
oz
Et Gitterdykmeter med mange Anvendelsesmuligheder

Fortsat fra OZ September 1955.  
Af K. Staack-Petersen, OZ2KP.

Som lovet sidst vil jeg denne Gang begynde 
med at meddele nærmere Oplysninger om 
Gitterdykmeterets mekaniske Opbygning, 
først vil jeg dog, foranlediget af forskellige 
Forespørgsler, oplyse, at saafremt man ikke 
kan faa fat paa de i den oprindelige Kon
struktion benyttede Forme til Spolerne 7—12 
incl. skulde der ikke være noget i Vejen for, 
at man i Stedet kan benytte Torotors Type 
ON.G 0,6 mm til Nr. 7 og 8, Type ON.G 1,0 
mm til Nr. 9 og Type ON.G 1,5 mm til Nr. 10, 
11 og 12, da man med disse Forme iflg. Toro
tors Katalog skulde kunne opnaa de ønskede 
Selvinduktioner. Da Formenes Diameter er 
mindre end de oprindeligt benyttede, maa de 
opgivne Vindingstal dog forøges tilsvarende, 
d. v. s. til ca. 1,3 Gange, og samtidig vil det 
for Nr. 7 og 8’s Vedkommende være nødven
digt at reducere Traad-Diameteren til 0,4 å 
0,5 mm emaill. Lad mig lige tilføje, at Grun
den til, at jeg ikke har benyttet Pulverkær
ner i disse Spoler, dels er at udelukke, at 
Spolens Data ændrer sig ved tilfældig For
skydning af Kærnerne (Spolerne skal jo sta
dig udskiftes) dels for at Spolens Kraftlinie- 
felt ikke skal blive for lukket og derved van
skeliggøre Kobling til Maaleobjektet.

Kassen til Oscillatordelen er opbygget af en 
i ret Vinkel bukket Chassisplade, forsynet 
med Kanter til Fastspænding af Forpladen, 
der er lavet af Plexiglas for ikke at give for 
store Tab, og som bærer de forskellige Til
slutningsbøsninger, og Dækselet der er buk

ket i U-Form, og ligeledes forsynet med en 
Kant til Fastspænding af Forpladen. Samtlige 
Maal fremgaar af Tegningen, og paa Tegnin
gen af Chassispladen er tillige angivet For
men og Placeringen af Haandtaget og Skalaen 
(60 mm 0) der begge sidder udvendig paa 
Kassens højre Side. Det ses, at Skalaen sidder 
godt tilgængelig for Betjening med Tommel
fingeren. Afstemningskondensatoren er pla
ceret i øverste Hjørne og saaledes, at Stator- 
tilslutningerne vender lige ud til Forpladen, 
hvor de er direkte forbundet til de to „var
me" Bøsninger. Det bemærkes, at disse i 
Praksis sidder ved Siden af hinanden med 
Chassisbøsningen 15 mm tilhøjre for Gitter
bøsningen. Denne Opbygning giver de kortest 
mulige Forbindelser i Svingningskredsen, og 
er nødvendig for at kunne naa op paa de 
højeste Frekvenser. Rørfatningen er, som det 
ses paa Fotografiet, anbragt under Konden
satoren med Rørets Top lige under Konden
satoren og Fatningsfjedrene nedad. Dette 
giver en bekvem og hensigtsmæssig Monte
ring med C4 og C5 samt C8 fremme ved For
pladen, C3 fastloddet over Cl, og RI og R2 
ført til to Loddeblik ved Bagfladen, hvor også 
C6 og C7 er befæstiget tillige med de respek
tive Tilledninger. De øvrige tre Tilledninger 
er loddet direkte til Fatnings-Fjedrene. For 
en Ordens Skyld maa jeg hellere fortælle, at 
den lille Uoverensstemmelse, der findes mel
lem Fotografierne og Tegningerne til Kassen, 
skyldes, at denne oprindelig var lavet med
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en tre-fløjet Chassisplade med paamonterede 
Bøsningspaneler. Da dette viste sig ikke at 
kunne gaa paa de høje Frekvenser, blev det 
nødvendigt at save Forsiden ud og erstatte 
den med Plexiglaspladen. For at skaane mine 
Læsere for dette Arbejde har jeg altsaa ænd
ret Kassens Konstruktion tilsvarende, herved 
opnaas iøvrigt ogsaa, at det er lettere at kom
me til at lodde Bøsningerne til Statorkon- 
takterne. Bøsningerne er normale drejede 
Telefonbøsninger med Loddeansats 20 mm 
lange og som det fremgaar af Spoletabellen 
med 16 mm dyb Boring. Som Fotografiet viser, 
stikker ca. 11 mm af Længden udenfor For
pladen. Dette er gjort for at faa saa meget L 
som muligt udenfor Kassen paa de højeste 
Frekvenser. Det skal bemærkes, at hvis disse 
Maal ikke overholdes, vil det blive nødvendigt 
at ændre Længden af Spole Nr. 14 (Haarnaa- 
len). Husk ogsaa, at det er absolut nødvendigt 
for at holde Kalibreringen paa de høje Fre
kvenser, at Spolerne skydes helt til Bund i

Bøsningerne, dette er netop Grunden til, at 
disse skal være lukket i Bunden.

Opbygningen af Strømforsyningen m. v. er 
der vel næppe Grund til at gaa nærmere ind 
paa. Den er ganske ukritisk og kan derfor 
overlades til den enkeltes Smag, et enkelt 
Tip vil jeg dog give med: anbring om muligt 
Instrumentet paa en 30—45 bagudhældende 
Plade, saa er det let at komme til at se, hvad 
enten man staar op eller sidder ned, naar GD- 
meteret benyttes.

Diagrammerne for Jævnstrøms- og Batteri
forsyning skulde vist tale for sig selv. Stør
relsen af RF er beregnet for et 955 Rør og 
maa ændres, hvis et Rør med andre Gløde- 
strømsdata anvendes. Telefontransformatoren 
udgøres af en forhaandenværende LF-Trafo 
med Omsætningsforhold fra 1:1 til 1:10. Det 
maa indtrængende fraraades at udelade den
ne, specielt hvis Instrumentet skal benyttes 
paa en Minus-Installation (0 og - 220 Volt), 
hvor  Telefonen  da  vil  ligge  med  den  fulde
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Forplade af Plexiglas 5—6 mm. Hullerne langs  
Kanten 3,5  mm Ø 5 mm inde, øvrige Huller 6 mm Ø  
t i l  Bøsning. Gevind-Hullerne bores efter Bukningen,  
saa de passer med Hullerne i  henholdsvis Forplade,  

Dæksel og

Netspænding til Jord og være absolut livsfar
lig, hvis der er Overgang til Stel fra Spolerne, 
hvilket hyppigt er Tilfældet. Det skal ogsaa 
paapeges, at Kassen paa Oscillatordelen fører 
den fulde Netspænding, og maa behandles 
med den fornødne Forsigtighed; ønsker man 
at begrænse Risikoen herved, vil det være 
nødvendigt at ændre lidt i Diagrammet for 
Oscillatordelen. Den direkte Forbindelse mel
lem Svingningskreds m. v. og Glødetraad-Ka- 
tode afbrydes og erstattes med en (helst Glim
mer) Kondensator paa 5—10.000 pF paa 2000 
Volt. Der er da ikke ledende Forbindelse til

Nettet fra de udvendige Dele, og Berørings
faren er ophævet. Afbryderen er to-polet og
saa af sikkerhedsmæssige Grunde, og for de 
øvrige Deles Vedkommende henvises til Styk
listen i sidste Nummer. Hvis Netspændingen 
har for lidt „ripple“ til at give tilstrækkelig 
Modulation, naar „Mod“ aabnes, maa man 
forøge Værdien af R9 eller eventuelt helt 
fjerne den.

Angaaende Batteri-Strømforsyningen be
mærkes: 6 Volt Batteriet kan f. Eks. sammen
sættes af 4 Stk. 1,5 Volt Celler af Unite-Ty- 
pen el. lign. Anodespændingen til de lavere 
Frekvenser behøver kun at være ca. 60 Volt, 
medens 120 er nødvendigt for at faa en rime
lig Gitterstrøm paa de højere Frekvenser 
(over 30 MHz). Den trinvis variable Spæn
dingsdeler er her erstattet af et 50 kOhm Pot. 
meter (af Holdbarhedsgrunde helst venstre- 
logaritmisk) med Afbryder for at spare saa 
meget som muligt paa det dyre Anodebatteri. 
Af samme Grund er der ogsaa benyttet en to
polet Afbryder for Batterierne. Modulation 
af det frembragte Signal kan naturligvis ikke 
opnaaes paa samme Maade som før omtalt, i 
Stedet for benyttes Gittermodulation, idet 
man tilfører et eller andet LF-Signal via en 
LF-Trafo, hvis Sekundær tilsluttes Tlf.-Bøs- 
ningerne ganske som vist paa Diagrammet for 
Jævnstrømsforsyning.

Kalibrering.
Naar Gitterdykmeter og Strømforsyning er 

færdige og prøvet OK, d. v. s. svinger paa alle
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Omraader, hvilket konstateres ved Udslaget 
paa Instrumentet, mangler kun den vigtigste 
Del af Arbejdet: den omhyggelige Kalibre
ring. Her skulde de følgende Tabeller være en 
god Hjælp. NB. hvis man har fulgt Konstruk
tionen nøjagtigt, men det er naturligvis alli
gevel nødvendigt at foretage Kontrol. Kali
breringen foretages lettest ved Hjælp af en 
velkalibreret Modtager, idet Gitterdykmeteret 
bruges som Oscillator (med Anodespændingen 
tilsluttet) og Frekvensen aflæses paa Modta
geren, eventuelt paa den 2. eller 3. harmoni
ske af GDM’s Frekvens, hvis Modtageren ikke 
kan gaa ned til 1,75 MHz. Hvis Modtageren er 
en Super uden HF-Trin (BCL-Spille), pas da 
paa, at det ikke er „Spejlet", der lyttes paa; 
Risikoen herfor er dog størst ved Frekvenser 
over 10 MHz. Er man ikke sikker paa Modta
gerens Kalibrering, betaler det sig først at 
kontrollere denne ved Hjælp af harmoniske 
af 100 kHz, eller i værste Fald af 500 kHz. 
Fremgangsmaaden er som flg.: Indsæt 100 
kHz Spolen i GDM og forbind Ant.-Bøsng. til 
KB-Modtageren. Tænd BCL-Spillen og indstil 
den paa Daventry 200,000 Hz. Drej forsigtigt 
paa GDM til nøjagtigt Nulstød med Daventry 
(ca. 70°). GDM er nu indstillet til nøjagtigt 
100 kHz og harmoniske heraf vil kunne findes 
paa KB-Modtageren op til 30 MHz eller høje
re afhængig af dennes Følsomhed. Har man 
først Brug for 500 kHz Punkter til den grovere 
Kalibrering, skaffer man sig først 100 kHz fra 
GDM som ovenfor, dernæst indstiller man 
BCL-Spillen paa den 10. harmoniske heraf = 
1000 kHz. Derpaa udskiftes 100 kHz Spolen i 
GDM med 500 kHz do. og Skalaen stilles til 
Nulstød med de 1000 kHz paa BCL’en. GDM 
er da indstillet til 500 kHz og de harmoniske 
heraf kan da findes paa KB-Modtageren.

Dataene for 100 kHz og MF-Spolen frem- 
gaar af Tegningerne. Disse er som tidligere

omtalt udformede hhv. som en 
Hartley (for at faa kraftige 
Oversvingninger) og som Col- 
pitts med større Baandspred- 
ning end for de øvrige Omraa
der, dette sidste for at lette Ind
stillingen paa en bestemt Fre
kvens indenfor det normale MF 
Omraade. Da disse to Spoler 
ikke er beregnet paa at skulle 
arbejde med induktiv Kobling 
til Maaleobjektet, men som Sig- 
nalgenerator, er der her benyt
tet Jernkerner til den endelige 
Justering af Selvinduktionen. 

Denne udføres for 100 kHz Spolens Vedkom
mende paa den Maade, at man med GDM- 
Kondensatoren paa ca. 60° drejer paa Kernen 
til Nulstød med Daventry, man kan da ved 
Hjælp af Kondensatoren variere Frekvensen 
ca. 850 Hz paa begge Sider af 100 kHz; herved 
bliver det let at holde Ose. i det nøjagtige 
Nulstød med 200 kHz.

