alle har været, at 
såvel forstærkerens indgang som udgang har 
haft lav impedans. Derved har man blandt 
andet kunnet opnå — for indgangens ved
kommende — at tilslutte meget lang og 
eventuel uskærmet mikrofonledning uden 
fare for brum. En lille højttaler med perma
nent magnet har været anvendt til sit op
rindelige formål, samt som dynamisk mikro
fon. Et simpelt omskifterarrangement har 
muliggjort den individuelle tilslutning, og 
een af de samtalende parter har i alle tilfælde 
måttet betjene omskifterknappen. Systemet 
har således virket efter skifte-tale princippet.

Det nye princip.
Hensigten med den nye ide — der er pa

tenteret i USA, og efter hvilken denne kon
struktion er bygget — er følgende: mikrofon
spændingerne forstærkes på passende måde 
og deles i to elektriske grene, der er fasefor
skudt 180 gr. for hinanden. Disse udballance- 
res og tilføres udgangsrøret med spændingen 
nul — altså tavs højttaler og åben mikrofon. 
Over den ene gren udtages spændinger, som 
påvirker samtalelinien, der er tilsluttet et 
lignende apparat. Hvadenten modparten taler
1 sin mikrofon eller ej, vil de ankommende 
impulser altid finde uhindret vej til modpar
tens udgangsrør — og omvendt. Altså åben 
mikrofon og talende højttaler påvirket af 
modparten.

Diagrammet.
For at opnå tilstrækkelig forstærkning er 

der anvendt en dobbelttriode ECC83 med 
styrkeregulering i 2. trin. Over en kondensa
tor på 1000 pF tilføres „hjerte“-røret EL84 
forstærkede mikrofonspændinger. Katode- 
komplexet 1500 ohm 50 pF  sørger gennem
2 Mohm for den negative forspænding. Re
sten af dette rørs diagram ligner opstillingen

for et fasevenderør og arbejder da også med 
denne hensigt.

I serie med katodemodstanden er indskudt 
en linietransformer, hvis sekundære impe
dans, når primærviklingen er belastet, skal 
være af samme størrelse som anodemodstan
den 7 kohm. Strømmen gennem røret vil 
veksle i takt med mikrofonspændingerne, og 
der vil opstå lige store spændinger ved rørets 
anode og ved transformerens varme ende; 
men disse spændinger er faseforskudt 180 gr. 
Over to 0,1 μF kondensatorer føres disse mod
sat rettede spændinger til hver sin ende af et 
0,1 Mohm liniær potentiometer, og ved en 
bestemt indstilling vil spændingen være nul. 
Over en 2000 pF tilsluttes udgangsrørets git
ter, og da der ikke ankommer vekselspændin
ger, bliver der ikke nogen forstærkning, og 
højttaleren vil teoretisk være tavs, selvom 
man taler i mikrofonen.

Talestrømmen gennem linietransformeren 
vil derimod inducere spændinger over i pri
mærviklingen, der tilsluttes et lignende ap
parats primærvikling. Ankommer der imid
lertid talespændinger fra linien, vil dette 
ikke påvirke strømmen gennem fasevende- 
røret, og følgelig vil der ikke opstå nogen 
modspænding på dette rørs anode. Vejen til 
udgangsrørets gitter og dermed til forstærk
ning er fri og kan uhindret foregå over kon
densatorerne på 0,1 μF  og 2000 pF.

Konstruktionen.
I praksis var det ikke muligt at opnå fuld 

180 gr.s fasedrejning, og dermed heller ikke 
muligt ved hjælp af pot.metret at opnå 
spændingsudligning. Dæmpningen var imid
lertid så stor, og højttalergengivelsen så rige
lig, at fordelen ved denne konstruktion langt 
overgik, hvad man hidtil havde kunnet opnå 
uden den generende akustiske tilbagekobling. 
I det foreliggende tilfælde var det nødvendigt
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Forstærkerens

at kunne samtale med den ene part fjernet 
akustisk 10 meter fra mikrofon og højttaler, 
og af denne årsag blev der anvendt to-trins 
mikrofonforstærkning. Dette var imidlertid 
rigeligt, og i de fleste tilfælde vil man kunne 
klare sig med kun et trins forstærkning.

01 fjerner anodespændingen fra forrørene 
og gør apparatet anvendelig som højttalende 
lytteapparat. Foruden samtale- og fristilling 
har omskifteren 02 en stilling, hvor appara
tet er anvendelig som:

Højttalende telefon.
Hvis linietransformeren har en primær

impedans på ca. 500 ohm, vil apparatet med 
stor fordel kunne anvendes på et lokal- eller 
bytelefonkredsløb. Fordelene ved et sådant 
arrangement — hvor man kan samtale med 
en telefonabonnent uden at holde mikrotele- 
fonen for øret — er indlysende.

Imidlertid må man ikke tilslutte apparatet 
uden videre, men for et oprettelsesgebyr og 
en årlig afgift kan man af telefonselskabet 
få installeret et såkaldt sikringsled, og man 
er på lovens grund, når man på den primære 
side tilslutter apparater for optagelse eller 
gengivelse af musik og tale.

I en tid, hvor der betales større og større 
pris på arbejdsminutterne, må disse som en 
naturlig kompensation udnyttes på en mere 
effektiv måde, og et apparat, der i den hen
seende kan selvbygges for ca. 150 kr., vil få 
en selvindtjenende og naturlig anvendelses
mulighed.

*

Litteratur:
The Practical Switchless Intercom. Radio & Tele

vision News. 11.1954.
Schalterlose Gegensprechanlage. Funkschau. 4.55.

Old timer klubben
Efter kalenderen skulle det nu være forår, og 

selvom sneen hvirvler ned, medens disse linier skri
ves, vil jeg alligevel tro på kalenderen og lokke 
de gamle venner og kammerater frem af vinterhiet 
til forårets glæder og en god dag sammen med de 
gamle kortbølgevenner fra „dengang". Derfor ind
byder jeg igen til komsammen for Old-timerne, 
d. v. s. de amatører, der har haft licens i mindst 
20 år og som er medlemmer af EDR.

Desværre er det nu et uoverkommeligt arbejde 
at skrive til hver enkelt, derfor anmoder jeg alle 
amatører, der har fået licens senest den 8. maj 1935 
og har medlemsnummer før nr. 850, om at deltage 
i vort næste Old timer komsammen, der finder sted

søndag den 8. maj kl. 12 i Park Hotel, Odense.
Mødet afholdes under beskedne former. Der er 

ikke tvang af nogen art for deltagerne. Der er intet 
program for mødet udover, at vi ønsker at få en 
rigtig god dag sammen med de gamle kammerater. 
De to møder, der indtil nu har været afholdt, har 
været præget af det hyggelige kammeratskab, som 
kortbølgeamatører nu engang kan lide det og jeg 
er igen så optimistisk at vente at se kammerater fra 
alle egne af landet dukke op i Odense den 8. maj.

Vel mødt og på gensyn! OZ4H.

Fra P & Thar vi modtaget:
Ulovlige radioudsendelser.

Ved Københavns byret er 8 ulicenserede radio
amatører i november måned 1954 hver blevet idømt 
en bøde på 400 kr., subsidiært 14 dages hæfte, for 
ulovlig benyttelse af radiosendere, der blev konfi
skeret til fordel for statskassen.

Efter at den ene af de ulicenserede havde appel
leret dommen til landsretten, har Østre Landsret i 
februar måned stadfæstet byrettens dom. Det blev 
ved dommen pålagt tiltalte at udrede sagens om
kostninger for landsretten, derunder 100 kr. i salær 
til den for tiltalte beskikkede forsvarer. Fristen for 
betaling af bøden fastsattes til 3 dage efter lands
retsdommens forkyndelse.
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Moderne modtagerror
Af OZ8T.

Efter de sidste års hastige udvikling på 
AM/FM radiofonimodtagernes område synes 
den hermed parallelt stedfundne rørudvikling

at have nået et vist stabilt stade med rørty
per, der har bevist deres anvendelighed i 
praktisk brug.

Den serie rør, der specielt er egnet for kom
binerede AM/FM modtagere, omfatter 8 arter, 
hver med en udførelse for vekselstrømsdrift 
og en for universaldrift. Alle rørene er Noval 
rør. En kort gennemgang fra antenne til 
højttaler og ensretter giver et billede af se
rien.
ECC 85 / UCC 85.

Det er højstejle HF dobbelttrioder med me
get effektiv afskærmning mellem begge sy
stemer for anvendelse som kombineret HF- 
forstærker og selvsvingende blandingsrør.

EC 92  / UC 92.
Højstejle HF trioder til brug for selvsvin

gende blandingstrin eller som HF forstærker
trin. (Sokkel: 7-ben miniature).

ECH 81 / UCH81.
Triode-Heptode for kombineret oscillator 

og blandingstrin for AM. For FM kan hep- 
tode systemet bruges som første MF trin.
EF85  / UF 85.

Højstejle pentoder med reguleringskarak
teristik, især anvendelige i lavimpedansede 
MF trin. Disse rør kan anvendes som alter
nativ for 2. MF rør i AM/FM modtagere.
EF 89  / UF89.

Middelstejle pentoder med meget lille ano
de-gitter kapacitet for MF forstærkere. Stor 
forstærkning kan opnås med disse rør i FM/ 
MF forstærkere. Reguleringskarakteristikker
ne er afpasset til ECH 81 / UCH 81’s heptode- 
del, for at opnå lav modulationsforvrængning 
på AM.
EABC 80 / UABC 80.

Triple-diode-trioder med to dioder specielt 
afpasset lav impedans for anvendelse i for
holdsdetektorkoblinger. Den tredie diode be
nyttes til AM signalensretning og AVC, me
dens trioden i LF-delen kan give en spæn
dingsforstærkning på omkring 50 gange.
EL 84  / UL 84.

Udgangspentoder med 12 watts anodetab, 
der er i stand til at give den uforvrængede 
effekt, der er nødvendig i en højkvalitets 
radiofonimodtager for FM.
EZ 85.