Til MF-Spolen er benyttet en Spole fra en 
Sugekreds for 240 kHz, hvorfor Viklingsdata 
ikke kan opgives. Denne Spoles oprindelige 
L paa ca. 4 mH er formindsket til 3,6 mH ved 
at dreje Kernen lidt udad. Man stiller sin BCL 
saa nært som muligt paa 840 kHz, GDM Kon - 
densatoren fuldt inddrejet og drejer udad paa 
Kernen til man hører GDM’s 2. harmoniske i 
Modtageren. GDM vil da kunne bestryge ca. 
420 til 515 kHz, hvilket kan kontrolleres med 
BCL’en; om Grænserne bliver nøjagtigt som 
de her anførte spiller mindre Rolle, blot man 
har de 500 kHz indenfor Omraadet af H. t. 
det tidligere under Kalibrering omtalte.

Pulverkerne  6 Gev  
Ca  = 400 pF Glimmer
Cb —200 pF ororyeker
Bevikling:
G-O  = 5X115 Vi

100 kHz Spole
O-A  = 3X110 Vi  
Traad: 0,1—2XSilke  
Form: 5014  
Plexiglas: 14X48X4
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Vi regner nu med at Kalibreringsproblemet 
er klaret op til ca. 30 MHz, men hvordan skal 
man saa komme videre; det er vel de færre
ste, der har Adgang til Modtagere, der er ka
libreret. op til 240 MHz. Ja, man kan naturlig
vis benytte et Par Lecher-Traade, men det er 
maaske ikke alle, der har Plads til det. Nej,

420 -510 kHz
det er lettere at lave sig en lille Hjælpemod
tager, simpelthen en O-V-l med en Afstem
ningskondensator paa ca. 15 pF med en paa- 
lidelig Mikroskala og dertil en 3—4 Spoler 
paa hhv. 1, 3, 6, 12 Vi. Laver man Modtageren 
saaledes, at man direkte paa Kondensatoren 
fastlodder et Par Bøsninger med 19 mm Af
stand, kan man ovenikøbet „laane“ de Spoler, 
man allerede har lavet sig til GDM. Nu vil 
man saa maaske sige, at det er jo blot at lade 
Sorteper gaa videre, for saa skal Modtageren 
jo først kalibreres, og hvordan klarer man saa 
det? Svaret er ligetil: Ved Hjælp af Gitter- 
dykmeteret, og jeg skal nu forklare hvordan. 
Vi starter Prøvemodtageren, sætter den til at 
svinge og lytter i Hovedtelefonen. Saa sætter 
vi den Spole, der dækker det hidtil højeste 
kalibrerede Omraade i GDM, starter paa 
højeste Frekvens (100°) og drejer langsomt  
nedad i Frekvens. Et eller andet Sted vil vi da 
faa en Stødtone i Modtageren. GDM aflæses, 
og vi kalder denne Frekvens f1. Vi fortsætter 
nu med at dreje GDM langsomt ned  til vi 
næste Gang hører en Stødtone i Modtageren, 
som naturligvis ikke maa røres. Faar vi ikke 
flere Stød fra den første Spole, fortsætter vi 
blot med den næste lavere og starter igen fra 
100°. Frekvensen for Stødtone Nr. 2 kalder 
vi f2. Den frekvens, Modtageren er indstillet 
til, kaldes fx, man har da:

Ovenstaaende Eksempler skulde ogsaa vise, 
at det er ubetinget nødvendigt, at man er ab
solut sikker paa, at man har aflæst to paa  
hinanden følgende Stødfrekvenser  (subhar- 
moniske til den søgte Frekvens).

Naar man paa denne Maade har skaffet sig 
en foreløbig Kalibrering af Prøvemodtagerer.. 
fortsætter man Kalibreringen af GDM Spo
lerne ved at opsøge kendte harmoniske af de 
allerede kalibrerede Spoler og uden at røre 
Modtageren udskifte Spolen i GDM til den 
næstfølgende højere Spole, denne skal da give 
Stødtone ved næsten samme Skalaindstilling, 
denne nye Indstilling giver da et Kalibre
ringspunkt for den nye Spole.

Lad os igen tage et Eksempel for at belyse 
Fremgangsmaaden:

Fra GDM Spole 7 2,8° = 14 MHz opsøges 
2. harmoniske paa Prøvemodtageren, der alt- 
saa nu staar paa 28 MHz. I GDM indsættes 
næstfølgende Spole, Nr. 9, og Skalaen drejes 
lidt til begge Sider, til Nulstødet er fundet. 
Det falder paa 3,6° og hermed har man altsaa 
faaet GDM kalibreret for 28 MHz. Da man be
nytter en Ret-Modtager til Kalibreringen, er 
der ingen Fare for at tage Fejl af Spejl eller 
Blandingsfrekvenser med Modtagerens Oscil
lators højere harmoniske.

Naar man ved at tage et Par Punkter paa 
Skalaen for hver Spole har sikret sig, at disse 
dækker de ønskede Omraader, er der iøvrigt 
intet i Vejen for at foretage den sluttelige 
Kalibrering med Prøvemodtageren paa VHF, 
f. Eks. fra 80— 180 MHz. Man kan derved op- 
naa at faa 3—4 Punkter for hver 3—4 Spoler 
for hver ny Indstilling af Prøvemodtageren, 
hvilket selvfølgelig fremmer Arbejdet.

Jeg haaber med ovenstaaende at have for
klaret fremgangsmaaden ved Kalibreringen 
saa indgaaende, at ogsaa de, der aldrig før har 
prøvet noget saadant, kan finde ud af det. Det 
lyder maaske lidt indviklet, men gaa nu blot 
til Sagen med friskt Mod, naar man først har 
fattet Metoden, gaar det meget lettere, end 
det er muligt at forklare det.

For ikke at gøre denne Artikel for lang vil 
jeg slutte for denne Gang med at bringe Kali
breringstabel for Modellens fire laveste Om
raader. Bemærk, at denne ogsaa omfatter en 
Tabel over LC-Produktet for de anførte Fre-
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Montage af HF-trin
Af OZ7PL

Ved HF-forstærkertrin og MF-forstærker- 
trin er det ikke helt ligegyldigt på hvilken 
måde den elektriske montering foretages. Ge
nerelt kan det siges, at der altid skal anvendes 
så korte ledninger som muligt under hensyn
tagen til en forsvarlig anbringelse af kompo
nenterne. Ved frekvenser over 30 MHz vil 
selv ganske korte ledningsstykker (5—10 mm) 
kunne frembyde reaktanser, der kan influere 
uheldigt på det pågældende forstærkertrin.

Nedenfor er vist et eksempel på montering 
af et forstærkertrin med rør EF80. Under 
hver af de to møtrikker, der fastspænder rør- 
fatningen til chassiset, er lagt en dobbelt lod- 
deflig, som skal tjene til stelforbindelse. Der 
er i denne anledning visse hensyn at tage ved 
valget af rørfatning, idet denne bør være af 
en type, hvor isolationsblokken med kontakt
fjedrene er indpresset i selve metalkappen, 
således at metalkappens opspændingsflange 
kan ligge plant an imod chassiset. Isolations
blokken indgår derfor ikke i selve fastspæn-

Spole Nr. 3 Spole Nr. 4
kHz Skala0 L • C kHz Skala0 L ’ C
3500 3,5 2068 5000 3,0 1012
3600 14,5 1950 5100 11,1 973
3700 23,5 1847 5200 18,0 935
3800 31,4 1754 5300 24,0 900
3900 38,6 1667 5400 29,9 866
4000 45,3 1606 5500 35,0 837
4100 51,9 1507 5600 40,0 807
4200 57,8 1434 5700 44,9 780
4300 63,4 1370 5800 49,5 752
4400 68,3 1310 5900 54.0 727
4500 73,3 1250 6000 58,0 704
4600 77,9 1200 6100 61,9 680
4700 82,3 1147 6200 65.7 658
4800 86,9 1100 6300 69.0 639
4900 91,0 1055 6400 72,8 618
5000 95,6 1012 6500 76.0 600

6600 79,2 581
6700 82,2 564
6800 85,4 547
6900 88.4 531
7000 91,6 517

Bemærk, at Tabellerne for Spole Nr. 1 og 3, 
hhv. 2 og 4, praktisk talt giver samme Hække 
Skalatal for 1. og 2. harmoniske af den lave
ste Frekvens. Det samme gælder, naar Spo
lerne er nøjagtigt tilpassede hele Vejen opad, 
saaledes at Kalibrering af de to laveste Om- 
raader praktisk talt dækker samtlige Omraa- 
der, idet Frekvensen for det laveste Omraade 
1 eller 2 blot skal ganges med hhv. 2, 4, 8, 16, 
32, 64 for tilnærmet at give Frekvensen for de 
øvrige Spoler.

kvenser, hvad denne skal bruges til, maa jeg 
sammen med det øvrige gemme til næste 
Gang.

Spole Nr. 1 Spole Nr. 2
kHz Skala0 L • C kHz Skala0 L * C
1750 2,8 8270 2500 5,8 4050
1800 13,5 7800 2550 13,2 3890
1850 22,1 7380 2600 19,8 3740
1900 30,2 7020 2650 25,3 3600
1950 37,2 6660 2700 31,0 3470
2000 44,2 6420 2750 36,0 3348
2050 50,5 6030 2800 40,9 3228
2100 56,0 5740 2850 45,8 3120
2150 61,2 5480 2900 50,0 3010
2200 66,1 5240 2950 54,2 2908
2250 70,9 5000 3000 58,4 2818
2300 75,4 4800 3050 62,0 2720
2350 79,8 4580 3100 65,6 2632
2400 83,8 4400 3150 69.0 2556
2450 87,6 4220 3200 72,3 2472
2500 91.6 4050 3250 75,7 2400
2550 96,0 3890 3300 78,6 2326

3350 81.8 2258
3400 84,4 2190
3450 87,4 2124
3500 90,2 2068

Gitter dykmeter et set fra højre forfra med Spole  5 
indsat.  Ved Siden ses Holderen med Sp. 1—3 osv. i  

bagerste og 2—4 osv. i  forreste Række.

Et Kig ind i  Gitter dykmeter et.  Fra oven ses SI,  C3,  
RI, VI og R2. Det er 100 kHz Spolen der sidder i  
Bøsningerne. Nedenunder ses Spolerne Nr. 13 og 14.

198



dingen på chassiset, og lodde- 
fligene kan ikke gå løse, hvis 
isolationsmaterialet i tidens løb 
skulle svinde. Loddefligene må 
ikke være for lange eller for 
tynde, da de ellers kan udvise 
reaktanser.

Det ses af og til, at afkob
lingskondensatorernes kolde 
ende er forbundet til rørfatnin
gens centrale skærmrør, som så 
igen er forbundet til en lodde- 
flig på chassiset ved hjælp af 
et tyndt stykke monteringstråd.
Denne montageform er uheldig
og må frarådes, da der kan opstå uønskede
koblinger mellem rørets elektroder.

Som det fremgår af fig. 2, der viser place
ringen af de i fig. 1 indgående komponenter, 
er alle afkoblingsblokke ført direkte ned til 
stelpunkterne, d. v. s. til loddefligene. Kato
den og skærmgitteret skal afkobles godt, små 
Hi-K blokke på 2,2 nF fylder ikke ret meget 
og har ved 10 MHz en impedans på ca. 7 Ohm. 
Bemærk, at den kolde ende af sek. i transfor
mator TI og katodens afkoblingskondensator 
C3 er ført til samme punkt på den ene lodde- 
flig. Herved kan evt. chassisstrømme ikke 
fremkalde spændingsforskelle mellem gitter 
og katode.

Anodespændingsforsyningen bør, specieir, 
hvor der er tale om flere efter hinanden føl
gende HF-trin, afkobles med 1 kOhm og 2,2 
nF ved hvert trin, da der ellers er chance for 
ustabilitet på grund af kobling mellem de 
enkelte trin. Der er her anvendt to afkob
lingskondensatorer, idet skærmgitteret er af
koblet direkte på rørfatningen, og transfor
mator T2’s primær er afkoblet direkte på 
klemme b.

Glødestrømsforsyningen kan ved frekven
ser over 30 MHz bevirke ustabilitet, hvorfor 
det anbefales at afkoble glødetråden i hvert

Fig. 1. Forstærkertrin med EF80.
R1= 180 Ω, R kΩ.

C1 = C6 = 22 nF.

trin, evt. også at indskyde små drosler i glø- 
destrømstilledningerne, eller måske endnu 
bedre, at skyde et lille stykke ferroxcuberør" 
(10—15 mm) af kvalitet 3B ind over gløde- 
strømstilledningerne.