Høj vakuum ensretter med tilstrækkelig ka
pacitet for forsyning af ovennævnte AM/FM 
modtagerrør for vekselstrøm.
UY 85.

Høj vakuum ensretter med tilstrækkelig ka
pacitet for forsyning af ovennævnte AM/FM 
modtagerrør for vekselstrøm.
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Foruden ovenfor omtalte modtagerrør fin
des yderligere en del Noval-rør for modta
gere, der er af interesse for amatørerne.
EM 80  / UM 80.

Afstemningsindikatorrør — magisk øje — 
for betragtning fra siden.
EB 91 /UB 91.

Duo-diode med adskilte katoder i lighed 
med EB 41, bl. a. anvendelig i Foster-Sealey 
frekvensdetektor for FM. (Sokkel: 7-ben mi
niature.).
EBF 80  / UBF 80.

Duo-diode pentode med reguleringskarak
teristik for HF. Pentoden også anvendelig som 
LF forstærker. Dioderne til signalensretning 
og AVC for AM.
EBC 81  / UBC 81.

Duo-diode trioder med data som EBC 41 / 
UBC 41.
EC 80.

UHF triode for jordet gitter kobling.
EC 81.

Triode for oscillatorformål ved UHF.
ECC 81.

Dobbelttriode fortrinsvis for HF anvendelse
ECC 82.

Dobbelttriode fortrinsvis for impuls og LF
formål.
ECC 83.

Dobbelttriode specielt for LF anvendelse.
ECC 84.

Dobbelttriode specielt konstrueret for cas- 
code kobling på VHF.
ECC 85 / UCC 85.

Dobbelttriode, som er omtalt ovenfor.
ECL 80.

Triode pentode især for TV formål.
EF 80 / UF 80.

HF og VHF pentode for bredbåndsforstær
kere; også anvendeligt som selvsvingende 
blandingsrør på VHF.
EQ 80 / UQ 80.

Specialrør med 7 gitre for frekvensdetekte
ring af FM med absolut begrænsningsfunk
tion; fungerer samtidig som LF forstærker.
EY 82  / UY 82.

Enkeltensretterrør for hhv. 300 og 180 mA 
ensrettet strøm, d. v. s. for større apparater 
end de ovenfor nævnte EZ 85 / UY 85.

I forbindelse med omtalen af ovennævnte 
rør ligger det nær også at nævne de to nye, 
specielle UHF trioder, nemlig „disc seal“ — 
røret EC 55, der er konstrueret for HF for
stærkning, og EC 93, en triode for oscillator
formål.

G8PO-antennen
Af OZ1HP.

G8PO eller VK3WU som den også kaldes, 
er en 20 m. antenne der fortjener lidt op
mærksomhed.

Denne to element beam har jeg næsten bog
stavelig talt „fundet i en have i London", 
nemlig hos G2DP.

Jeg tog den dog ikke med hjem, men nøje
des med et rids som ses gengivet her i bladet.

Den har tjent mig tro i en to tre år, er ret 
udbredt i England men tilsyneladende ret 
ukendt her hjemme. Teoretiske oplysninger 
er der kun få af, men jeg skal nævne et par 
af de praktiske. Den er balanceret (et af de 
første skridt til afhjælpning af BCI QRM), 
beamen er ikke udtalt skarp og kan med for
del anvendes som ikke drejelig.

Ved hjælp af 
en strømvender 
eller to stikdåser 
kan man bringe 
antennen til at 
arbejde i to ret
ninger. Tænker 
man sig beamen 
ophængt i ret
ningen nord syd 
kan man ved 
skiftevis at til- G S P O
slutte senderen (modtageren) til de to xx 
mærkede steder, få den til at arbejde hen
holdsvis mod øst eller vest. Samtidig fore
kommer en anden fordel, arbejder man med 
vestsiden, sker der en meget kraftig dæmp
ning af signaler kommende fra øst og forhol
det er selvfølgelig modsat såfremt man arbej
der med østsiden. Fordelen er indlysende på 
det i dag tæt besatte bånd.

Antennen er simpel i opbygning, er prak
tisk talt fri for stående bølger, laver et pænt 
stykke arbejde.

Med 45—50 w. input og fg. modulation, er 
den en sikker Europa-antenne og har for mit 
vedkommende lavet enkelte afstikkere til CE, 
CN8, EAS, EK1, PY,W,YI og et par stykker til.

Som vist kan man anvende henholdsvis 22 
eller 44 fod (eng.) feaderlængde, jeg har valgt 
det sidste for at få de farlige lodninger ved xx 
inde i huset.

Feader og tilpasningsled er 80 ohm twin 
lead. Spacing af toppen er ikke kritisk, den 
kan være fra Vi o til Vs bølgelængde, som 
spredere kan der med fordel anvendes bam
bus. OZ1HP.
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Amatør-TV
Af Herluf Hansen, OZ7HB.

Jeg arbejder, som tidligere omtalt i OZ, på 
at få en amatør TV-station i gang. Den er 
dog ikke endnu færdig, derfor har 7EU bedt 
mig fortælle lidt om slagets gang.

Skal man starte med amatør TV, bliver den 
første hovedpine, hvilket linieantal skal der 
vælges. For kort tid siden blev de europæiske 
radiofonier endelig enige om en europæisk 
standard for udsendelse af fjernsyn, men der 
var heftig diskussion om mange enkeltheder 
Linietallet blev 625. England gik ikke med 
til den europæiske standard, men fortsætter 
med det linietal (405), de har anvendt siden 
1935. TV-amatører i England og Amerika har 
forsøgt sig med endnu lavere linietal. En 
amerikansk TV-amatør har f. eks. anvendt 
110 linier.

Sagen er, at de høje linietal giver de bedste 
billeder, men kræver til gengæld mere af tek- 
niken, større opbud af materiel både på mod
tager- og sendersiden. Det skyldes, at den for
nødne båndbredde stiger med linietallet.

Betragtningerne over hvilket linietal, der 
skulle anvendes, blev i første omgang hen
lagt, da jeg kom i besiddelse af et besnærende 
diagram af en synkroniseringsgenerator for 
405 linier, udarbejdet af to eksperter Radley 
og Sale. Om denne synkroniseringsgenerator 
hed det, at den kunne ændres til andre linie
tal, og endog anvendes til interlacing, hvilket 
kræver stor stabilitet. Denne synkroniserings
generator blev nu bygget, og under forsøgene 
med den var det faktisk ikke noget problem, 
at linietallet var de omtalte 405, da der til 
kontrol af signalerne blev anvendt en af de 
her i OZ tidligere beskrevne modtagere; den 
er så flecibel, at den meget let kan omstilles 
til ethvert tænkeligt linietal. Efter at der nu 
har været arbejdet med denne synkronise
ringsgenerator et års tid, var imidlertid tids
punktet kommet, hvor der skulle tages et 
standpunkt.

Problemerne er følgende: 625 linier kræver 
meget stort teknisk opbud på sendersiden og 
en båndbredde på 5—10 MHz, og det betyder, 
at udsendelserne i følge samtaler med P og T 
må henlægges til 435 Mc. Fordelen er, at der 
på modtagersiden kan anvendes en normal 
TV-modtager, dog med en speciel antenne og 
converter foran. Altså alle kvaler henlagt til 
sendersiden. 405 linier eller lignende syste
mer kan ikke komme i betragtning, da der 
ikke opnås nogen fordel derved. Hvis man
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derimod, som den forannævnte amerikanske 
amatør, anvender en helt igennem speciel 
amatør TV-standard, kan der opnås ganske 
væsentlige fordele. Båndbredden ville derved 
gå ned til 1—2 Mc og udsendelserne henlæg
ges til 145 Mc, ja, og måske ved særlig vel
vilje fra P og T på 10 meter båndet, hvis man 
her lavede enkelt sidebånds transmission og 
fik 29 til 30 Mc til TV-bånd analogt med CW- 
og fone-bånd. Man ser i ånden TV til hele 
verden, når 10 meter engang åbner, hi-hi! Så 
skal der ganske vist også bygges TV-mod- 
tagere til systemet, men de ville blive ret 
lette at lave i forhold til de kvaler, som 625 
linier-systemet vil medføre.

Eftersom der ikke var nogen garanti for, 
at nogen på nuværende tidspunkt ville bygge 
specielle amatør TV-modtagere, er nu beslut
ningen taget, og den engelske synkronise
ringsgenerator er ombygget til 625 linier. 
Senderen er ikke helt færdig, der er på nu
værende tidspunkt output på 145 Mc, hvor 
den af og til bliver „luftet“ med telefoni. Nu 
er problemet så, om nogen vil bygge conver
ter til deres modtager, men det tror jeg dog. 
TV er nemlig ved at blive en ny hobby for 
mange fone-trætte amatører.

Af andet apparatur er der til nu bygget en 
billedmønstergenerator, som kan give et tav
lebordsmønster. Foreløbig kommer der ikke 
kamera på, nu må det først undersøges, hvor 
svært det bliver at sende et geometrisk bil
lede. Kvaler skal der jo nok blive.

En synkroniseringsgenerator er hjertet i en 
TV-sender. Det er den, der styrer billedaf- 
tastningen. Det foregår ved hjælp af firkant 
impulser. Disse sendes til kameraet, og des
uden udsendes de sammen med billedsigna- 
lerne således, at de også i modtageren styrer 
billedaftastningen, hvorved der kommer 
overensstemmelse mellem det billede, som 
falder på kamerarørets mosaikskærm og bil
ledet på modtagerens katodestrålerør (syn
kronisme). Jeg skal prøve at give en kortfat
tet forklaring af gangen i det, der sker i syn
kroniseringsgeneratoren, men jeg må tillade 
mig nogle ukorrektheder og udelade visse 
detailler, hvis det skal gøres letfatteligt.