Et lille tip: Parasitsvingninger med høj fre
kvens (f. eks. 100 MHz) kan på lignende måde 
slås ned ved hjælp af et lille stykke ferrox
cuberør", der skydes ind over den farlige led
ningsforbindelse. Der kan ofte opnås forbløf
fende resultater på denne måde.

* Ferritperler kan anvendes. TR.

Rettelser til OZ for september
Pg. 169 Spoletabellen Nr. 14. Teksten skal lyde: 
Haarnaal af 4 mm Ø, 15/23 bred, 28/32 lang hvoraf

o. s. v.
Pg. 187. Sp. Nr. 7. Forklaring: For at løse denne 

Opgave.
Sp. Nr. 9. Brøken skal lyde:

Overtrædelse af bestemmelser for amatør-radio- 
sendetilladelse.

Til underretning meddeles, at sendetilladelsen for 
en radioamatør (kategori B) er blevet inddraget for 
1 år på grund af, at den pågældende har overtrådt 
de gældende bestemmelser, idet han har foretaget 
telefoniudsendelser i 3,5 MHz båndet, uagtet hans 
sendetilladelse for dette bånds vedkommende kun 
giver adgang til telegrafi.

Børge Nielsen.
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Pg. 188. Sp. Nr. 11: A- og B- Tilladelse sender hver
o. s. v.

I Svaret er flg. Linie faldet ud mellem de to Maa- 
der, Svaret kan gives paa, altsaa efter 1,15, og før 

: eller der kan svares som flg.
Til Sp. Nr. 12 er ligeledes givet 2 mulige Besvarel

ser altsaa Svar a: eller b.



Den cirkulære antenne
Oversat fra „Television and FM antenna Guide".

Af OZ5KN.

En antenne med forholdsvis usædvanlig 
karakteristik kan laves ved at trække den 
foldede dipol ud, så den danner en cirkel med 
lodret plan som vist på fig. 1. Hvis alle de 
faktorer, der indeholdes i denne antennetype. 
udnyttes omhyggeligt, vil denne antenne have 
højere gain end dipolen, den foldede dipol, 
V-antennen og andre, samtidig med, at den 
har fladere retningskarakteristik og, brugt som 
modtagerantenne, så at sige ikke påvirkes af 
signaler, der kommer ind lodret på antennen. 
Vandret og lodret strålingsdiagram er vist i 
fig. 2 og 3. En sammenligning mellem de lod
rette strålingsdiagrammer for en almindelig 
dipol og for den cirkulære antenne, vil tyde
ligt vise sidstnævntes større evne til at under
trykke signaler nedenfra eller ovenfra. Dette 
betyder større opsamlet (eller udstrålet sig
nal) langs horisontale vinkler og derfor bedre 
ydelse på VHF.

På grund af det forlængede retningsdia
gram med karakter af stråleformation bagud 
og fremad, er anbringelsen af antennen kri
tisk. En tiltning på få grader kan give en for
skel i gain, det samme kan en ringe drejning. 
Ligeledes er det meget vigtigt, at feederen til
sluttes nøjagtigt i top eller i bund.

Som følge af antennens udformning er der 
ingen endepunktseffekt, og længden fra det 
ene fødepunkt til det andet bliver en teoretisk 
bølgelængde efter følgende simple formel:

Jo mere perfekt cirklen formes, desto bedre 
får man antennens egenskaber frem. Anten
neelementets diameter bør ikke overskride 
12—14 mm. For stor tykkelse og dermed over
flade vil forøge opsamlingen af støj fra jord
overfladen. Modsat virkemåden af alminde
ligt kendte rammeantenner, er stråleretnin
gen for denne antenne stadig i overensstem
melse med den foldede dipol og derfor nul 
ved „enderne“.

På fig. 1 ser man hvordan de elektriske fel
ter fordeler sig med antennens bredside vendt 
mod stationen. At fordelingen bliver således 
skyldes, at afstanden tværs over antennen 
kun er lidt mindre end ½ bølgelængde. Ved 
almindelige gammelkendte rammeantenner er 
denne afstand en forsvindende del af ½ bøl
gelængde, polariteten bliver den samme i 
rammens 2 sider og resultatet bliver en ud
balancering af signalet. Man kan også sam
menligne den cirkulære antenne med 2 stak
kede dipoler, idet vi ligesom ved disse opnår 
flad udstråling, grundet på, at et signal kom
mende ovenfra eller nedenfra når at skifte 
fase under passagen af den halve bølgelæng
des afstand mellem elementerne. Resultatet 
bliver, at sådanne lodret ankomne signaler 
udbalanceres i feederen. Af samme grunde 
vil i det hele taget signaler, der kommer 
mere eller mindre skråt ind på den cirkulære 
antennes plan, blive udbalanceret. Se de viste 
strålingsdiagrammer.

Det skal nævnes, at undertegnede har haft 
gode resultater med denne antenne til mod
tagelse af Gladsaxesenderen i Nykøbing F.
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hvor F er frekvensen i MHz.

Fig. 1. Den helbølge cirkulære antenne. Man bemærker strømfordelingen for en enkelt  halvperiode,  
vist  med pilene. Fig. 2.  Horisontalt  strålediagram. Fig. 3.  Vertikalt  strålediagram.



For de lidt viderekomne.

En 10 m transceiver
(transportabel sender/modtager). 

Ved OZ7SI.

Siden 5 m båndet blev inddraget, har vi i 
grunden savnet et bånd til transceivere. På 
5 m kunne man uden større besvær få selv 
ældre rør til at arbejde, og antennelængden 
var menneskelig — 1,25 m for en kvartbølge- 
antenne. Det er synd, at denne gren af vor 
hobby er gået lidt i glemmebogen såvel i OZ 
som amatører imellem. Som en af de, der 
startede sin amatørtilværelse med en transcei
ver på 5 m, skal jeg forsøge at blæse liv i 
denne udendørssport igen, selv om det måske 
er lovlig sent på året konstruktionen frem
kommer.

For de af læserne, som ikke kender eller 
ikke huske transceiverens princip, skal det 
lige kort repeteres.

Ordet transceiver betyder kombineret sen
der og modtager, i regelen til transportabelt 
brug. Det er afledet af de engelske udtryk 
TRANSmitter (sender) og reCEIVER (modta
ger). I sin simpleste form består transceiveren 
af 2 rør, der, når man modtager, fungerer som 
detektor-lavfrekvensforstærker, og som under 
sending er oscillator-modulator.

Som ovenfor antydet arbejder transceivere 
på de højere frekvenser hovedsagelig p. gr. af, 
at effektiviteten af en lille sender bliver ufor
holdsmæssig lille, hvis ikke antennen er 
mindst en kvart bølgelængde. Den høje fre
kvens medfører, at man næsten altid benyt
ter en særlig detektorkobling: den superre
generative, som besidder to for formålet gode 
egenskaber, nemlig stor følsomhed og lille 
selektivitet. Desværre udstråler den superre

generative detektor effekt til antennen som 
følge af sin arbejdsmåde. Den kan derfor vol
de forstyrrelser hos andre amatører.

Ved valg af transceiverens arbejdsfrekvens 
har man kun to muligheder: 10 m eller 2 m. 
For 2 m taler de små antennedimensioner, 
imod bl. a. rørvanskeligheder og hensynet til 
eget helbred, idet man sikkert ikke kan regne 
med at leve længe, hvis først de inkarnerede 
2 m-folk får færten af en. På 10 m har man 
kun få komponentvanskeligheder, hvorimod 
antennelængden ikke er rar. Endelig er 10 m 
kun lejlighedsvis åbent for anden amatørtra
fik. Dette forhold og manglen på egnede rør 
til 2 m på planlægningstidspunktet afgjorde 
sagen, og frekvensområdet blev fastlagt til 
28—30 MHz.

Mens arbejdet på transceiveren har stået 
på, er der fremkommet et subminiaturerør, 
DC70, med tilsyneladende gode egenskaber. 
Det er en batteritriode, som angives at kunne 
arbejde op til 500 MHz. Prisen er dog høj: 
25,- brutto. Så er det benyttede DCC90 mere 
økonomisk, idet man for en pris af 18,- brutto 
får to trioder i samme kolbe og altså kan 
nøjes med dette ene rør til transceiveren. 
Begge de nævnte rør er ikke belagt med stats
afgift.

Fig. 1 og 2 viser transceiveren skematisk, 
når den er koblet som henholdsvis modtager 
og sender. Det skulle lette forståelsen af ho
veddiagrammet fig. 3, der er noget uover
skueligt på grund af de indtegnede omskifter
kontakter. V 1m er detektorrør og V 2m lavfre-
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kvensrør i modtageren (se fig. 1). De samme 
rør benyttes som henholdsvis senderrør (V1s) 
og modulatorrør (V2S ) i fig- 2.

Spolen i svingningskredsen er viklet på en 
spoleform nr. 6119 (diameter ca. 18 mm) med 
10 vindinger af 0,7 mm blank kobbertråd. 
Synes man bedre om at gøre spolen selvbæ
rende, må tråden vælges noget tykkere (1—
1,5 mm). Afstemningskondensatoren kan være 
en lille butterfly-kondensator LTMB8 eller 
lignende. C2 og C3 er lufttrimmere af Philips 
fabrikat. L2 er en lille drosselspole på ca. 40 
μH. Den kan laves af en 1 W modstand på 20 
—100 kohm, som bevikles med 0,12—0,15 mm 
emaljetråd. Der kan være 70—100 vindinger i 
et lag. Enderne af drosselspolen loddes til 
modstandens tråde og hele herligheden dyp
pes i vox, lakeres med lak eller smøres over 
med lim.

Fig. 5.  Under mellembunden skimtes relæet.

Opbygningen er iøvrigt foretaget i en for
henværende tedåse (se fig. 4), som på forpla
den kun rummer afstemningshåndtag, anten
ne- og jordbøsninger samt et multistik til 
strømforsyning, hovedtelefon og mikrofon. 
Denne opbygningsmetode byder på visse 
driftsmæssige fordele, men kræver en meget 
omhyggelig afkobling af alle udgående led
ninger. Alle omskifterkontakter på fig. 3 be
tjenes på een gang' enten ligesom i denne kon
struktion med et relæ eller med en MEC om
skifter på 4X2 stillinger. Mikrofontransfor
matoren i gitteret på LF-røret (ses bagest på 
fig. 5) er lavet af en gammel LF-transformer, 
som uden på de eksisterende viklinger har 
fået en ekstra bevikling på 200—300 vindin-Fig. 4.  Transceiveren set udefra
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Lidt 70 cm snak, især med henblik på rørene
Af OZ8T.
(fortsat)

Det første rør, der skal gennemgås efter de 
indledende bemærkninger er

Subminiature-trioden for batteridrift 
DC 70

Dette er en direkte opvarmet triode for så
vel sender- som modtagerformål for VHF og 
„begyndelsen1' af UHF området (300—3000 
MHz = 1 m — 10 cm), idet den er anvendelig 
op til 500 MHz, d. v. s. 60 cm. Den kan f. ex. 
anvendes som oscillator, forstærker, superre
generativ detektor og blander fortrinsvis i 
transportabelt materiel, på grund af dens små 
dimensioner, batteridriften og den kendsger
ning, at den kan monteres i alle retninger. 
Som oscillator er DC 70 i stand til at aflevere 
0,45 W ved 500 MHz, og som forstærker op 
imod 1 W.

Glødetrådens data er: spænding 1,25 V og 
strømforbrug 200 mA. Af en direkte opvarmet 
batteritriode at være, er dens stejlhed høj, 
idet den er 3,4 mA/V ved en anodestrøm på 
12 mA. Forstærkningsfaktoren er 14.

Som illustrationen viser (figur 1) er DC 70 
forsynet med tilledninger, der går gennem

soklen, og som loddes direkte ind i kredsløbet. 
M. a. o. skal der ikke anvendes rørholder.

De direkte indloddede tilledninger må dog 
ikke loddes nærmere end 5 mm fra soklen, og 
eventuelle knæk eller skarpe bøjninger må 
ikke være nærmere soklen end 1,5 mm for at 
undgå beskadigelser.

Fig. 1.Fotografi  af DC 71 (naturlig størrelse).

særlig kasse, som ikke er vist. Anodestrøms
forbruget er 5,5 mA ved modtagning og 12 
mA ved sending. Glødetråden kræver 110 mA 
ved 3 V, og mikrofonen trækker ca. 50 mA.

Ved opbygningen skal man blot sørge for, 
at HF-delen får korte ledninger; resten er ret 
ukritisk.

I næste nr. skal vi se lidt på antennepro
blemet, kalibreringen og nogle forsøgsresul
tater med transceiveren i forbindelse med en 
lidt større stationær station.

Fig.  7. Transceiveren ovenfra. Man ser røret,  som  
l igger vandret over  i (kan ikke ses).

ger af 0,2—0,3 mm emaljetråd. Transforma
toren 1:3 i anoden på LF-røret kan godt er
stattes af en drossel, når telefonen tilkobles 
som vist på fig. 6.

DCC90 er koblet til tre volt glødespænding 
(som fig. 3 viser). Ved at gøre dette og ved at 
bruge et 1,5 V batteri til negativ gitterfor- 
spænding, sparer man et separat mikrofon
batteri, idet kulkornsmikrofonen K så strøm
forsynes mellem + 3 V og - 1,5 V. Det giver
4,5 V, som passer til de fleste mikrofoner af 
denne type. Strømforsyningen foregår iøvrigt 
med 3 stk. 1,5 V batteri af typen UNITE og et 
120 V anodebatteri. Disse batterier findes i en
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Fig. 2.  Elektrodeanbringelse, forbindelser og største  
dimensioner for DC 70.

Som karakteristik data kan opgives:
Anodespænding Va
Anodestrøm Ia
Gitterforspænding Vg
Stejlhed S
Forstærkningsfaktor          μ 
Indre modstand Ri

= 150 V
= 12 mA
= - 4,5 V

3,4 mA/V 
= 14
— 4000 ohm

Arbejder DC 70 som oscillator ved 500 MHz, 
er indstillingen således:

Her er — til orientering — L1 = 5 vdg. 
diam. 10 mm, L2 = L4 = 30 vdg. 8mmø, L3 
= 2 vdg. 15 mmø og L5 = 1 vdg. 15 mmø.

Rørets pris opgives til 25 kr. brutto.

UHF trioden for jordet-gitter kredsløb
EC 80

EC 80 er en indirekte opvarmet triode kon
strueret specielt for anvendelse på UHF, idet 
den som forstærker kan arbejde op til 500 
MHz. Både forstærkningsfaktor og stejlhed er 
høj, nemlig hhv. μ — 80 og S = 12 mA/V, 
samtidig med at rørets egenstøj er lav; det 
er muligt at opnå et støjtal på 8 db på 300 
MHz for en båndbredde på 4,5 MHz.

Disse egenskaber gør EC 80 anvendeligt til 
en række formål på decimeterbølgerne, såsom 
mobile anlæg, professionelt udstyr, måleappa
ratur, radio links og naturligvis også til ama
tørformål i 432—438 MHz båndet.

På grund af den høje stejlhed og ringe støj 
bliver EC 80 også særdeles anvendeligt på 
lavere frekvenser, f. ex. til bredbåndsforstær
kere, MF-trin efter krystalblandingstrin etc.

Anodespænding Va = 150 V
Katodestrøm Ik = 20 mA
Output Wo - 0,45 W
DC 70’s maksimaldata er:
Anodespænding Va - 150 V
Anodetab Wa = 2,4 W
Glødespænding Vf = 1,35 V
Katodestrøm Ik - 20 mA
Gitterstrøm Ig = 5 mA
Til slut vises — i mangel af et tilsvarende

for 432—438 MHz — et strømskema over en 
typisk kobling som klasse C forstærker med 
DC 70 på 200 MHz.

Fig. 3.  DC 70 som klasse C forstærker på 200 MHz.

§p ' Ww-Ts '

Fig. 4.  Fotografi  af EC 80 (naturlig størrelse).

Imidlertid er EC 80’s fornemste opgave at 
anvendes i jordet-gitter kobling som forstær
ker og blander. I disse kredsløb er som be
kendt gitteret i stedet for katoden den fælles 
elektrode mellem indgang og udgang, således 
som figur 5 viser skematisk, idet strømkilder 
o. 1. er udeladt.

Som bekendt vil et rigtigt konstrueret git
ter virke som en skærm mellem indgang og 
udgang i en sådan kobling, og således gøre et 
særskilt skærmgitter overflødigt.
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Rørkapaciteterne er, når der er anbragt en 
skærm om røret og uden forbindelse til de 
fire med n. c. mærkede ledninger: Anode- git
ter: 1,4 pF, gitter-katode: 1,3 pF og anode-ka
tode: 1,9 pF.

DC 70’s dimensioner og elektrodearrange
ment er vist på figur 2.



59755
Fig. 5.  Triode i  jordet-gitter kobling.

Til trods for de ultrahøje frekvenser er det 
derfor muligt at anvende trioder i stedet for 
pentoder i disse kredsløb med gode resultater.

Da der endvidere altid optræder en forde
lingsstøj (elektronerne skal fordele sig mel
lem de forskellige elektroder, og heri kan der 
optræde afvigelser, der giver sig til kende 
som en susen) i pentoder, og dette ikke kan 
forekomme i trioder, forklarer dette, at den 
totale støj i en triode er lavere end i en pen- 
tode, og i særdeleshed EC 80’s ringe støj i 
jordet-gitter kredsløb.

For at nedsætte virkningerne af besværlige 
kapaciteter, selvinduktioner og modstande, er 
der taget forskellige forholdsregler. Således 
kan det nævnes, at selvom afstanden mellem 
gitter og katode er gjort ganske lille, hvorved 
stejlheden er blevet stor, ganske vist samtidig 
med at gitter-katodekapaciteten er steget, er 
slutresultatet dog blevet en forbedring af 
rørets egenskaber, især hvad angår arbejde på 
UHF. Endvidere er der opnået en reduktion 
af uønskede koblinger og tab ved at forkorte 
forbindelserne mellem elektroderne og deres 
terminaler. På grund af den meget lille af
stand mellem gitter og katode, er indflydelsen 
af løbetiden for elektronerne formindsket, et 
forhold som er af stor betydning på disse høje 
frekvenser.

På grund af, at gitterledningen er fælles i 
indgang og udgang, må der passes ganske 
særlig godt på dennes længde, d. v. s. selvin
duktion, idet en for stor værdi kan forårsage 
instabilitet. I EC 80’s tilfælde er der i røret 
selv gjort mest muligt for at få selvinduktio
nen bragt ned, idet der er fire tilledninger til 
gitteret, og de forbindes udvendig i rørholde
ren sammen og til stel.

Medens et rørs forstærkning på de lavere 
frekvenser kun i ringe grad er under indfly
delse af indgangs- og udgangsimpedanserne 
i røret selv, er dette ikke længer tilfældet på 
decimeterbølgerne og kortere bølgelængder. 
På grund af løbetidsvirkninger, modstande og 
selvinduktioner af tilledningerne, vil ind
gangs- og udgangsimpedanser blive nedsat på 
en sådan måde, at de får meget stor indfly

delse på forstærkningen med det resultat, at 
selv kontrollen af røret (styringen) kommer 
til at kræve effekt. Derfor kan man ikke læn
ger tale om spændingsforstærkning, således 
som man gør det ved de lavere frekvenser, 
men man må tale om effektforstærkning. 
Denne definerer man så således:

Effektforstærkningen af en forstærker er 
det bedst opnåelige forhold mellem den af
givne effekt og den effekt, der er til rådighed 
på indgangssiden.

I forbindelse med denne definition må det 
nævnes, at effektforstærkningen er afhængig 
af den båndbredde, der ønskes forstærket, et 
forhold, der specielt har interesse ved bred
båndsforstærkere, f. ex. i fjernssynsmodtagere 
og i båndmidteafstemte UHF og VHF forstær
kere. Som en første tilnærmelse kan man sige, 
at jo bredere bånd, des mindre forstærkning. 
På 432—438 MHz båndet kan der opnås en 
effektforstærkning på ca. 12 db ved en bånd
bredde på 4,5 MHz (eller 9 db ved 6 MHz). (12 
db effektforstærkning svarer til 16 gange, og 
9 db til 8 gange).

EC 80’s sokkelforbindelser og dimensioner 
er gengivet på figur 6. Soklen er Noval, og det 
tilrådes naturligvis at anvende en keramisk 
fatning af god kvalitet. Røret kan monteres i 
alle retninger.

Glødetråden er for 6,3 V, og strømforbruget 
er her 0,48 A.

Fig. 6.  Elektrodeanbringelse, forbindelser og største  
dimensioner for EC 80.

Rørkapaciteterne må på grund af stift nr. 
6’s tilstedeværelse opgives noget mere detail
leret, end vi er vant til at se. De er gengivet 
nedenfor:
Indgangskapacitet C (g + 6) (k + f) = 5,1 pF
Indgangskapacitet C (g +f + 6) k = 9,3 pF
Kapacitet for anode og katode Cak < 0,075 pF 
Kapacitet mellem anode og katode

+ glødetråd Ca (k + f) < 0,08 pF
Udgangskapacitet Ca (g + 6) = 3,4 pF
Udgangskapacitet Ca (g + f + 6) = 3,4 pF
Kapacitet mellem katode og

glødetråd Ckf < 8 pF
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Som karakteristikdata kan opgives: 
Anodespænding Va = 250 V
Katodemodstand Rk = 100 ohm
Anodestrøm la = 15 mA
Stejlhed S = 12 mA/V
Forstærkningsfaktor                 μ = 80

EC 80’s maksimaldata er 
Anodespænding i kold tilstand Vao = 550 V 
Anodespænding Va = 300 V
Anodetab Wa = 4W
Katodestrøm Ik = 15 mA
Gitterstrøms indtræden

Ig = + 0,3 μA   Vg = - 1,3 V 
Udvendig modstand mellem 

glødetråd og katode Rfk = 20.000 ohm 
Spænding mellem glødetråd

og katode Vfk = 100 V
Som en illustration af EC 80’s data afbildes 

dets Ia/Vg karakteristik, altså anodestrømmen 
i afhængighed af gitterforspændingen ved 
konstant anodespænding, her 250 V (figur 7) 
og endvidere Ia/Va karakteristikken, d. v. s. 
anodestrømmen i afhængighed af anodespæn
dingen for konstante værdier af gitterfor
spændingen (figur 8). I denne sidste er kurven 
for maksimalt anodetab indtegnet (4W).

Fig. 7.  Ia/Vg karakteristik for EC 80 ved en  
anodespænding på 250 V.

Som afslutning på omtalen af EC 80 bringes 
strømskemaet over en converter med rørbe
stykningen EC 80 (HF) — EC 80 (Blander) —

Fig. 8.  Ia/Va karakteristik for EC 80.

EC 81 (Oscillator). Sidstnævnte rør vil blive 
omtalt i næste afsnit.

Fig. 9.  Strømskema for converter for UHF .

Såvel HF som blander er koblet med jordet 
gitter. Katodemodstandene R2 og R7 sørger 
for automatisk gitterforspænding; de er hver 
på 100 ohm. Anodemodstandene R5 og Ril er 
begge på 1000 ohm; gitteraflederen i oscilla
toren R12 er på 10.000 ohm. Koblingskonden
satorerne Cl, C3, C7 er på 100 pF, medens C4 
er 5,6 pF og C6 = 2 pF. Gitterkondensatoren 
i oscillatoren C8 er på 56 pF.

Oscillatoren arbejder ved hjælp af rørkapa
citeterne Cak og Cgk, der er vist punkteret, i 
Colpitts-kobling.

Det dannede mellemfrekvenssignal udtages 
over kredsen mærket IF (intermediate fre- 
quency), og med en converter efter dette sy
stem kan man til amatørbåndet 432—138 MHz 
f.ex. benytte sin normale amatørmodtager, der 
da skal kunne dække et afstemningsområde på 
6 MHz. Ved valget af mellemfrekvensområde 
bør man såvidt muligt undgå at lægge dette,
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Lidt om antenner
Af  OZ2KQ,  Høedhol t .

Meningen med denne Artikel er ikke at 
give udførlig Anvisning paa, hvorledes en 
Antenne til dette eller hint Formaal bygges, 
tværtimod skulle den gøre Rede for alminde
lige Ting, saa almindelige, at den maaske vil 
kede mange, men det er rart at faa Grundbe
greberne frisket op en Gang imellem.

Indledningsvis er det naturligt at begynde 
med elektromagnetiske Felter og Bølger og 
deres Forbindelse med Antenner. Et elektrisk 
Felt opstaar, hvor et Legeme har en Spæn
dingsforskel i Forhold til sine Omgivelser. Et 
magnetisk Felt kan fremkaldes af en Magnet 
eller af en elektrisk Strøm, der flyder i en 
Leder.