Billedpunkterne lægges jo ind på skærmen 
i linier som bogstaver danner linier, en side 
med linier gælder så for et enkelt billede. 
Når en linie er færdig, kommer der en im
puls fra synkroniseringsgeneratoren, som



E. D. R. landsstævne i Horsens
LØRDAG DEN 4. JUNI

den 4. og 5. juni 1955

Kl. 15,30: Stævnet åbnes på Herofon radiofabrik (indgang hovedfløjen). Fabrikken
forevises i tiden kl. 15,30—18,00.

Kl. 19,00: Fællesspisning i Haandværker- og Industriforeningens restaurant (Allégade
IH), hvor der serveres: Sildeanretning, et par varme retter, koldt bord, oste
anretning til en pris af kr. 5,00 pr. kuvert (excl. betjening).
Herefter aftenfest med dans og forskellige overraskelser.

SØNDAG DEN 5. JUNI

Kl. 9,30: Besøg på Horsens Bryghus (vi samles ved bryggeriets port på Nørretorv).
Kl. 11,30—13,30: Spisepause.
Kl. 13,45: Foredrag i Haandværkerforeningen. (Emne og foredragsholder oplyses i

maj OZ). For de YL og XYL, der ikke ønsker at overvære foredraget, 
arrangeres bustur til Bygholm.

Kl. 15,00: Fælleskaffe i Haandværkerforeningen. Kammeratlig samvær indtil kl. ca.
17,00, da stævnet slutter.

Horsens-afdelingen har sikret sig ca. 40 hotelværelser, som vi disponerer over indtil 
den 12. maj. De kammerater, som ønsker at overnatte, maa derfor inden nævnte dato af
give bestilling og anføre, om der ønskes enkelt eller dobbelt værelse.

Af hensyn til værtens dispositioner vil det også være nødvendigt forud at tilmelde 
sig til deltagelse i fællesspisningen. Den sidste frist herfor er ansat til den 29. maj.

Bestilling på hotelværelse og anmeldelse om deltagelse i fællesspisningen sker i begge 
tilfælde til: OZ2BF, Henning Hansen, Kaptajn Andersensgade 7, Horsens.

Så glæder vi os til at se rigtig mange kammerater med XYL og YL fra hele landet, 
og vi er helt sikre på, at vi sammen vil få nogle dejlige timer.

Vær hjertelig velkommen til Horsens — hestekræfternes by — den 4. og 5. juni 1955.
Vy 73 HORSENS-AFDELINGEN.

meddeler både modtager og sender, at nu 
skiftes der linie. Før denne linieskiftimpuls 
kommer, har synkroniseringsgeneratoren dog 
startet en anden impulsgenerator, hvis im
puls anvendes til slukning af elektronstrålen 
for at undgå en lysende streg under tilbage
løbet. Denne såkaldte slukkeimpuls er noget 
bredere end synkroniseringsimpulsen. — I 
håndbogen s. 455 er vist en tegning af disse 
impulser med målskitser, som viser deres 
indbyrdes størrelse (impulslængde og impuls
amplitude).

Når et billede er færdigt, d. v. s. den sidste 
og nederste linie er afsluttet, skal elektron- 
strålen begynde på den første og øverste linie 
igen, det kaldes for billedskift. Dertil anven
des et sæt impulser mage til liniesynkronise
rings- og liniesluksignalet, blot er impuls
længden betydelig større end liniesignalerne. 
Foruden de her omtalte impulser anvendes 
der i et helt udbygget system bl. a. også nogle 
udligningsimpulser, hvilket fremgår af hånd

bogen, men disse udelades i et simpelt system 
som dette.

Det skal lige nævnes, at en fuldt udbygget 
synkroniseringsgenerator kræver over 50 rør 
Til sammenligning kræver den her anvendte 
synkroniseringsgenerator kun 6 rør, det be
virker, at den er sart og følsom over for op
varmning og spændingsvariationer. Proble
met er at holde impulsfrekvensen nøjagtig 
og at overholde synkronisme mellem impul
ser af forskellig impulslængde uden fasedir
ren, jævnfør hvor svært det er at støde to 
HF-signaler uden at de løber fra hinanden. 
Når synkroniseringsgeneratoren i den engel
ske udgave er ombygget og har bestået sin 
prøve, skal vi bringe diagrammet med en ud
førlig forklaring af hele opstillingen.

Billedmønstergeneratoren indeholder kun 
tre rør, hvoraf de to virker som impulsgene
ratorer, disse impulssæt giver et skakbræt
mønster, som er særdeles anvendeligt til ind- 
justering af senderen såvel som modtagerne.
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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.
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.:

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).

QRM-oversigten.
Traffic-Department siger på denne måde tak til 

de stationer, der har bistået i arbejdet med at samle 
materiale til en oversigt over forstyrrelserne på 
amatørbåndene. Når oversigten er bearbejdet her
fra, vil den blive videresendt til Region I Bureau.

4. „OZ-CCA-Contest“.
Traffic-Department indbyder hermed på EDRs 

vegne alle aktive amatører til at deltage i den

4. »OZ-CCA-Contest« 1955
der afholdes fra

lørdag den 7. maj kl. 21.00 GMT til 
søndag den 8. maj kl. 21.00 GMT.

I perioden mellem kl. 00.00 GMT den 8. maj til 
kl. 07.00 GMT den 8. maj er det ikke tilladt at lave 
forbindelser med europæiske stationer i contesten. 
Forbindelser mellem OZ og ikke-europæiske sta
tioner er tilladt i denne periode.

Alle officielle amatørbånd fra 3,5 mc/s og op til 
144 mc/s må benyttes. Kun CW-CW eller Fone-Fone 
må anvendes.

Alle udenlandske skal benytte: „CQ OZ-CCA** ved 
opkald. Danske stationer skal forsyne deres calls 
med amts-indexet. Ingen kode-gruppe er nødven
dig, men tiden skal logges korrekt.

Points.
Hver gennemført QSO giver 1 point. 2 points for 

144 mc/s QSOs. Kun een QSO med samme station 
på samme bånd. Summen af disse points på alle 
bånd multipliceres med summen af danske amter 
på alle bånd. Points for danske stationer udregnes 
efter summen af QSO-points med fremmede sta
tioner på alle bånd multipliceret med summen af 
fremmede prefixer. Det er tilladt OZ-stationer at 
kontakte andre OZ-stationer i testperioden, f. eks. 
for opnåelse af points til „OZ-CCA-diplomet“, men 
disse forbindelser tæller ikke i selve contesten.

Logs.
Benyt de officielle EDR-logblade. Lad afdelingen 

købe en blok hjem, og rekvirer derefter nødvendigt 
antal blade hos den.

HUSK: Hvert bånd føres på sit logblad.
Loggen sendes til Traffic-Department, box 335, 

Aalborg, med seneste poststemplingsdato: 1. juni 
1955. (— det er dog ikke nødvendigt at vente til 
denne dag).

Diplomer.
Test-diplomer vil blive udstedt til de tre bedste 

OZ-stationer samt til de tre bedste afdelingsstatio
ner.

f. Traffic-Department, OZ2NU.

Husk NRAU-testen.
Dette skulle være en sidste indtrængende opfor

dring til OZ-stationerne om at gå aktivt ind for en 
god dansk placering i dette års test. Og så ind med 
alle logs, hvad enten de rummer mange eller få 
points.

Testperioderne er:
Lørdag den 16. april kl. 1.4.00 — 16.00 GMT

kl. 21.30 — 23.30 -
Søndag den 17. april kl. 06.00 — 08.00

kl. 13.00 — 15.00 -

DR-amatørerne.
DR-amatørerne har som bekendt deres egen ma

nager, som varetager deres arbejde, og det er kun 
i ganske særlig anledning, at vi her i denne rubrik 
kommer med materiale vedrørende en gren af DR- 
amatørernes arbejde. Mogens Djernes, OZ-DR 996, 
har tilsendt os nedenstående omtale af Internatio
nal Short Wave League, der på flere områder yder 
en god indsats for modtager-amatørerne.

ISWL er en forening, der er stiftet med det for
mål at samle kb-interesserede fra alle lande gen
nem tester og andet amatørarbejde. Til dato er 
mere end 6000 medlemmer fra samtlige verdensdele 
passeret gennem foreningens rækker.

ISWL afholder tester for både sender- og mod
tageramatører (herunder BC-lyttere), opretholder 
QSL-central, udsteder certificater og udgiver et 
blad, „Monitor1*, der udkommer en gang månedligt.

Blandt de grupper foreningen opretholder kan 
nævnes:
1. Homebuilt receivers.

Denne service er tiltænkt de medlemmer, som er 
ved at konstruere deres første o-v-o, o-v-1 eller 
lignende modtager.
2. Astro-Physical group.

Gruppen opretholdes til gavn for medlemmer, der 
gør indgående studier i solpletter og i ionosfæren 
i almindelighed.
3. ISWL BC-station indification service (IBIS).

Herunder ydes hjælp til identification af kom
mercielle kb-stationer.
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4. Correspondence bureau.
Hvis en amatør ønsker en penneven (inde) med 

samme interesse, kan ISWL hjælpe med til at finde
en sådan.
5. ISWL Commercial identification service.

Denne service er for identifikation af radiofyr 
(maritime og aeronautiske), kb-metereolog stns., 
tidssignaler (WWV) o. 1. Dette kan sammen med 
service 3 benyttes til at spore CW-QRM eller som 
hjælp ved modtagerkalibrering.
6. Book section.

En af ISWLs gruppers arbejde er at råde med
lemmerne før indkøb af speciallitteratur, samt at 
oplyse om, i hvilke bøger, man kan finde bestemte 
emner behandlet.
7. Ex-Governement surplus gear enquires.

Hvis man er i tvivl om opbygningen af, eller 
ønsker diagram af et eller andet surplus, vil ISWL 
også være behjælpelig hermed, idet man råder over 
et større diagram- og konstruktionsbeskrivelses
arkiv.
8. Translation service.