Fig. 1 forestiller to Metalplader anbragt i 
Afstanden 1. Et Batteri med Spændingen U er 
tilsluttet Pladerne. Mellem Pladerne opstaar 
et elektrisk Felt grundet Spændingsforskellen 
U. I et hvilketsomhelst Sted i det elektriske 
Felt er en Spænding pr. Længdeenhed virk
som, og denne Spænding pr. Længdeenhed 
kaldes Feltstyrken eller den elektriske Felt
styrke. I et homogent Felt med Spændingen 
U over Længden 1 (fig. 1), er Feltstyrken saa- 
ledes:

hvor der forefindes kraftige kommercielle 
stationer, da man ellers får sit besvær med at 
holde disse ude; uden fornuftig afskærmning 
klarer man sig i hvert fald ikke.

Kondensatoren C4 er ikke blot en skillekon
densator, den danner samtidig med det andet 
EC 80’s indgangskapacitet en spændingsdeler, 
der tilpasser den lave indgangsimpedans i 
blandingstrinet til den højere udgangsimpe
dans af HF-trinet. Oscillatorspændingen over
føres til blandingsrøret ved hjælp af konden
satoren C6, og skal være høj nok til at sikre 
højeste blandingsstejlhed. I alle katode- og

glødeledninger er indsat UHF-drosler (L1-L9); 
disses trådlængde er på omkring 20 cm. Ano
deledningerne skal afkobles til stel, f. ex. ved 
hjælp af ikke viste gennemføringskondensa
torer på nogle hundrede pF.

Som afstemningskreds kan anvendes hår
nåle- eller koaxialkredse.

Endvidere anbefales det at afkoble katode 
til glødetråd på de to EC 80 med kondensa
torer på 100 pF (de ikke viste C2 og C5).

EC 80’s pris opgives til 36 kr. brutto.
( for t sæt tes ) .
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Multiplicerer man højre Side af Ligningen 
(1) med Elektricitetsmængden Q (= I * t), ud-

viser Tælleren af Brøken et Arbejde (U * I • t) 
og Brøken er da Arbejde/Længdeenhed, altsaa 
en Kraft. Feltstyrken er altsaa at opfatte som 
den Kraft, der virker paa en Enhedselektri
citetsmængde.

Exempel: Er Pladeafstanden 1 = 0,2 cm 
(Fig. 1) og Spændingen over Kondensatoren 
U = 200 Volt, er Feltstyrken ifølge (1):

Overstiger Feltstyrken den Værdi, som Iso
lationsmaterialet kan holde til, sker der et 
Gennemslag. For luft er Gennemslagsgræn
sen 23500 Volt/cm.

I Kondensatoren (Fig. 1), hvor Mellemrum
met var opfyldt med Luft, anbringer vi nu et 
eller andet Isolationsmateriale.

Det viser sig, at Kraftlinietætheden eller 
den dielektriske Induktion er større, jo større 
Feltstyrken er, men desuden viser det sig, at 
Isolationsmaterialet ogsaa har Indflydelse 
herpaa. Vi kan nu opstille et Udtryk for 
Kraftlinietætheden D.

Idet D er frembragt af Feltstyrken, har Δ 
altsaa Betydningen af en dielektrisk Led
ningsevne.

Vi maaler F i Volt/cm, og Kraftlinietæt
heden i Coulomb/cm2

idet Coulomb/Volt = Farad. 
Enheden for dielektrisk Ledningsevne er 

altsaa 1 Farad/cm.
Den dielektriske Ledningsevne for Luft Δo 

er ved Forsøg maalt til



Anbringes mellem Pladerne i en Luftkon
densator et andet Isolationsmateriale, bliver 
Kraftlinietætheden ved samme Feltstyrke t 
Gange saa stor. ϵ kaldes Dielektricitetskon
stanten. Heraf følger:

A B

Fig.

I Fig. 2A er Rummet mellem 2 Kondensa
torplader dels Luft og dels et Isolationsma
teriale med Dielektricitetskonstanten .Spæn
dingsforskellen mellem Kondensatorpladerne 
er overalt den samme, dvs. Feltstyrken er den 
samme i Luft som i Isolationsstof, men Kraft
linietætheden er ϵ Gange større i Isolations
materialet, dvs. den overvejende Del af Kraft
linierne gaar gennem Isolationsstoffet.

Er Isolationsstoffet derimod anbragt som 
ved B, er Kraftlinietætheden den samme i 
Luft og Isolationsstof. Derimod er ifølge vor 
Ohms Lov for elektrisk Felt, Feltstyrken ϵ 
Gange saa stor i Luft. som i Isolation. Stoffet 
med den store dielektriske Ledningsevne bru
ger jo kun en ringe Del af Spændingen, og 
derfor bliver Spændingen pr. Længdeenhed 
stor for Luftstrækningen.

Man bør altsaa ikke have Luftstrækninger 
i Rum, der indeholder Isolationsstof med høj 
Gennemslagsspænding.

Den dielektriske Ledningsevne har samme 
Betydning for det elektriske Felt, som den 
magnetiske Ledningsevne har for det magne
tiske Felt. Sammentrængning af elektriske 
Kraftlinier sker som ved magnetiske Kraft- 
linier ved Legemer med stor Ledningsevne. 
Dog er der en principiel Forskel. Den dielek
triske Ledningsevne er godt nok større end 
Luftens, men meget ringe i Sammenligning

med Jerns magnetiske Ledningsevne. Derfor 
forløber elektriske Kraftlinier ikke som de 
magnetiske næsten vinkelret ind i Stoffer 
med stor Ledningsevne.

Forholdet mellem Elektricitetsmængde og 
Spænding kaldes Kapaciteten.

Herefter vil vi beskæftige os lidt med det 
magnetiske Felt.

Omgivelserne af en permanent Magnet eller 
en Elektromagnet kalder vi det magnetiske 
Felt. Vi kan i dette Felt iagttage magnetiske 
Virkninger, der dels bestaar i Kraftpaavirk- 
ning af Magnetpoler eller Ledere, der gen
nemløbes af en Strøm, eller ved Induktion af 
en elektrisk Spænding i en Traadsløjfe, der 
bevæges i Magnetfeltet. Ved Forsøg kan man 
vise, at Spændingen i Traadsløjfen bliver 
størst, naar man gaar ud fra et bestemt Ud
gangspunkt. Dette viser, at Magnetfeltet har 
en Retning i Rummet, og denne anskueliggør 
man, idet man tænker sig det magnetiske Felt 
bestaaende af Kraftlinier, der udgaar fra en 
Nordpol. Disse Kraftlinier angiver Retningen 
af Induktionen. Tegner man dem med forskel
lig Tæthed, kan man benytte dem til at an
give Induktionens Størrelse. Induktionen er 
her ensbetydende med Kraftlinietætheden 
eller den saakaldte magnetiske Tæthed.

Den magnetiske Tæthed, eller Induktionen, 
er Kraftliniestrømmen pr. Arealenhed, og be
tegnes ofte med B. Kaldes Antallet af Kraft- 
linier <p og Arealet, der gennemstrømmes for 
A. faas
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ϵ er for almindelige Isolationsstoffer en 
Størrelse, der varierer fra 2—10 eller mere.

Ganger vi begge Sider af (2) med Plade
arealet A, faas:

Denne Ligning kan opfattes som en Slags 
Ohms Lov for elektriske Kraftlinier.

En Kondensator, der har Spændingen i 
Volt og Q = 1 Coulomb har Kapaciteten i 
Farad.

Ser vi paa Ligning (4), ses at Kapaciteten 
simpelthen er den dielektriske Ledningsevne

En Pladekondensator med Arealet A og 
Pladeafstanden 1 har følgelig Kapaciteten:



Gennemstrømmes Lederen af Strømmen I i 
Pilens Retning dannes et magnetisk Felt om
kring Lederen, og dette Felt har Retning, som 
Pilen angiver. Regelen for Feltretninger er: 
Grib med højre Haand om Lederen med Tom
melfingeren i Strømmens Retning. De mag
netiske Kraftliniers Retning er saa efter Fin
gerspidserne.

Den magnetiske Ledningsevne.

Fig. 5 viser en Ring af Jern med V Vindin
ger, der gennemstrømmes af Strømmen I. Det 
magn. Felt er vist punkteret. Man kan nu ved 
Hjælp af en extra Spole maale det Strømstød. 
der opstaar, naar Ringspolens Strøm afbrydes 
og derigennem faa et Maal for φ og B.

Forsøget viser, at Induktionen B tiltager 
med Produktet I * V (Produktet af Strøm og

Fig. 5.
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φ kaldes ofte for Fluxen eller den magne
tiske Flux. Enheden for Fluxen faas efter 
Definitionen: Den Flux, der forsvinder ud af 
1 Vinding i Løbet af 1 Sekund og frembringer 
en Spænding paa 1 Volt kaldes 1 Voltsekund 
Den almindelig anvendte Enhed 1 Maxwell 
er den 108 Del af 1 Voltsekund. Enheden for 
Induktion er saa efter (7):

Den 10s Del af 1 Voltsekund/cm2 kaldes 1 
Gauss, og det er den almindelig anvendte 
Enhed for Induktion. I Modsætning til Induk
tion har Fluxen ingen Retning i Rummet.

I en Spole bliver der frembragt en Spæn
ding, saasnart og saalænge det Felt, der gen
nemløber Spolen ændrer sig. Spændingen har 
en saadan Retning, at den Strøm, den frem
kalder, modvirker Ændringen af Feltet. Ved 
positivt tiltagende Felt frembringes altsaa en 
negativ Spænding. Omfattes V Vindinger af 
Fluxen (p,  der i Tiden dt ændrer sig er 
den frembragte Spænding:

Maales φ i Voltsek. og t i Sekunder, faas 
e i Volt.

Vi betragter nu en elektrisk Leder af stor 
Længde (Fig. 4).

Vindingstal), og at Induktionen aftager med 
tiltagende Længde af Kraftlinievejen, — 
Jernets Længde). Kalder vi I • V for Magne
tiseringen (Amperevindinger), saa tiltager In
duktionen med Magnetiseringen pr. Længde
enhed. Denne Magnetisering pr. Længdeen
hed kalder vi for den magnetiske Feltstyrke, 
og den betegnes ofte med H.

Induktionen B afhænger desuden af Mate
rialets magnetiske Egenskaber.

Induktionen er Produktet af tj og  Feltstyr
ken H. η kaldes den magnetiske Ledningsevne 
for Materialet.

Maales B i Voltsek./cm2 og H i Amp/cm 
faas:

1 Ohmsekund kaldes ogsaa 1 Henry, der er 
Maaleenheden for Selvinduktion, og η kan 
saaledes maales i Henry/cm.

For Luft er η0  —  4,7 10-9 Henry/cm
Anvendes Jern, er den magnetiske Led

ningsevne η Gange saa stor som i Luft. μ kal
des for Permeabiliteten og kan antage Vær
dier af 3000 eller mere.

I Almindelighed har man altsaa

Vi kan nu ligesom ved det elektriske Felt 
udlede en Slags Ohms Lov for Magnetisme. 
Vi gaar ud fra Ligning (10).



Heri er Fluxen φ at sammenligne med en 
Strøm og I • V kan betragtes som en magne
tisk spænding, som er nødvendig for at drive 
Fluxen φ gennem Materialet med Lednings
evnen α

Vi har nu beskæftiget os med elektriske 
og magnetiske Felter og vender tilbage til 
deres Sammenhæng med Antenner.

Flyder der en elektrisk Strøm gennem en 
Leder, opstaar der omkring Lederen et mag
netisk Felt. Afbryder man Strømmen i Lede
ren, frembringer det forsvindende Magnetfelt 
en Spænding i Lederen, der igen opbygger et 
elektrisk Felt. Dette kan give Anledning til 
en Afbrydergnist, der igen fremkalder en 
Strømvej. Herigennem opbygges igen et mag
netisk Felt o. s. v. Er der i Stedet for Jævn
strøm, Vekselstrøm i Lederen, opstaar lignen
de Processer, endskønt Strømmen nu ikke af
brydes. Man sammenfatter det elektriske og 
magnetiske Felt, der opstaar under disse Pro
cesser som et elektromagnetisk Felt.  Man maa 
iagttage, at Kraftlinierne fra det elektriske 
Felt staar vinkelret paa de magnetiske Kraft
linier. Desuden staar Kraftlinierne vinkelret 
paa den fremkaldende Strøm. Ved en elektro
magnetisk Bølges Polarisation forstaar man 
Retningen af det elektriske  Felt. En vertikal 
Dipols Straaling er altsaa vertikal polariseret, 
og en horisontal Dipols Straaling er horisontal 
polariseret.