Denne sidste service vil hjælpe medlemmerne 
med at få oversat korte meddelelser fra et af de 
37 sprog, ISWL har tolke til, og til engelsk. Af en
kelte sprog kan nævnes arabisk, burmesisk, javane
sisk, malajisk, persisk, russisk, tyrkisk, vitnamesisk
o. s. v.

Foreningens certificater, af hvilke der stadig kom
mer nye til, findes omtalt i EDRs QTH-listes cer-
tificat-oversigt.

OZ-DR 996, Mogens Djernes.

Tillæg til WAV.
Fra SM5WI har vi modtaget nedenstående som et 

supplement til de tidligere offentliggjorte almin
delige regler for WAV.

Kun for skandinaviske stationer.
Hej OB.
Nu, hvor du har modtaget vort WAV-diplom, hå

ber jeg, at du ikke glemmer alle de øvrige amatører 
i Vesteraas. Når du har fået 10 nye points, send da 
QSL-kortene og 2 IRC, så får du en „sticker“ for 
30 points til at sætte på dit WAV. Det samme gæl
der, når du når op til sammenlagt 40 points, og des
uden modtager du vor klubblad „QRZ“ gratis i et år.

Efter sammenlagt 50 points bliver du æresmedlem 
af vor klub — får „QRZ“ gratis i et år samt vor 
klubmærke og dit call i metal. Afgiften for klub
mærket og call er 12 IRC.

Så lykke til med jagten, OB, og håber, vi træf
fes snart.

73 es Cherrio SM5WI, WAV-manager.

Atter et „OZ-CCA“ til SM.
Det 10. „OZ-CCA^-diplom blev den 19. marts ud

stedt til SM6AJN, Rolf Sohlberg, Skara — eller fra 
den sikkert bedre kendte QTH: Boraas. Vi lyk
ønsker Rolf med de 60 points og 23 amter, og venter 
snart ansøgningen om OZ-CCA kl. I.

Månedens diplomoversigt.
Nr. 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.
- 91. OZ7PH ansøger om BERTA.
- 92. OZ7PH ansøger om C. d. M.

Nr. 96. OZ7BG har modtaget F. B. A. nr. 47 som 
3.OZ.stn.

„ 97. OZ3Y ansøger om DXCC Endorsement.
„ 98. OZ3Y ansøger om C. A. A.
„ 100. OZ2NU har modtaget W. A. V. nr. 39 som 

l.OZ.stn.
„ 101. SM6AJN søger „OZ-CCA“ kl. 2.

Atter i denne måned må Tr.-Dept. efterlyse op
lysninger om ansøgningerne til og med nr. 92 — 
nr. 78 og 85 undtagne — der forlængst skulle være 
indgået, men som ikke har passeret Tr.-Dept. Så
fremt diplomerne ikke er indgået, bedes dette op
lyst, da de da vil blive efterlyst hos den pågæl
dende udsteder.

Olympiske lege 1956 og amatør radio.
Det er ikke sædvane, at dønningerne før eller 

efter olympiske lege plejer at nå frem til „OZ“s 
spalter, hvilket er naturligt, da legene som sådan 
har bud til os på andi'e felter, end vedrørende vor 
hobby. Denne sædvane brydes imidlertid her, idet 
vi har modtaget nedenstående venlige henvendelse 
fra Victoria Districtet indenfor Wireless Institute 
of Australia — den australske amatørradioorgani
sation:

Til Presidenten for Experimenterende 
Danske Radioamatører.

Dr. OM.
Jeg har fornøjelsen at informere Dem og med

lemmerne af Deres sammenslutning om, at i anled
ning af de Olympiske lege 1956 vil Victoria Distrik
tet af Wireless Institute of Australia bistå radio
amatører, der besøger Melbourne i anledning af 
legene.

Det er besluttet at arrangere internationale ham
fester, udflugter, amatør-udstillinger etc. til ære 
for de besøgende. Et mere detaljeret program over 
disse arrangementer vil senere blive fremsendt.

Jeg ønsker at benytte denne særlige lejlighed til 
at vedlægge det officielle program for de Olympi
ske lege, der holdes i perioden fra den 22. novb. 
til 8. decb. 1956.

Alle hovedbegivenheder vil finde sted på det 
olympiske stadion, der er smukt beliggende i det 
grønne bælte akkurat udenfor Melbourne by. Til
svarende udmærkede pladser er udset til andre be
givenheder. Autoriteterne har garanteret husly — 
overnatningssteder — til alle besøgende.

Som en særlig begivenhed for alle radio-amatører 
har Federal Executive of Wirelees Institute of Au
stralia besluttet at foreslå afholdt en Region III- 
konference for alle IARU-organisationer i denne 
Region, forudsat tilstrækkelig repræsentation fra de 
pågældende organisationer kan garanteres.

For at kunne realisere ovenstående program fuldt 
ud er det nødvendigt for os at vide, hvor mange af 
Deres medlemmer, som forventer at besøge Mel
bourne under legenes afholdelse. Deres svar vil vi 
sætte pris på at have her omkring 1. august 1955 
adresseret til:

The Olympic Games Committee,
Wirelees Institute of Australia,
191 Queen Street, Melbourne, C. 1., 
Australia.

Henvendelser kan også rettes til Mr. H. J. Al
brecht, VK3AHH — 10, Belgravia Avenue, Box Hiil 
North, E 12, Melbourne, der er medlem af oven
nævnte committee.

Takkende for Deres snarlige behandling af denne 
sag. Med venlig hilsen
G. W. Dennis, VK3TF. President for Vie. Div. WIA.
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Gennem vort internationale fælles- tilhørsforhold 
til IARU, føler vi os forpligtet til at bistå WIA i 
dets forberedelser til de planlagte arrangementer, 
så meget mere, som disse arrangementer også kan 
komme danske amatører til gavn.

E. D. R., der vel er klar over, at det vil være 
relativt få af foreningens medlemmer, der vil kom
me ud for den livsoplevelse, en rejse til olympiaden 
vil blive, henstiller dog til sådanne medlemmer om 
at give meddelelse herom til E. D. R. Såfremt andre 
familiemedlemmer skal med på turen, bedes dette 
også meddelt.

Meddelelser til EDRs internationale kontaktmand, 
OZ2NU, box 335, Aalborg, inden den 15. juli 1955.
Ræve-jæger hulen.

Fra et antal afdelinger — særligt fra Jylland, — 
men dog også fra Fyn og Sjælland, er der indløbet 
kommentarer på det i slutningen af februar ud
sendte diskussionsgrundlag for fælles regler for 
rævejagter.

Når dette nr. af „OZ“ er udkommet, vil udkastet 
til regler være ændret i overensstemmelse med det 
væsentligste i kommentarerne og påny udsendt til 
afdelingerne, gældende som regler for sæsonen 1955.

Når dette er gået, vil der med erfaringerne fra 
årets jagter efter reglerne påny blive lejlighed for 
en revidering.

Under nærværende rubrik vil der fremtidig blive 
bragt nyt om rævejagtsarbejdet.
Planlagte jagter:
Herning afd.: Landsturneringen

14. maj — 5. juni — 27. august og 4. september. 
Pokalturneringen (lokal).

1. maj — 21. maj — 19. juni — 6. august — 18. 
september og 24. september.
Store midtjydske rævejagt.

13. og 14. august 1955.
Svendborg afd.: Landsturneringen

14. maj — 15. maj — 4. juni og 5. juni.
Aalborg afd.: Landsturneringen
19. maj — 4. juni — 19. juni og 13. august.
Lokale jagter.

1. maj — 6. maj — 14. maj — 11. juni — 21. august 
og 4. september.

Forhåbentlig kan vi i næste nr. meddele navnet 
på en assistent under Tr.-Dept., der fremtidigt vil 
beskæftige sig med rævejagtsarbejdet, og til hvem 
afdelingerne derefter bedes tilsende alt materiale 
vedrørende dette arbejde. OZ2NU.

D X - J Æ G E R E N  v .OZ7BG.
Jeg omtalte ARRL's DX-contest i sidste måned. 

Den er nu overstået, og marts-perioderne blev ikke 
så gode som ønskeligt. Trods dette opnåede de høje
ste stationer i begge klasser fine resultater. Disse 
— rent foreløbige — resultater er:

CW:

Fone:

OZ1W
OZ7G
OZ7BG
OZ5KP
OZ7G
OZ7BG

500 QSO 
300 QSO 
230 QSO 

76 QSO 
50 QSO 
38 QSO

i 30 distrikter, 
i 19 distrikter, 
i 17 distrikter, 
i 16 distrikter, 
i 12 distrikter, 
i 11 distrikter.

14 Me havde en helt overraskende åbning om 
søndagen i sidste C W-periode. Bandet var fuldt af 
W/VE-stationer i alle distrikter sent på aftenen, og 
de heldige, der opdagede denne åbning — jeg gjorde 
det ikke selv, hi — scorede godt på den Cu i NR AU'

DX-forholdene har vist ellers været jævnt gode 
efter rapporterne at dømme. Mon ikke næste vinter 
skulle bringe os et stort skridt nærmere de helt 
gode condx?

3,5 Me CW:
OZ7CF  har med 1 — een — watt til en EF42

lavet HB9GJ, I1CZE, HA5BT, LZ1KDP. QRO til 5 
watt gav yderligere YU1DYZ, 2CIJ, YO6AL!

OZ7BG  fik en stribe W’er i testen, men bare W1 
og W2 — sri.

O Z 1 W  gik det bedre: Wl-2-3-4-8, VE1-3. Interval
lerne mellem amerikanerne udfyldte 1W med PY7, 
KP4, KA, KT, HZ, FA, 4X4, TA og TF.

7 Mc CW:
OZ1W  fyldte her ud med PY, LU, ZL, VQ, ZS, 

ZD og VE8.

14 Mc CW:
OZ6OJ kommer med sin egen private call- 

book — DU7SV, EA8BM, FI8BA, 8BG, FM7WD, 
JA0CO 3DY 4AF 5AB, KP4ZW, KV4AA 4BK, 
TF2WAB, VP6AM, VS6CT, VK2-9, ZE6JU, VE, W, 
ZS etc.

OZ3LF  fik heller ikke noget ud af testens 2. af
deling p. g. a. modtagerstrejke, men inden da blev 
lavet ZS1OA, VS6DF, AP5TM, TA3US, MP4QAK, 
3V8AN, SU1IC, ZK4BG, som man dog vist skal tage 
med noget forbehold.

OZ5KQ  fortsætter med CR6CS 19, KP4DP 23, 4YT 
12, PJ2AA 19, MD5FA og SU1IC 17, MP4BBL 09, 
TA3US 09, FM7WD 13, 3V8FA 09, ET2PA 16, CT3AB 
10, EA6AU 17, EA8BK 9, EA9AP 10, EL2X 19, 2L 09, 
KL7PJ 7AKE 09, JA3IQ 5AB 1CR 1ADN 11-13. Ti
derne er som sædvanlig DNT.

OZ7BA:  DU7SV, ET2PA, FI8BA, JA6AB, VK3ADI, 
VE7, W2-6-9. — 7BA har med sved på panden jaget 
bl. a. CR6AI, 7CK, KC6CG, FB8BR, FD8AA, FF8AP, 
8JC, PZ0AG, VQ8AY, ZE6JU.

OZ7BG:  QRL, men fik alligevel DU7SV 092 (18), 
MP4QAL 060 (16), FI8BA 057 (17), VR2CG 062 (09), 
TF3MB 023 (18). Tallet i parantesen er DNT, det 
andet frekvensen.

14 Mc Fone:
OZ5KP:  VQ2RR, OQ5RU, CS3AC, OD5BG,

CR6CK, PY2AHS, ZB2A, YV5EC, C03JL, FF8BG, 
ET2XX, ZS9G + bunker af andre ZS.

OZ7BA:  DU1JS (sender ikke QSL), KL7BEW 
(XYL), OD5BA, 5BJ og W7DND.

21 Mc Fone:
OZ5KP:  CT1MB, KT1UX. ZS7C. ZS1BV, 2FA. 

1JA, ZB2A, OD5AJ, W2ZXM, KZ5DG (yl — 
3FL pse NB!), HC1FS, W4.

WlJRA's Afghanistan licens synes at væiæ i frem
gang!!

Aktive ZD6 stationer er BX, EF. HJ. HN. JL og 
RD.

ZD3BFC bliver i Gambia i endnu 2 år. 14 og 
7 Mc., CW og fone.

VR6AC bygger sender!!
SV1AZ. som har været aktiv mellem 14080 og 

14105, er på Creta. QTH: Box 15, Candia, Crete.
W6VUP, W6OXS og W60CA planlægger en DX- 

pedition til PZ, VP3 VP2, FG7 og HI denne sommer.
Lyt efter: AC4LM 14270, CR8AB 14170 1800z,

PX1YR 2000 14 Mc. fone, CR8SA 14053, FL8AI 14150 
1800z. FB8BL 14195, ZS2MI 14109.

73 & DX  — Erik
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Forudsigelser for april Best dx  — vy 73. OZ9SN.
Rute
kalde
signal

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

Rangkok
HS 8700 83 10,1 9,3

(12,2)
13,0
(14,8)

16,0
(17,9)

17,4
(20,1)

18,9
(20,1)

19,4
(20.1)

19,9 18,0 13,9 13,8 12,0 10,1 MHz

Bruxelles
ON 800 230 4,6

(6,2)
4,0
(6.2)

3.6
(6,8)

4.6
(8,4)

7,5
(10,5)

8.8
(11.9)

9.0
(12,1)

8,8
(12,6)

8,0
(11.0)

7,4
(8,1)

7,3 6,0
(6,2)

4,6
(6,2) -

Buenos
Aires

LU
12000 235 12,6 10,6 9.7

(10,1)
10,1
(10,5)

11,0
(12,8)

14,5
(16,5)

18,5 19,0 19,8 20,0 20,9 17,5 12,6 -

Lima
OA 10000 264 12.6 10,5 8.9

(11.3)
8,6

(14,0)
100
(12,4)

12,5 16.0
(17,0)

18.0
(20.0)

18,0
(18,7)

18,2 18,9 18,5 12,6 -

Nalrobl
VQ4 6900 155 11,0 9.6

(10,1)
11.0 15,7 17,9 18,9 19,7 20,4 21.5 21,0 16,0 11,6 11.0 -

New York 
W2 6300 293 11,5 8.0

(10,1)
6,4

(10,1)
6,3

(10,1)
7,8

(10,3)
10,7
(12,8)

13.9
(18,0)

14.5
(19,8)

14,7
(18,5)

14,8
(15,9)

15,1
(15,9)

14,8
(15,0)

11,5 -

Reykjavik
TF 2100 310 6.6

(10,5)
5,5

(21,0)
4,7

(12,0)
7.0

(10,2)
11,8
(12,0)

13.4
(14,6)

14.0
(15,2

14,3 13,5
(14,3)

12,3
(13,3)

11.1 9.3
(10,4)

6,6
(10,5) -

Rom
I

1600 180 7.1
(9,6)

6.3
(9,5)

5,7
(9,5)

9.0
(9,7)

12,3 13.9
(17,0)

14,2
(17,5)

14.0
(15,3)

12.4
(14,4)

12,0
(13,6)

11,5 9.4
(9,6)

7,1 -

Tokio
JA/KA 8600 46 8,2

(11,9)
8.2

(12,7)
10,4
(10,8)

13,0 14,4 15,4 16.3 16,3 13,5 11,0 10,8 9,8
(10,2)

8,2
(11,9) -

Thorshavn
OY 1300 310

1

4,1
(8,6)

3,9
(8,6)

6.8
(8,6)

10,0
(10,8)

11,3
(13,4)

11,8
(13,5)

11.7
(13,5)

10.9
(13,0)

9.3
(9,8)

8,2
(8,6)

6,5
(8,6)

4,8
(8,6)

4.1
(8,6) -

Godthåb
OX 3500 310 9,6

(20,5)
8,3

(24,5)
7,2

(26,7)
7,1

(23,0)
9.6

(17,2)
12.4
(14,5)

13,6
(14,7

13,8
(14,1)

13,9 14,5 14,1 12,1
(12,9)

9,6
(20,5) -

Rio de 
Janeiro 
PY-1

10400 228 12,0 10,5 9,7 10,2 11,0 14,0 18,7 19,0 19,7 20,3 20,9 16,8 12,0 -

Jørgen var et menneske, der gennemførte hvad 
han satte sig for, han gav aldrig op, hverken som 
radioamatør eller som sportsmand. Han var ivrig 
atletikmand og havde også her opnået mange fine 
resultater.

Jørgen og jeg har haft mange dejlige lystfisker
ture, og der mærkede man rigtigt, hvordan „dren
gen” kom op i ham.

Han var altid parat med en hjælpende hånd; til 
Jørgen gik man ikke forgæves.

Vi er mange, Jørgen, der vil savne dig! Din glade 
latter, dit smil og dit call, som de sidste l½ år næ
sten daglig hørtes på 2 m.

Vi fatter det ikke rigtigt, det er sket så pludse
ligt, og det er med vemod jeg siger:

Tak for de gode år og timer, vi har kendt hinan
den. — Æret være dit minde. 6KD, Anker.

Ved retten i Viborg er en ulicenseret radioama
tør i februar måned d. å. blevet idømt en bøde på 
40 kr. for ulovlig benyttelse af en radiosender, der 
konfiskeredes til fordel for statskassen. Tiltalte på- 
lagdes at betale sagens omkostninger, og forvand
lingsstraffen fastsattes til hæfte i 4 dage.

OZ8JB
er død

Den 20. marts mistede vi en af vore gode „gamle” 
amatører — OZ8JB — efter en færdselsulykke, der 
ramte ham under sin tjeneste som overbetjent, kun 
38 år gammel.

Vi har mistet en virkelig god kammerat og ama
tør, det kan jeg, som personlig ven af Jørgen, vist 
godt sige.

Jeg ved, hans død vil vække sorg overalt, hvor 
man kendte ham, og særligt rammer den naturlig
vis Rigmor og børnene.
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VHF- amatøren
OZ8JB er død! Det kom som et chock for os alle 

på 2 meter, da vi fik at vide, at Jørgen var død 
efter en færdselsulykke den 20. marts 1955. Jørgen 
betød noget særligt for os 2 meter amatører — og 
vi lærte ham egentlig først rigtigt at kende, da han 
kom på VHF. Og hvorfor nu det — jo, 8JB var ak
tiv — vi kunne altid høre hans stemme, når vi 
drejede Beamen mod vest og stillede ind på 144,98 
MHz — og derfor vil vi også med vemod mindes 
ham, når vi kører forbi hans frekvens — hans plads 
— på 2 meter, som nu står tom. 8JB var den ivrigste 
af os alle — deltog i alle tester — fik fine placerin
ger og experimenterede med liv og sjæl — han 
skulle altid prøve noget nyt. Ind imellem fik han 
også tid til at hjælpe sine kammerater med råd og 
dåd, når der skulle bygges nyt grej til 2 meter. Vi 
er ikke så mange på 2 meter, og derfor har vi bedre 
tid til at lære hinanden at kende og 8JB var kendt 
af alle amatørerne i Danmark, Norge og Sverige, 
for hans signaler nåede langt omkring, takket være 
hans kvalifikationer som amatør, tekniker og ope
ratør. 8JB ville have lavet 2 meter klub i Jylland — 
han nåede det ikke — men han fik dog opfyldt et 
længe næret ønske om at være til stede ved et møde
1 2 meter klubben, idet han deltog i mødet med de 
svenske amatører (UK7) i Malmø i januar i år. En 
god 2 meter station er lukket — dens plads på mod
tagerskalaen er tom, og vi vil aldrig mere høre 8JB, 
når han diskuterede med Rigmor for åben mikrofon. 
Rigmor fik også mange venner på denne måde — 
og jeg ved, at disse venner føler med hende i hendes 
store sorg. OZ9R.