Et elektromagnetisk Felt bevæger sig hur
tigt i Rummet, men ikke uendelig hurtigt. 
Feltets Løbetid foraarsager, at dets enkelte 
Dele forsinkes i Forhold til den Strøm, der 
fremkalder det, og mere jo længere Feltet be
finder sig fra Lederen. Den Del af Feltet, der, 
naar Strømmen vokser, udstraales fra Lede
ren, vil være Nummer Sjok, naar Tilbage
turen til Lederen sker ved Feltets Nedbryd
ning. De sidst ankomne Feltpartier vil ved 
Hjemkomsten til Lederen risikere at finde en 
fuldstændig ændret Strømtilstand. Den Strøm, 
der nu flyder, vil forsøge at bygge et nyt Felt 
op, som frastøder det trofast tilbagevendende 
Felt, og vi ser herigennem, at en vis Del af 
Energien aldrig vil vende tilbage til Lederen 
— der har altsaa fundet Energiudstraaling 
Sted.

Jo stærkere Strøm i Lederen, og jo hurti
gere den skifter Retning, jo mere Energi ud
straales i Rummet. Et Bølgetog udbreder sig i 
Rummet med 300 000 km i Sekundet, afhæn
gige af at μ og ϵ,  som vi beskæftigede os med 
for, begge er lig 1. Er disse Størrelser afvigen
de fra 1 faas en lavere Udbredningshastighed (i

Antenner og Transmissionsledninger). Denne 
nye Hastighed kan skrives som

Under vore Betragtninger over Felter, an
vendte vi Størrelserne ηo ogΔo. Produktet 
ηo *  Δo er den reciproke Værdi af Kvadratet 
paa Lysets Hastighed (og Radiobølgernes).

Alle Ledninger, der gennemløbes af en 
Vekselstrøm, straaler Energi ud i Rummet 
En Dobbeltledning har ringe Udstraaling, da 
dens modsat rettede Strømme fremkalder 
modsat rettede Felter, der ophæver hinanden. 
Hvis Afstanden mellem Lederne bliver af 
Størrelse som Bølgelængden for den anvendte 
Strøm, vokser Straalingen. En Dobbeltledning 
indses følgelig at være en daarlig Straaler.

(Fortsættes).

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

holdt almindelig og supplerende teknisk prøve samt 
prøve i aftelegrafering og høremodtagning i novem
ber 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 
29. oktober d. å. for ansøgere øst for Storebælt og 
den 25. oktober 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 „Ansøning 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.

De højere frekvenser
OZ1W meddeler red., at forholdene på de højere 
frekvenser er begyndt at bedre sig.

21 Me: I week-end’en 8.-9. oktober havde 1W QSO
med:

W1 -2-3-4-6-7-8-9-Q; W5 blev hørt. men ikke wor-
ked

Desuden havde han QSO med VES, KP4 m. fl.
21 Me er worked kl. 1800—2100 DNT.
28 Mc: Her blev lavet flere DX, især de østlige W 

med fone gik kraftigt igennem.
28 Mc er worked kl. 1400—1700 DNT.
OZ1W’s sender bestod af en enkelt P35 i udgan

gen, med kun 250 volt anodespænding. Mange rap
porter lød pa 5-9-9. — Antennen en 40 m Hertz.
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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
22.-24. okt. Int. DX Contest (OZ side 133) FONE.
29.—31. okt. Int. DX Contest (OZ side 135) CW.

International diplombog
Det kan nu meddeles, at HB har vedtaget udsen

delsen af den af Traffic Department gennem de sid
ste år forberedte internationale diplombog, der i sin 
første udgave udkommer på dansk i en såkaldt 
„Skandinavisk-billig-udgave“ for at flest mulige 
skandinaviske stationer kan få gavn af denne første 
udsendelse. Bogen bliver på ca. 75 sider og indehol
der mer eller mindre fyldig omtale af ikke mindre 
end ca. 190 forskellige internationale diplomer. Pri
sen bliver kr. 3,00 4- porto.

Da dette første oplag kun bliver 1000 eksemplarer, 
og da der også kan regnes med stor efterspørgsel fra 
SM og LA, modtager Traffic Department gerne for- 
udbestillinger, der, når bogen foreligger, vil blive 
ekspederet i den indgåede rækkefølge. Dette gælder 
for OZ-stationernes vedkommende, medens SM og 
LA-amatørerne anmodes om at foretage deres be
stillinger gennem henholdsvis SSA og NRRL.

Stor deltågelse i E . D . R . s  VHF -test
Så vidt vi kan skønne efter gennemgangen af de 

indgåede logs fra årets EDR-VHF-dag, har deltagel
sen været større end nogensinde tidligere, selvom 
man også i deltagerlisten savner calls på stationer, 
der ellers tidligere har været trofaste ved disse 
arrangementer.

Udbredelsesforholdene var gennem det meste af 
testperioden stabile, hvilket har fået mange delta
gere til at takke „for en god test“. Imidlertid har 
forholdene dog ikke været bedre, end at man sav
ner de rigtige lange distance-forbindelser, idet max. 
grænsen ligger mellem 450 og 500 km.

Dette har bl. a. fået SM5BRT til at føje følgende 
bemærkning til sin log: „Conds vore mycket bra 
och flera danska stationer hordes hår med sigs S3-G. 
Intresset for SM5 forefoll dock vara ringa, vilket 
nog far till foljd at intresset for EDR-testerna hår 
i SM5 åven biir såmre nåsta gang — tyvårr“.

Bortset fra at udtalelsen ikke bærer præg af pio
nerånden, som man turde forvente at finde i de 
nutidige 2 m tester, så er den ikke logisk, eftersom 
heller ikke SM-stationerne i det sydlige Skaane har 
haft forbindelse med SM5-stationerne.

OZ3EDR udtaler i denne forbindelse, at stationen 
ofte under testen havde antennen vendt mod SM5 
og LA, men at de simpelthen var uhørlige, ligesom 
man på intet tidspunkt har registreret SM5-calls i 
kladden.

Når vi ser bort herfra, må vi iøvrigt som det cen
trale i testen samle os om en lykønskning til OZ5AB, 
for hvem det endelig lykkedes at arbejde sig frem 
til sejren i denne årets store VHF-test.

De sidste ar har vist en ærlig stræben frem mod 
dette resultat, og sejren er så ærligt fortjent som 
noget, selv om det på den anden side må være trist 
for 2IZ at se pokalen glide sig af hænde — i alle 
tilfælde for en stund — netop nu, hvor der var 
mulighed for at den kunne have blevet ejendom. 
Sandsynligvis giver dette dog samtidig forudsæt
ningerne for, at der lægges op til en drabelig dyst 
næste år.

Lad os derefter gå over til resultatlisten:
Nr. 1. OZ5AB, Vejrhøj ............... 109 QSO’s19078

2. OZ8EDR, Skamlb. . 89 18123
3. OZ2IZ, Gimsing .............. . . 73 17732
4. SM7BE, Lund .................. 100 17583
5. OZ3EP, Kørxg ................. 62 15302
6. SM7BZX, Staversh .78 15007
7. OZ7G, Møens K. . . 86 13537
8. OZ4KA, Hasle ................. 59 12637
9. OZ7EP, Hvidovre 81 10251

10. OZ3EDR, Toftum B .. . . 4 3 9867
11. SM7ZM, Vårnamo 43 9643
12. OZ3EA, Frederbg............ 69 8849
13. OZ2ES, Fr.havn .............. 32 7642
14. SM7BTT, Vårnamo . 34 6763
15. OZ6LD, Farum................. 45 6607
16. OZ7FB, Hellerup............. 61 6231
17. OZ7SP, Spånnet ............. 33 4932
18. SM5BRT, Enkøping .. .. 23 4873
19. OZ5MK, Lyngby ............ 61 4657
20. SM7XU, Lund ................. 40 4539
21. SM5BDQ, Kaarsta ------- 20 „ 4398
22. OZ3A, Odense ................ 33 4313
23. SM5AED, Aatvidabg. .. 22 4033
24. OZ8MD, Virum .............. 40 „ 3715
25. SM5IT, Stockholm ------- . 17 2806
26. OZ9BS, Helsinge............. 41 2634
27. OZ7GP, Randers ............. 24 2611
28. LA1KB, Larvik ............... 11 2585
29. OZ1JR, Virum ................. 31 1307
30. OZ2BT, Randers ............. 17 1200
31. OZ7TL, Næstved............. 16 1130
32. SM5BQZ, Motala............ 9 1042
33. LA8RB, Sandefj............... 7 900
34. OZ7YZ, Køge .................. 12 886
35. OZ9AC, Dragør .............. 24 875
36. SM7BIP, Kallinge 10 725
37. OZ5JK. Hylling............... 596
38. OZ4JS, København 18 581
39. OZ4D, Bandholm -------- 4 379
40. SM6ANR, Gøteborg ..       1 370
41. OZ4AJ, Rønne ................ 5 350
42. OZ21W, Randers ............ 10 292
43. LA5FA, Oslo ................... 4 269
44. SM5BFM, Aatvidaberg 210
45. SM5AAD, Enskede------- 2 52
46. OZ3AF, Seden ................ 1 5
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Bl. de deltagende tyske stationer, der indsendte 
logs blev rækkefølgen:
1. DL3QH .................................................................  11707 km
2. PL9ARA ................................................................  7799 „
3. DL3YBA ................................................................ 7213 „
4. DLOHH .................................................................. 7200 „
5. DL1LB ...................................................................  5125 „

Udeblevne logs:
SM7BIZ, DL1FF, DL6MZ, SM7BKG, SM7BYZ, 

OZ5KC, OZ1DL, SM5VL.LA9T, SM7GC, OZ4JL, 
OZ7WA, DL9QN, DJ2DNP, SM5BGQ, OZ1KV og 
OZ8WK (?).

Cheek-log er modtaget fra OZ5R, medens der er 
modtaget check-QSL’s fra: DL1KM, DL9HK, DL6SV, 
DL1YW og DL6FX.

Ialt var der logget 74 forskellige stationer: 36 OZ, 
20 SM, 14 DL og 4 LA. EDR siger tak for den gode 
deltagelse, og sætter som sit ønske for næste års 
test, at forholdene må tillade, at også SM5-statio- 
nerne kommer med ind i den spændende QSO-ud- 
veksling mellem OZ og LA. Der er i denne forbin
delse intet, der ønskes mere oprigtigt.

OZ2NU. 

SM-OZ-testen 1955.
Da disse linier blev skrevet, var årets SM-OZ- 

contest netop afsluttet. At udtale sig om chancerne 
på det nævnte tidspunkt ville være det rette gætte

værk. Men det kan konstateres, at der har været en 
glædelig stor deltagelse i denne test fra begge sider 
og ikke mindst fra SM’s side har et stort antal len 
været repræsenteret, således er ikke mindre end 15 
len konstateret her fra.

På dette område er vi nok bagefter, men til gen
gæld har OZ-deltagelsen været større en vanlig, og 
man havde lejlighed til i farten at nikke genken
dende til flere gamle „calls“.

OZ2NU.
48 frekvenser
i området fra 3500 til 3800 kHz er tabu for de østrig
ske amatører, eftersom den østrigske sikkerheds
tjeneste foretager sine tjenester på disse frekvenser.

Frimærkesamlere
har nye muligheder for udveksling ved at sætte sig 
i forbindelse med W2AJR, Walter Lindgren, Box 
1158. East Hampton, N. Y. USA.

Diploma „CUBA“.
Radio Club de Cuba har besluttet indstiftelsen af 

et nyt diplom, der kan opnås af skandinaviske ama
tører, der haft mindst 40 beskræftede forbindelser 
med CO og CM efter 1. januar 1953.

OZ5PA
har modtaget endorsement til sit DXCC og har nu 
121 godkendte prefixer.

DX-JÆGEREN v. OZ7BG.
Denne lille rubrik har i denne måned 5-års fød

selsdag. Det er mit håb, at den har været og fortsat 
kan være DX-interesserede amatører til lidt gavn, 
om ikke andet så på den måde, at man jo altid an
strenger sig lidt extra, når man sidder og ærgrer 
sig over at se, hvad andre har lavet, som man ikke 
selv har fået hjem i sækken endnu.

Det har ikke altid været lige let at sætte sig til 
skrivemaskinen, når brevbunken har været så uan
selig, som det oftest har været tilfældet, og må jeg 
benytte lejligheden til at minde om. at DX-jægeren 
så lidt som hele OZ skriver sig selv. En betingelse 
for at få noget virkelig godt ud af et sådant forum 
er, at de interesserede selv bidrager til det. Alt har 
interesse — ikke blot „rekord-DXerne“. Et billede 
af en mere eller mindre kendt amatør, et tip om en 
expedition til et eller andet godt DX-Iand, en 
adresse, hvor det er lykkedes at få et QSL igennem
o. s. v. Tør jeg håbe på lidt mere bistand i de næste 
5 år?