2 meter.
UK7 afholdt en test den 5. og 6. marts. Deltager

antallet var ikke særlig stort — her i København 
kunne der laves en 38—39 QSOer ialt i alle 3 perio
der. Forholdene var ikke de bedste — dog gik f. 
eks. Struer (2IZ og 8KW) godt igennem — medens 
f. eks. Aarhus gik dårligt igennem. Man savner del
tagelse fra en masse gamle amatører — men jeg 
skal villigt indrømme, at arrangørerne har været 
lidt letsindige at beslaglægge både en lørdag og en 
søndag aften i en week-end til test — hvormange 
kan afse — eller tør afse tid til det? Nå, bedre held 
næste gang, nu venter vi spændt på resultatet.

Det har været drøftet i 2 meter klubben at få 
lavet et morsekursus på 2 meter — vi har dog ingen 
transmitter! Hvor kan vi låne een? Tanken var den, 
at vi ville forsøge at uddanne nogle „C“ amatører — 
og som følge deraf skulle hastigheden være 25 tegn 
max. Der er jo heller ingen tvivl om, at en hel del 
2 meter amatører kunne have godt af en lille op
strammer med CW — og man har jo også med CW 
større muligheder — specielt i testerne.

Arrangementskalenderen

SORØ. Lørdag den 23. april. kl. 20, holder 
7EU foredrag om VFO i vore lokaler i „Bor- 
gen“ på Sorø ungdomsskole, Banevej 30. Alle 
amatører er hjertelig velkomne. Efter fore
draget kaffebord.

Kontingentet!
Eftersom der på nuværende tidspunkt sta

dig er nogle, der endnu ikke har betalt kon
tingent for året fra 1. april 55 til 31. marts 
1956, vil jeg til oplysning for disse efternølere 
oplyse, at der i slutningen af april måned 
enten vil blive udsendt ny opkrævning eller 
anden form for rykker, således at kontingen
tet kan betales s e n e s t  d e n  2. m a j  d. å. 
— Indbetalinger, der er poststemplet efter 
denne dato, må betragtes som ikke rettidigt 
betalt, hvorfor der efter § 7 i vore vedtægter 
må betales nyt indskud. — For en ordens 
skyld må jeg hellere samtidig påpege, at den 
nævnte dato er alvorligt ment, da vi vel nok 
kan blive enige om, at det er nødvendigt med 
en fast dato? — Imidlertid er det jo endnu 
muligt selv at nå at indbetale kontingent
beløbet på girokonto 22116, EDR, Box 79, 
København K. — Det vil faktisk ærgre mig, 
hvis jeg skal til at inddrage „OZ“ til alt for 
mange — og samtidig blokere QSL-centralen 
for de licenserede medlemmer!

vy 73
Kassereren, OZ3FL, O. Havn Eriksen, 

Nykøbing Falster.

☆
2 meter klubben.

Der afholdes møde onsdag den 27. april 1955 kl.
20.00. Program: Spørgetime — 3 gamle amatører for
søger at besvare spørgsmål. Særlig nye amatører 
bør møde op med deres problemer. Der er gratis 
kaffebord bagefter. Husk: Mødet er altid den 4. ons
dag i hver måned! Mødested: Sonofon Radiofabrik. 
Gentoftegade 120, Gentofte. 73 de 9R.

Programmet:
Mandag den 25. april: Afslutningsaften for morse- 

holdet.
Mandag den 9. maj: Rævejagtsaften ved OZ2KP.

Mandag den 23. maj: Foredrag om radar og decca.
Mandag den 6. juni: Auktion. Tilmelding til 2KP.

Når disse linier læses, er der allerede et begyn
der- og et fortsættelseskursus i gang med henblik 
på den almindelige og store sendetilladelse. Det kan 
endnu nås at være med, men tilmelding må ske 
allerede i dag ved henvendelse til OZ2KP.
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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.



Vigtig meddelelse 
fra Amager afdeling

Da afdelingen i den sidste tid har fået 
mange nye medlemmer, har vi, ikke mindst 
af hensyn til de helt nye amatører, tilrette
lagt en større foredragsserie, hvoraf vi alle 
kan høste både viden og erfaring. Vi anbe
faler vore medlemmer at møde flittigt op til 
denne foredragsserie, men vi ser også gerne 
medlemmer fra andre afdelinger som vore 
gæster. H u s k ,  a t  h o s  o s  e r  d e r  a l t i d  
b å d e  h u s r u m  o g  h j e r t e r u m !

Programmet ser således ud:
Torsdag d. 21. april: OZ9R, Henrik Nielsen: 

„Elektronroret".
Torsdag d. 28. april: OZ7G, Gerhard Hansen: 

„Gamle og nye antenneformer".
Torsdag d. 12. maj: Teknisk red. 7EU, Poul 

Størner: „Oscillatorer" (m. demonstration).
Torsdag, d. 26. maj: OZ8T, Børge Otzen: Tek

nisk brevkasse. Vi spørger og 8T svarer.
Torsdag d. 2. juni: OZ7BO. Bo Brøndum

Nielsen: „ESB“ (med demonstration).
Torsdag d. 9. juni: OZ4U, J. J. Jensen: „Vi 

beregner en transformator".
Torsdag d. 16. juni: OZ6J, Knud Hansen: 

„Modulation".
Torsdag d. 23. juni: OZ7SN, Svend Nielsen 

demonstrerer og fortæller om sin nye mod
tager.

PS. 5. maj almindelig klubaften og 19. maj 
intet møde (helligdag).

Klubaften i  Amager afdeling.

AMAGER:
Mødeaften hver torsdag kl. 19,30 i klublokalerne, 

Strandlodsvej 17, Kbh. S. Formand: OZ7NS, Her
kules Allé 2, Kastrup. Tlf. 50 26 67.

Torsdag den 3. marts holdt afdelingen ordinær 
generalforsamling, regnskabet godkendtes og for
manden genvalgtes enstemmigt, endvidere vedtoges, 
at der til klubbens fester skal være tilmelding for
ud, og at sælgerne kan sætte mindstepris på de ting, 
de bringer til auktion. Den korte og rolige general
forsamling sluttede med kammeratligt samvær; ved 
bestyrelsesvalget er 8SV og 8HK indtrådt.

Desuden har 7MV og 5K trukket sig tilbage, og 
bestyrelsen har konstitueret sig med 7NS som for
mand, 3WP næstformand, 2XU kasserer og 6IA sek
retær.

Til stiftelsesfesten den 19. marts var der fuldt hus. 
Foruden lokale amatører med YL og XYL havde vi

Stiftelsesfesten den marts.

den store glæde at vore indbudte gæster var mødt 
talrigt op, således 3FM fra Horsens og 4 repræsen
tanter fra Sorø afdeling, samt 7EU og 5AB, som har 
hbldt foredrag for os.

Formanden bød velkommen og håbede, at vi måtte 
få en fornøjelig fest. Straks ved kaffebordet var 
der en fin stemning, og den steg ved de omdelte 
sange, som fik akkompagnement af den unge kø
benhavnsmester i harmonikaspil. 3FM bragte hilsen 
og lykønskning fra Horsens afdeling og talte om 
den lighed der er mellem de to afdelinger, og med
lemmernes gode kammeratskab, som han allerede 
havde mødt.

EDRs formand, 6PA, holdt en strålende tale, dels

Sommerlejren
afholdes i år i ugen fra og med 3.—10. juli. Der er 
enkelte ledige køjer tilbage. Program for sommer
lejren i næste OZ.

Program for sæsonens rævejagter.
Søndag den 15. maj.
Lørdag den 28. maj.
Søndag den 19. juni.
Søndag den 13. juli.
(i forbindelse med åbningen af som

merlejren).
Søndag den 16. juli.
Lørdag den 13. august.
Søndag den 21. august.
Søndag den 4. sept.
Lørdag den 24. sept.
Lørdag den 8. okt.
Søndag den 23. okt.

Træningsjagter.
Søndag den 24. april.
Søndag den 8. maj.
Søndag den 22. maj.

Alle oplysninger om jagterne fås ved hen
vendelse til OZ9AD, NO. 9583.
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om vor start og trivsel gennem 5 år. dels en lille 
elskværdig opsang til afdelingens enkelte medlem
mer.

Efter kaffen havde festudvalget lagt et fint-fint 
program med underholdning og konkurrencer, f. 
eks. en kartoffeldans efter ide fra fjernsynet, — 
den vakte jubel.

Over natmaden blev der igen holdt taler og sun
get, og humøret steg et par S-grader. Formanden 
takkede for de velmente ord og festlige sange og 
for al den hjælp og interesse, der vises afdelingen, 
med en særlig tak til vort æresmedlem 7KG.

Efter et rungende hurra for 7AMG gik dansen til 
hen på de små timer, og vi brød op efter en i alle 
måder vellykket fest.

Aalborg og omegn. Formand OZ3PS, Henry Søren
sen, Ny Kærvej 1, Nørre Sundby. Kasserer OZ5MV, 
Max Voigt, Peder Skramsgade 5. Sekretær OZ6BF, 
Bent Frandsen, Kastetvej 118, tlf. 1997 (omst.).

Onsdag den 27. april indkaldes medlemmerne til 
den ordinære halvårlige generalforsamling, der af
holdes i afdelingslokalet, Vandrehjemmet, Korn
blomstvej. Dagsorden ifølge lovene. Forslag, der 
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
indsendt til formanden senest lørdag den 23. april.