Denne måned havde vi så den første WAE DX- 
Contest arrangeret af DARC (Tyskland). Disse havde 
med sædvanlig grundighed udarbejdet et sæt regler, 
der i volumen slog alt andet, man hidtil har set. 
Men det nye ved denne test — QTC trafikken — var 
en gevinst. Det gav en variation i den sædvanlige 
testrummel, som gjorde det til en spændende og 
underholdende test tiltrods for, at forholdene ikke 
var allerbedst. Deltagelsen fra OZ var. såvidt jeg 
kunne høre, yderst ringe. Eller har jeg hørt dårligt 
efter?

3,5 Mc. CW.
Dette bånd er ved at forberede sig til vinterens 

dyster, og foreløbig har 
OZ7BB lavet VE1IK, W2MTT og W9ZHH/V02 

mellem 23 og 00 DNT.
OZ7BG har 50 lande på 3,5 med MD5UK 3510 23. 

Desuden VE1ZZ, OY7ML og EA4CR.

7 Mc. CW.
OZ7BB er ny på dette bånd og starter med K2CHQ

7009 01, W2WFC 7012 01, VP6CJ 7007 00 og W6DFY
7010 kl. 1615 DNT! Med OZ4LP som operatør herfra 
VE1ADA og UA9DX.

OZ4SJ har med QRP 10 W lavet CT1TT kl. 0235 
DNT.

OZ7BG PY6FI 2400. PY7AN 0200, TA3US 2409, 
VQ4EO 2300, W2-3, 4X4, FA.

14 Mc. CW.
OZ4LP: UA3KAH, 3V8AN. PY4AO. C02PX.

V02AJ, LU8EB, ZS1RM. 6CO, 6AHV.
OZ6OJ's antenner har været gloende hele måne

den, og det har bl. a. givet ZE6JV, ZL4JP. ZD6BX, 
CR6AI, VQ2GW -3CF -4FK, KA2SK, KH6IJ. JA8CH 
4S7PT, VP7NG, ET3FL, ELI FT, XZ20M, DU7SV, 
KL7CM, CT3AN, HH2FL, W1 -0, LU, VE, VK. 60J 
mangler nu kun to lande til DXCC.

OZ7BG kom op på 205 wrkd. lande med KC6CG 
020 17, VK1RA (Mawson, Antarctica — tæller sam
men med CE7Z) 096 18. og XW8AB. som nu er ble
vet anrekendt som særskilt land. Desuden FB8BE 
072 18, HZ1HZ 070 18, JA6AA, OD5LX. KA2NA.

14 Mc. Fone.
OZ5KQ har taget en HB9CV-beam i brug, og et 

lille udsnit af høsten er VO1U 12, MD5UK 16, 
MP4KAB 20, PY4DK 23. FF8DA 21. CR6BX 19. 
OD5AT 15, KH6IJ 08, VS1GR 18 -2BN 18. CS3AC 09. 
3V8AS 09. 4S7GD 17. VQ2DA -2NA 20, OQ5FH 20. 
plus læssevis af KL7. VK, KA, ZE. ZS, W. 4X4 etc.
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21 Mc. Fone.
OZ1LF har her fået SU1SN, VQ4FB, CX5AF, 

EA8BV, 4X4JE, FV, LU6DY -3DH -8DB, PY1AC, 
-1UD -5GA -1AGP og HB9BZ.

LAOS, XW8AB: er nu optaget som land nr. 277 på 
DXCC-listen. QSO må være ført efter 20.7.55. QTH 
Marcel Zinck, Box 165, Vientiane, Laos.

CAROLINES, KC6: Dette prefix dækker over to 
forskellige DXCC-lande: Eastern Carolines omfatter 
Palau, Ulithi og Yap (f. ex. KC6CG), Western Caro
lines omfatter Truk, Ponapa og Kusaie (KC6KU 
-QL).

SARAWAK, VS4: Her går ex-MP4BAB. ST2NW og 
venter på at få licens.

VP2VB/P har startet sin jordomsejling til alle 
besejlbare pladser i det britiske koloniområde. Han 
passerede KZ5-kanalen omkr. 1. sept. med kurs mod 
VRl-Phoenix.

TIMOR, CR10AN, 14070 sent på eftermiddagen. 
Dick, Box 24, Dili.

SAN MARINO: M1H er ægte, QTH: Aureliano 
Casali, Cas. Postale 80, S. Marine.

NORDFOLK, VK9RH er på 14 Mc CW i week
ends.

VE4RO sender via OZ3FL 73 til alle gode venner 
i OZ med håb om snarlig QSO.

73 & DX — Erik 7BG.

Forudsigelser for oktober Best dx — vy 73. OZ9SN.
Rute
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Dansk normaltid

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

Bangkok
HS 8700 83 10,5

(13,0)
10,4
(15,5)

13,1
(14,6)

21,0 25,6 27,0 27,7 23,9 18,0 14,1 12,8 11,5 10,5
(13,0) MHz

Bruxelles
ON 800 230 4,3

(8,4)
4,1
(9,3)

3,8
(9,3)

4.1
(9,5)

6,7
(11,0)

8,8
(12,4)

9,6
(12,5)

9,6
(11,2)

9,3
(9,5)

8.3
(9,2)

6,7
(7,7)

4,7
(6,7)

4,3
(8,4) -

Buenos
Aires

LU
12000 235 11,1

(12,9)
10,8
(13,5)

11.1
(15,1)

10,8
(16,1)

12,2
(15,9)

21,5 25,3 26,4 26,9 25,8 22,1 13,0 11.1
(12,9) -

Lima
OA 10000 264 11.3 10,1

(13,9)
9,9

(14,9)
8,7

(14,9)
8,0
(14,9)

10,5
(14,8)

22,0 26.7 26,0 24,0 20,9 14,9 11,3 -

Nairobi
VQ4 6900 155 11,0

(14,9)
10,5

(14,9)
10 2 
(15,1)

19,2 24,0 25,5 26,7 27,9 26,1 20,9 12,6
(12,7)

11.1
(13,9)

10,0
(14,9) -

New York 
W2 6300 293 8,9

(10,6)
7,0

(10,6)
6,8

(10,3)
6.3

(13,5)
6 5 

(15,1
8,5

(15,1)
14,0

(15,3)
19,2 20,7 20,8 18,2 11.5 8,9

(10,6) -

Reykjavik
TF 2100 310 5.6

(14,9)
5,4

(16,2)
4,9

(17,5)
5 0 

(16,9)
8.5
(13,0)

12,0
(12,3)

13,2
(15,3
i

15,6 15,3
(15,9)

14,1
(15,9)

11,8 6.5
(12,4)

5,6
(14,9) -

Rom
I 1600 180 6,6

(12,0)
6.6

(12,7)
5.7

(12,7)
6,4

(13,3)
12,0
(16,2)

15.1
(17,0)

15,7
(17,0)

15 8 
(16,8)

15,3 13,4 10,6
(11,8)

7.3
(11,2)

6,6
(12,0) -

Tokio
JA/KA 8600 46 9.1

(17,3)
9,1

(20,2)
0,0

(17,9)
15.2

(15,9)
20,2 20,9 16,9 13,6

(15,2)
12,7
(14,9)

12,3
(13,3'

10,2
(12,8)

9,1
(15,1)

9,1
(17,3) -

Thorshavn
OY 1300 310 4.3

(9,9)
4,2

(12,8)
4.0

(12,8)
4,7

(12,7)
8.1
(13,0)

9,9
(13.8)

11.3
(13,2)

11,7 11.2
(11,4)

9,9 7,6
(8,4)

5,9
(8,4)

4.3
(9,9) -

Svalbard
LA-LB 2000 18 7,1

(35,5)
7,1

(34,5)
6,5

(25,5)
6,0

(25,3)
7,7
(25,5)

10,4
(23,2)

11,5
(14,5)

11.8 12,0
(14,0)

10,4
(20,2)

7,9
(32,0)

7,2
(35,5)

7,1
(35,5) —

Færinge-
liavn
OX

2300 270 6,3
(24,0)

5,7
(25,5)

5,7
(25,5)

5,5
(25,4)

5,7
(23,5)

9,0
(17,4)

12,8
(14,0)

15,0 15,9 15,0
i
12,3 

(14,9) i
9,0

(18,3)
6,3

(24,0) —

Godthåb
OX 3500 310 7.3

(24,5)
6,9

(26,7)
6,9

(26,5)
6,6

(25,9)
7,2

(23,0)
12,8

(16,3)
16,8 18.7 19,5 18,0 14,0

(17,3)
9.9

(20,4)
7.3

(24,5) -

Rio de 
J aneiro 

PY-1
10400 228 11.0

(13,7)
10,9

(14,5)
11,0
(14,9)

11.0
(14,7)

11.8
(12,7)

20,0 25,8 25,4
(26,4)

24,2
(27,0)

24,6
(26,0)

24,0 15,9 11,0
(13.7) -
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Formanden 4LM 4NO 2KP Dirigenten

Generalforsamlingen i Odense den 18. september 1955
Formanden åbnede generalforsamlingen kl. 13 med 

at byde den ca. 70 mand stærke forsamling velkom
men. Han håbede på et „par“ fornøjelige timer med 
en saglig forhandling i en urban tone.

6PA udbad sig forslag til dirigent.
Der blev foreslået flere forskellige, men de havde 

alle gode undskyldninger undtagen OZ5Y, der så 
blev valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lov
lighed, idet han henviste til den i OZ offentliggjorte 
dagsorden. Han anmodede diskussionsdeltagerne om 
at fatte sig i korthed og at undgå gentagelser af 
hensyn til tiden. Derefter gav han ordet til forman
dens

Beretning.

OZ6PA udtalte, at det havde været et stille ar
bejdsår. Ingen store spørgsmål har skilt os i flere 
lejre, og jeg håber, at den ret ringe tilslutning her 
er en slags udti'yk for, at man i det store og hele 
har været tilfredse med den kurs, der har været 
fulgt.

Vi har nu i år prøvet at have 13 medlemmer i HB, 
og der har været holdt 3 HB-møder, et par forret
ningsudvalgsmøder samt et møde mellem 6PA, 3FL 
og 6EP for redaktion af stemmesedlen i denne som
mer.

OZ er udkommet til tiden hver gang, fyldt med 
godt, solidt stof og i en fin håndværksmæssig ud
førelse, takket være 5AC og 7EU med teknisk stab, 
der dog tilsyneladende nu trækker sig lidt mere i 
baggrunden. Vi ser os om efter nye, unge kræfter, 
der kan løfte arven sammen med de „gamle“. Med 
P & T har vi haft et særdeles godt samarbejde. Der 
har været meget få „sager" i år. så det må jo være 
gået frem med båndkulturen. Vi har fået løfte om 
et amatørfjernsynsbånd omkring 440 Me.

Afdelingsarbejdet vil vi gerne støtte. Vi tager 
gerne ud til møderne i de forskellige afdelinger, og 
det tiltrænges enkelte steder, for det ser ud. som 
om arbejdet hist og her er ved at stagnere. Vi har 
holdt stævner i Odense og Horsens, og disse dage 
var både hyggelige og udbytterige Frederikshavn- 
mødet var også en mindeværdig dag' sammen med 
vore svenske kammerater.

Formandsmødet i Fredericia var ønsket af med
lemmerne, og vi ville støtte sagen. Der var kun 11 
formænd foruden HB-medlemmerne. Det kunne be
tegnes som en fiasko — til 1000 kr så det sker ikke 
i hast igen.

Foredragsudvalget har udsendt 9 talere til 10 afde
linger med 13 forskellige emner. Der har været 571 
tilhørere. Udgiften har været 991,98 kr. Det er lidt 
mere end i fjor, men prisen pr. tilhører er kun 
1,72 kr.

Traf. Dept. har arbejdet meget energisk. 7BG og 
2NU har præsteret det fantastiske ved arbejde både 
dag og nat. Foreningen skylder de to en tak.

V. T. S. er vort sidste værk. Det er en stor øko
nomisk operation. Den er udkommet i 3000 ekspl., 
og den kan fås hos kassereren og hos boghandlerne. 
Vi synes, vi har ret til at være stolte af denne 
smukke bog. Den har kostet os 15.000 kr. Vi håber, 
at den går som varmt brød, og vi har jo før tjent 
en skilling på sådanne værker. Vi glæder os til i 
fremtiden at se en ny håndbog, når vi har solgt 
V. T. S.