Søndag den 1. maj begynder vi sommerens ræve
jagter. I år bliver der afholdt 10 rævejagter, hvoraf 
4 jagter vil blive klacificeret til Danmarks-mester- 
skaberne, hvorom du kan læse nærmere i OZ. Pro
grammet for rævejagterne vil komme til at se så
ledes ud:

1. Sønd. d. 1.-5., dag alm kort m 1212, Svendstrup.
2. Fred. d. 6.-5., dag alm. kort m 1213, Nr Tranders.
3. Lørd. d. 14.-5., nat alm. kort m 1013, Sulsted.
4. Torsd. d. 19.-5., dag Dm. kort m 1013, Sulsted.
5. Lørd. d. 4.-6., nat Dm. kort m 1212, Svendstrup.
6. Lørd. d. 11.-6., nat alm. kort m 1213, Nr. Tranders.
7. Sønd. d. 19.-6., dag Dm. kort m 1213, Nr. Tranders.
8. Lørd. d. 13.-8., nat Dm. kort m 1213, Nr. Tranders.
9. Sønd. d. 21.-8., dag alm. kort m. 1013, Sulsted.
10. Sønd. d. 4.-9., dag alm. kort m 1212, Svendstrup.

For at være klar over, hvor mange deltagere der 
kommer til hver jagt, skal der for hver modtager 
afhentes et kontrolkort, som skal afleveres sam
men med pejlekortet, ellers vil pejlingen blive 
diskvalificeret. Kontrolkortet kan afhentes i klub
ben klubaftenen før jagten.

Efter jagten mødes vi i Sulsted ved Bouet (Ishyt
ten) — Nr. Tranders ved Gistrup kro og Svendstrup 
ved Skalborg kro. Skal vi sige, vi venter på hinan
den til kl. 12 (24), ellers tager vi hjem.

Sendetidspunkterne for de ikke kvalificerede jag
ter kl. 8,30 (20,30), 9,00 (21,00), 9,30 (21,30), 9,50 (21,50), 
10,10 (22,10), 10,30 (22,30), 10,50 (22,50), 11,10 (23,10) og 
position 11,20 (23,20). Sendetid 3 minutter. Sendetids- 
punkterne for de kvalificerede jagter kl. 9,00 (21,00), 
9,30 (21,30), 9,45 (21,45), 10,00 (22,00), 10,15 (22,15), 10,30 
(22,30), 10,45 (22,45), 11,00 (23,00) og position 11,10 
(23,10). Sendetid 2 min. Med hensyn til befordrings
midler vil disse være frie, dog vil der for Dm. jag
terne blive visse bestemmelser.

Mødeprocenten til klubaftnerne er stadig faldende, 
og i sommer vil det sikkert ikke blive bedre, så 
fra maj måned vil der kun blive 2 mødeaftener, 
nemlig 1. og 3. onsdag i hver måned.

På gensyn til klubaftener og rævejagter og på 
genhør i æteren —

Vy 73, p. b. v. OZ6BF.
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Aarhus. Formand OZ4EV, tlf. 4 13 16. Med henblik 
på teknisk prøve i maj afholdes i Håndværkerfor
eningen. Klostergade. den 8. maj, kl. 10, foredrag af 
OZ2KP fra København. Foredraget fortsætter om 
eftermiddagen afbrudt af spisepause. Interesserede 
fra opland og nabobyer er hjerteligt velkomne.

løvrigt minder vi om generalforsamlingen den 21. 
april, se X-QTC. sekr.

Esbjerg. Den 23. marts afholdt afdelingen gene
ralforsamling, den nye bestyrelse kom til at se så
ledes ud: Formand OZ7BE, næstformand E. Fischer, 
kasserer OZ3FK, sekretær OZ3CB og K. Fabrin. 
Suppleant frisør Madsen.

På generalforsamlingen blev det vedtaget at søge 
et nyt lokale. Adressen på det ny QTH vil blive 
opgivet i næste OZ. Til og med 1. maj afholdes vore 
møder som sædvanlig i lokalet i Borgergade. Oplys
ninger om fremtidige arrangementer vil blive op
slået i kassen hos OZ1LF i Kongensgade. Vi kan til 
en orientering oplyse, at Fischer i løbet af foråret 
vil holde nogle foredrag ang. rævejagt og modtagere.

Vy 73, OZ3CB.

Herning. Formand OZ5OS, E. Sørensen, Haralds- 
gade 16, tlf. Herning 1121. Næstformand, S. Rodan, 
Smedegade 1. tlf. Hernig 2068.

Torsdag den 10. marts havde vi atter fornøjelsen 
at se OZ6B i afdelingen, hvor han holdt sit 3. og 
sidste 2-meter foredrag om antenner. Vi benytter 
lejligheden til endnu engang at takke 6B for de in
teressante foredrag.

Nybegynderundervisningen fortsætter på fuld 
kraft.

Mandag den 7. marts holdtes ekstraordinært møde 
om spørgsmålet rævejagter, og der nedsattes et 
ræveudvalg bestående af F. Holm, OZ5HF, og 
OZ8RS, og 8RS blev opfordret til at fortsætte som 
sædvanlig.

Afdelingen afholder sin årlige generalforsamling 
torsdag den 21. april, dagsorden vil senere blive ud
sendt.

30. april—1. maj: Afdelingen deltager i hobbyud
stillingen i Herning, og arbejder med sender derfra 
på 80 m, vi håber på mange gode QSO’er.

Vy 73. Bestyrelsen.

Horsens. Formand: OZ2BF, Henning Hansen,
Kaptajn Andersensgade 7. Sekretær: Elsa Thomsen, 
Fabrikvej 93. Kasserer: OZ4GS, Svend S. Sørensen, 
GI. Jernbanegade 22. Afd.-lokale: Belysningsvæse
nets kontor, Gasvej 21.

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

teknisk kursus.
Torsdag den 21. april kl. 19,30: Teknisk foredrag.
Torsdag den 28. april kl. 19.30: Filmsaften i for

samlingsbygningen. lokale 3. Der vil blive vist nogle 
film fra den amerikanske ambassade, og vi håber 
at se rigtig mange medlemmer med YL og XYL.

Torsdag den 5. maj: Ingen klubaften.
Torsdag den 12. maj kl. 19,15: Vi mødes ved hav

nen neden for Gasvej kl. 19,15. Start kl. 19,30. Første 
udsendelse kl. 20. Sidste udsendelse kl. 22.

Den første torsdag i marts havde vi besøg af 
havnemester Knudsen, der holdt et meget interes
sant foredrag om navigation ved hjælp af henholds
vis Decca og Radar.

Den 10. marts havde vi ekstraordinær generalfor
samling med en tilføjelse til de på generalforsam-



lingen den 20. januar vedtagne love på dagsordenen. 
Tilføjelsen blev enstemmigt vedtaget.

Endvidere har vi besøgt Skandinavisk Rørfabrik, 
og vi så her, hvorledes en stor rørfabrikation fore
går, ligesom ingeniør Kjær holdt et glimrende fore
drag for os.

Udenbys kammerater er altid velkommen til vore 
klubaftener, og vi mødes fortsat i din og i min afde
ling. Vy 73. Sekretæren.

Kolding. Afdelingen afholdt møde den 22. marts 
om planlægningen af sommerens rævejagter. Til
slutningen var god og mødet livligt. Flere af de 
„professionelle" jægere gav tips om såvel „fangst
metoder" som om „våbnenes" konstruktion.

Næste ordinære månedsmøde er fastlagt til den 
19. april kl. 19,30. Nærmere om arrangementet vil 
bleve tilsendt afdelingens medlemmer.

Bestyrelsen.

Lolland-Falster. Der afholdes ordinær general
forsamling søndag den 15. maj, kl. 9,00, i Bangshave- 
pavillonen i Maribo. Dagsorden ifølge lovene. Der 
mødes som sædvanlig med medbragt madkurv, og 
efter mødet er der foredrag og selskabeligt samvær.

Vy 73 og på gensyn!
På bestyrelsens vegne, 3VH.

Odense. Lokale: Hunderupvej 28. Lørdag den 13. 
marts løb Odense-stævnet af stabelen med kamme
ratlig samvær om eftermiddagen på Park Hotel. 
Lørdag aften begyndte det egentlige program med 
aftenunderholdningen i hotellets selskabslokaler, og 
med stor tilslutning af ca. 100 amatører, flere med 
damer, fra hele landet. Selve programmet var et OZ 
omslag med en fb. sang, tegninger og annoncer fra 
OZ verdenen. Underholdningen kom slag i slag. Den 
musikalske side havde Odense-Trioen, guitarristen 
Edahl samt Daily, der alle høstede et stort bifald. 
Til sidst fik vi en rask svingom, men alt må have 
en ende, og da klokken blev ud på de små timer, 
brød vi op, da vi skulle besøge I/S Fynsværket søn
dag formiddag.

Klokken halv ti startede en del af amatørerne 
med bus ud til Fynsværket, medens en del tog 
trædecyklen derud i et fint vejr. — Ved titiden gik 
vi inden for murene og kom op i administrations
bygningen, hvor vi i korte rids fik elværkets drift, 
kapacitet og indretning forklaret, og ved første syn 
må man som menigmand på dette felt ryste på ho
vedet. Hvordan fik de denne gigant sat sammen og 
fik den til at arbejde? Det var et lærerigt og ud
bytterigt besøg, som vi sent vil glemme. Om efter
middagen samledes vi til tekniske problemer i vor 
tid med OZ4U og OZ9R. Det var et fb. foredrag, — 
afbrudt af kaffepause, — med mange gode tips. Tak 
4U og 9R! Derefter var ordet frit med en „Hvem 
ved hvad" til de herrer. Stævnets program var nu 
udtømt og hurtigt blev amatørerne atter spredt ud 
over det ganske land. Det var et godt stævne, og vi 
håber at dette kan gøres om igen.

Den 19. april kl. 19.30 samles vi udenfor Set. 
Knuds Gymnasium, Læssøegade 154, idet vi ligesom 
tidligere år vil få et par underholdende og lærerige 
timer med adjunkt Møller Jørgensen på skolen.

— og vi mødes som sædvanlig hver torsdag på 
Hunderupvej 28 kl. 20. 73, OZ8JR.

Sorø. Søndag den 27. februar havde vi besøg af 
5AB og 4JL, som demonstrerede et 2-meter anlæg 
for os. 5AB holdt desuden et interessant foredrag 
om sine forsøg og resultater på 2 meter. Mødet var

besøgt af ca. 25 amatører, som med opmærksomhed 
påhørte foredraget. Under demonstrationen opnåe
des kontakt med 3EP i Køng, som kom ind her i 
Sorø med S9 + , endvidere havde vi forbindelse med 
4M og 2AX, så det må vel siges at være helt gode 
resultater. Om aftenen fik vi ganske uventet besøg 
af 3EP, som havde fået lyst til at tage en tur til 
Sorø for at se lidt på, hvordan vi havde indrettet 
os i vore nye omgivelser.

Torsdag den 24. marts havde vi en velbesøgt auk
tion, hvor der blev omsat for næsten 300 kr. Der 
var god købelyst og en mængde virkeligt godt grej, 
som solgtes til meget moderate priser.

Lørdag den 23. april kl. 20 får vi besøg af 7EU, 
som holder foredrag om VFO, og vi venter selv
følgelig stort besøg ved denne lejlighed, hvor der 
er rige muligheder for at indhente værdifulde op
lysninger.

Vel mødt på „Borgen", Banevej 30, lørdag den 23. 
april, kl. 20.

Vy 73. Ib Christiansen, find.

Vesthimmerland. En kreds af interesserede ama
tører samledes den 26. marts i Aalestrup, hvortil 
OZ5KD var indbudt som repræsentant for EDR.s 
hovedbestyrelse. Formålet med mødet var at få dan
net en lokalafdeling af EDR. 5KD indledte med at 
fortælle lidt om EDR og lokalafdelingernes arbejde. 
Herefter stiftedes „Vesthimmerlands afd", og til be
styrelse valgtes: Formand, 6011, Per O. D. Dantoft, 
Rolighedsvej 22, Aalestrup, tlf. 168 (Afdelingens adr.) 
Kasserer OZ1NJ, Haubro. Sekretær OZ6AM, Øster- 
bølle. Til suppleant valgtes Arnold Scou, Strandby, 
og revisor blev Preben Larsen, Farsø.

Efter mødet sluttedes af med fælles kaffebord og 
teknisk diskussion.

Viborg. Afdelingen afholder generalforsamling 
tirsdag den 26. april, kl. 19,30, hos OZ3JE, Hald Ege. 
Dagsorden iflg. lovene. P. a. v., 9AV.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i marts måned anmodet om optagel

se i EDR:
6322 - Ib Madsen, Gladsaxe Møllevej 116, Søborg.
6323 - A. Charles Nielsen, Stautrup st.
6324 - P. A. Holm, Stautrup st.
6325 - Hans Kunov, Borgediget 16, Roskilde.
6326 - D. Sloth-Nielsen, Aakirkebyvej 41, Rønne.
6327 - TK 242/326, Ole Hansen, patruljebåd Hammer,

Købmagergades postkontor, Kbh. K., u. afd.
6328 - Knud Nielsen, Avenavej 3, Nakskov.
6329 - J. Abildtrup, Smedegade 31, Horsens.
6330 - OX3AZ, Frederikshaab, Grønland.
6331 - Vøgg H. Jacobsen, Gustav Adolfsgade 5,

Kbh. Ø.
6332 - P. White, Lupinvej 7, Sønderborg.
6333 - Harry Wolff, Hertug Hans Vej 37, Sønder

borg.
6334 - 225664, Muneh, TG. mek. skolen HSGT, Ole

Nielsens Vej. Kbh. Ø., u. afd.
6335 - Sven Oscar Hørringsen, Sønderg. 35, Rønne.
6336 - Preben Jørgensen, Klovtoftegaard, Taastrup.
6337 - Ib Haslev, m/t Ebba Mærsk, c/o A. P. Møller,

Kgs. Nytorv, Kbh. K.

83



6338 - Leif Steenberg Larsen, Midskov pr. Mesinge.
Fyn.

6339 - Jens Lydik Almst, GI. Torv 2, Nysted.
6340 - Carl H. Petersen, Falkoner Alle 20a., Kbh. F.
6341 - Borge Jacobsen, 18080 James Couzens,

Detroit 35, USA.
6342 - Werner Z. Jensen, Frank Rygaardsvej 4,

Nørresundby.

Tidligere medlemmer:
1412 - OZ3AD, K. N. W. Andersen, Drejervej 14, 2., 

Kbh. N.
3121 - Harry Munkholm, Frieservej 1, Charlottenl. 
3820 - OZ4IP, Th. Ibsen Pedersen, Stationsvej, 

Brejning st.
3721 - OZ7JK, Jens Kibsgaard, Sønderg. 43, Struer. 
1753 - Roland Madsen, Stationsvej 1, Nørager.
5692 - OZ5BX, A. Bjørn Hansen, Ryesgade 67, 

Aalborg.

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

QTH-RUBRIKKEN
1616 - ex—OZ6Y, H. O. Bennedsen, 1320 Monmouth 

Ave, Linden, New Jersey, USA, lokal.
1972 - Aksel Schmidt Muller, „Birkehaven“, Jern

banegade 6, 6., Fredericia, lokal.
2165 - E. G. Jacobsen, Blichersvej 93, 2. tv., Hel

singør, ex Kbh., u. afd.
2346 - OZ7KO, Knud Olesen, Svanelundsvej, Hjør

ring, lokal.
2740 - OZ1BC, O. Jeppesen, Indre Ringvej 1, 4., 

Fredericia, lokal.
2812 - OZ7BT, Flemming Cohn, Sognegårdsalle 74, 

Kbh. Valby, lokal.
2938 - Bundgaard Andersen, Rosenvej 4, 2. th., 

Rønne, ex Haderslev.
3309 - OZ8SA, Sv. B. Andersen, Anemonevej 21, 1., 

Randers, lokal.
3821 - OZ4AN, Henry Skjøtt, Tietgens Alle 82, 2., 

Odense, lokal.
4394 - OZ5CP, Cai Pedersen, Vestervej 9, Oppe- 

sundby, Frederikssund, ex Hillerød.
4495 - OZ8KA, Kn. Aa. Hansen, Blegen 1, Sønder

borg, ex Odense.
4868 - OZ8FB, Hans Schlosser, Eskelund pr. Brø

rup, ex soldat.
4940 - OZ7IC, J. Chr. Østergaard, brugsforeningen, 

Broager, ex soldat.
4943 - OZ3JE, t. mek. kp. 214996, Olsen, 3. reg. radio

værksted. kasernen, Viborg, ex Viborg.
5094 - OZ3HW, Knud Stage, Højene, Hjørring, ex 

Gedser.
5169 - OZ3RN, 207156, Simonsen, 1. stations eskadr., 

flyvest. Aalborg, Nørresundby, ex Lønstrup.
5175 - OZ1CC, C. C. Tversted. Hastingsvej 46,

Kbh. S., lokal.
5197 - OZ5KA, Erik Kjær, Højgaard, Herning, lokal.
5209 - OZ4BF. B. Fuglsang, Glyngøre st., ex Struer.

5214 - OZ6BM, Bjarne Mutze, Juni Alle 99, Herlev, 
lokal.

5239 - Arne Brojiser, Sunds, ex Ramsing.
5289 - 225814, Kristensen, hærradio Bornholm, 

Rønne, ex Kbh.

5338 - Sven Eric Nielsen, OZ4SN, Lyne pr. Ølgod. 
ex soldat.

5517 - Rich. Bugatsch, poste restante. Hovedbane- 
gaarden, Kbh. V., lokal.

5525 - OZ4JF, 226015, Funeh, 4. tg. bat. rk., telegraf
kasernen, Høvelte, ex Kbh.

5704 - OZ3WW, Preben Høst, 0. Sandmarksvej 35, 
Køge, ex soldat.

5743 - Asger Bruntze, Svendborgvej 27, Ringe, lokal.
5793 - OZ8JA, 209641, Andersen, 2. eskadrille, flyve

station København, Hubertus, ex soldat.
5835 - P. Bruun, Humlehaven 27, Kbh. Valby, ex 

Skælskør.
5864 - OZ6JA, Jens Oluf Andersen, Lille Binderup, 

Aars, ex soldat.
5887 - OZ2XT, Johs. Drastrup, Ahlmannsgade 2, st. 

th., Kbh. N., ex Store Brøndum.
5908 - OZ1XX, Frank Høgfeldt, Morupvej 24, 

Skjern, lokal.
5971 - Finn Helmuth Pedersen, Stjernholmsgade 11,

3., Horsens, lokal.
6063 - MG 215461, Birch, 3. TGB’s TFK, Langelands

gades kaserne, Aarhus, ex Aarhus.
6128 - Erik Sørensen, Løgumgaard, Løgumkloster, 

ex Jerslev S.
6146 - OZ6ON, TMEK 225669, Nicolaisen, T. mek. 

skolen, HSGT, Ole Nielsens Vej, Kbh. 0., ex 
Kbh., u. afd.

6319 - Aage Lauridsen, Torvegade 60, 1. th., Esbjerg, 
lokal.
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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, Alekistevej 211, Vanløse, Da 2871u. Traff. 
Dept.: OZ2NU, Børge Petersen, Dybrogård, GI. Hasse
ris, Aalborg, Skalborg 155B. Landsafd.-leder: OZ8JM, 
Berg Madsen, Hobro vej 32, Randers, Randers 3400 (dag). 
OZ3XA. A. P. Hjorth-Jacobsen, Karen Brahesvej 11B. 
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, Kbh. SV, Eva 5228y. OZ5KD, K. 
Dantoft, Tværgade 3, Struer, Struer 600 (dag). OZ5KN, 
K. Normann, Strandboulevarden 54, Nykøbing F., Ny

købing 620 (dag).
Kassereren:

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

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

Amatørannoncer:
Sendes senest 3 dage før månedens begyndelse direkte 
til kassereren, OZ3FL, Fuglsangvej 18. 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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