Vi vil annoncere for at sælge bogen og evt. få 
nogle medlemmer. Vi har været for lidt kendt. — 
Det må ændres. — Vi må have flere medlemmer, 
så vi kan påtage os nye, store opgaver.

I år har vi en nedgang i formue på 4000 kr. Alle 
vore udgifter stiger, mens kontingentet har ligget 
fast. Måske må vi en dag gå ind for en forhøjelse 
af kontingentet. Der er ingen poster, vi kan stryge. 
Vi kan ikke spare noget på OZ. Vi har taget tilbud 
på trykningen hos 3 trykkerier. Det ene svarede 
ikke. Af de to andre var det ene 2—300 kr., det 
andet 6—800 kr. dyrere pr. nummer end prisen, vi 
giver hos Fyns Tidende.

Der arbejdes inden for HB støt og stille i en rolig 
gænge. Vi har gjort, hvad der er muligt, og vi 
håber, medlemmerne har været tilfredse med vore 
anstrengelsers resultat.

Dirigenten efterlyste udtalelser til formandens be
retning.

OZ1W: Bortset fra formandens slutning om øko
nomien ser det jo rosenrødt ud. Dog vil jeg sige. 
der har været nogen ballade på båndene om de nye 
B-amatører, der kritiserer, at de ikke kan komme 
til at køre fone på 80 m. Jeg har forklaret dem, at 
det er P & T og ikke EDR, der fastsætter licens- 
bestemmelserne. Jeg vil gerne spørge, om bestem
melserne har været forelagt HB, før de udsendtes 
fra P & T.

Formanden redegjorde kort for hele sagen med 
disse nye bestemmelser. Efter generalforsamlingen i 
Aarhus gik vi til P & T for at få vore bestemmelser 
ændret. Der var da kommet et brev fra Tekn. 
Stab om. at den ville gå. hvis vi ikke gjorde noget 
for at få tilladelse til at bruge højere effekt. Ved
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et møde mellem medlemmer af T. S. og en del af 
HB enedes man om, at vi ville gå til P & T, hvorfor 
vi så anmodede om et møde, og det var P & T vil
lige til at gå med til. Ved dette møde var der fra os 
to mand fra Tekn. St. og to fra HB. Resultatet blev 
et forslag til licensbestemmelser, der blev mang
foldiggjort og udsendt til alle interesserede afd.- 
formænd i EDR til udtalelse. Der var ingen, der 
kom med kommentarer, så vi formodede, at for
slaget kunne tilfredsstille i det store og hele. Der 
var opnået fordele — endda gode fordele, men der 
måtte også ofres lidt. Vi skrev så til P & T, at for- 
mændene havde fundet forslaget rimeligt, hvorefter 
bestemmelserne trådte ud i livet.

Men så kom fortolkningerne. Og det er dem, der 
bevirker, at B-amatørerne ikke må køre fone på 80 
m. Ved forhandlingerne havde der været fare for, 
at man ville forlange prøve af mange af de gamle. 
Det undgik man. Ligeledes fik vi jo en fin ordning 
angående 40-tegns-amatørerne. Men det er gået ud 
over de nye. De må ikke køre fone på 80 m, uden 
de tager A-prøven. Det, synes de, er rædselsfuldt. 
Men prøven er ikke så svær. Kun 16 % er hidtil 
dumpet, og det er ikke meget. Det skader ikke, at 
man må arbejde lidt. Vi andre arbejder jo også på 
at udvide vore kundskaber. B-amatørerne bliver 
bare tvunget til det.

Vi vil dog gå til P & T igen — ja, har allerede 
været der — uden resultat. I øjeblikket er der intet 
at gøre.

OZ2EB mente, det var galt, når en 2 m B-amatør 
pludselig kommer på 80 m med fone, når han tager 
A-licens. Der er også for få prøvesteder.

OZ1W ville gerne have, at der kom en artikel i 
OZ til klarlæggelse af sagen, så de unge kan forstå 
forholdet, og vi kan blive fri for den diskussion 
på båndene.

OZ4LM gjorde gældende, at vi gamle var sluppet 
let om ved det med en enkelt morseprøve. Det er 
værre for de unge. De vil ikke køre CW. Han ville 
ønske, det ordnes, så de kunne gå over til AB-lic. 
uden prøve. Det ville være yndigt, om vi alle 2200 
tog A-licens! Men så ville vi da blive fri for de 
„næser“, vi får for at have forbindelse med B-ama- 
tører på 80 m. 4LM ville foreslå, at diskussionen 
fortsattes i OZ, og at vi gik over til næste punkt 
på dagsordenen.

OZ2BF forelagde en resolution fra Horsens-afd. 
Diskussionen om denne henviste man til P. 8: Even
tuelt.

Regnskabet.
OZ3FL forelagde regnskabet for det sidste år. Det 

har været offentliggjort i OZ, så der er vel ingen 
grund til at læse det op, da jo alle har haft lejlig

hed til at se det. Men kassereren ville gerne svare 
på spørgsmål til de enkelte poster.

Efter at der var opklaret enkelte misforståelser af 
perifer art, indstillede dirigenten regnskabet til god
kendelse, og man stemte om det. Der var mange 
stemmer for — ingen imod.

Formanden bekendtgjorde derpå resultatet af HB- 
valgets skriftlige afstemning.

Kreds I, Kreds II, Kreds IV,
København Sjælland Jylland

OZ7EU 123 st. OZ3FL 52 st. OZ3FM 112 st.
OZ2KP 111 st. OZ3Y 44 st. OZ2NU 90 st.
OZ6EP 97 st. OZ4NO 33 st. OZ5KD 85 st.
OZ6I 70 st. OZ4KA 19 st. OZ8JM 83 st.
OZ5GB 51 st. OZ4RU 50 st.
OZ9AD 37 st. Kreds III, Fyn
OZ2LF 24 st. OZ3XA 39 st.

De „fremhævede" kandidater er valgt til HB. 
OZ6I er 1. suppleant og 4NO er 2. Der har ikke 
været kandidater til suppleanter fra Jylland og Fyn,

Formanden indledede det næste punkt: Indkomne 
forslag.

Der var rettidigt indkommet to veludarbejdede 
forslag, og som det fremgik af sidste OZ, er der 
kommet et til noget senere (afsendt fra Aarhus den
1. august). Alene på grund af forsinkelsen kan vi 
ikke tage det under P. 5. Forslaget tager sigte på 
en fuldstændig ændring af EDR’s struktur. Men der 
er ikke angivet noget fast, så det må behandles 
under p. eventuelt.

3FL kom med motiveringen for sit første forslag. 
Det var af økonomiske grunde, han var fremkommet 
med det. Han ville mene, at en mindre HB ville 
kunne klare arbejdet, selvom det var hyggeligere at 
være mange sammen. Han ville gerne have general
forsamlingen til at diskutere denne sag.

OZ6PA: Dette er ikke så lige til. Selvom forslaget 
er fremsat af ideelle grunde, er det ikke godt. Vi er 
altså ikke altid enige i HB. Nu er repræsentationen 
nogenlunde ligeligt fordelt i landsdelene. Fører vi 
det nu tilbage igen, får vi nye uretfærdigheder. 
Kassereren, formanden og sekretæren kunne måske 
nok ordne de allerfleste sager. Men det er ikke 
demokratisk.

Dirigenten ville mene, der var for mange HB- 
medlemmer.

OZ4EV mente, man burde have taget hans forslag 
op under p. 5. Aarhus-forslaget ville kunne klare 
det hele, så vi fik de mænd, vi er tjent med. Han 
ville spørge 6PA, hvor godt udarbejdet et forslag 
skulle være for at kunne komme med. Han havde 
kun opridset et grundlag for en diskussion på GF.
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OZ6PA ville svare 4EV. Et forslag til vedtægts
ændringer må være udarbejdet punkt for punkt, så 
man tydeligt kan se ændringerne og sammenligne 
gammelt og nyt og prøve, om man kan overse kon
sekvenserne. Vi diskuterede det på mødet i Frede
ricia. Formanden redegjorde for sine indlæg på 
dette møde. Det måtte efter mødet være klart for 
4EV, at delegeretforsamlinger ligger langt fra EDR’s 
interesser. Derfor har vi henvist det til p. eventuelt.

OZ2ED mente, 3FL har ret. Det er dyrt med så 
mange. Kunne foreslå, at tre mand mødtes fast, og 
de andre efter tur.

OZ3FL talte atter om økonomien. Han ville gerne 
have anvist, hvor han skulle tage pengene fra.

OZ3SH ville have 4EV’s forslag ud til medlem
merne.

OZ1BC gjorde gældende, at den forholdsvis ringe 
deltagelse i GF måtte være udtryk for, at man var 
tilfredse.

OZ4H vil have en lille HB — evt. suppleret af 
funktionærer. Han foreslog, at et udvalg tog sig af 
ændringerne. HB skulle være: Formand, kasserer, 
sekretær suppleret med 5 mand.

OZ6I støttede 3FL’s forslag og ville have det til 
at træde i kraft straks.

OZ4RU: Vel kan vi spare 3—400 kr. om året, men 
det er ikke nogen demokratisk måde at ordne 
sagerne på.

Dirigenten ville have nedsat et udvalg til at tage 
sig af ændringerne.

OZ3FM: Vi klæber ikke ved taburetterne, men 
jeg vil dog ikke anbefale, at vi går tilbage igen. Jo 
flere vi er, des bedre kan vi kontakte afdelingerne. 
Det er nu ikke frokoster alene, vi kommer sammen 
til. Der gøres også et stort arbejde ved vore møder.

OZ6PA mente ikke, vi skulle tale om frokoster, 
sådan som vi i dag har sparet.

Dirigenten stillede derefter 3FL’s forslag til af
stemning. Der var 9 stemmer for — og mange imod. 
(Ca. 50).

Derefter holdtes der kaffepause en halv time.
Dirigenten åbnede atter mødet ved at oplæse 3FL’s 

andet forslag.
OZ3FL anbefalede at stemme for det. Det måtte 

kunne stimulere valgdeltagelsen, og det kunne godt 
gøres nødvendigt.

OZ3FM: 3FL’s forslag ser besnærende ud, men det 
vil medføre, at landsdelene mister deres selvbe
stemmelsesret. Han viste ved eksempler de vanske
ligheder, der kunne komme. Københavnerne ville 
kunne bestemme, hvem der skulle ind i Jylland og 
omvendt. Han mente, forslaget i realiteten ikke ville 
få så stor betydning.

Formanden var heller ikke sikker på. at det ville 
give tilfredshed, for det er ikke retfærdigt overfor 
lokalrepræsentanterne. Han nævnte Amager-afde
lingens opstilling af 7EU og 6EP. Han fandt det 
underligt, at Kbh. ikke havde opstillet en i afdelin
gen kendt mand som 6EP Hvis nu hele landet havde 
kunnet blande sig i dette valg, kunne der være 
kommet mærkelige ting ud af det.

OZ2KP ville mene, det ikke var et godt forslag. 
Han forklarede iøvrigt de vanskeligheder, afdelin
gen har haft med opstillingen, siden det sidste op
stillingsmødes resultat var blevet underkendt. At 
6EP ikke var opstillet, var absolut ikke udtryk for 
nogen som helst uvilje eller modvilje mod ham. men 
6EP var jo ikke til stede, og' man var enige om at 
følge den sædvanlige praksis. Han mente ikke, det 
var helt pænt, at Amager afd havde anbefalet kun 
at stemme på deres kandidater.

7NS benægtede, at man havde gjort dette. 6PA 
ligeså.

OZ6EP ville optage 2KP’s ord i samme ånd, de 
var sagt i. Iøvrigt ville han mene, det var bedre, om 
man atter tog den gamle opstillingsmåde op. Alle i 
— eller udenfor afdelingen har jo alligevel ret til 
at foreslå kandidater. Man vil gennem afd.s opstil
ling altid kunne sikre sig, at der var kandidater 
både til HB og til suppleantposterne. Det har vi 
savnet fra de to landsdele.

Dirigenten fastslog, at afd. er selvstændige og alt
så også måtte ordne sin egen opstilling til valgene. 

OZ3FL: Jeg trækker nu mit forslag tilbage.
OZ2KP forelagde så sit forslag om den nye op

krævningsform. Den har nu været prøvet i Kbh., 
efter at man der havde fået HB’s sanktion til for
søget. Afgangen har ikke været foruroligende — 
ikke større end normalt. Der er jo altid en vis pro
cent, der ikke vil blive i EDR, når der skal betales. 
Han mente, EDR ville kunne tjene mange penge på 
det, da vi jo nu skal betale 80 øre for hver opkræv
ning. Det måtte kunne blive en hel del over 1000 kr. 
årligt. 2KP ville derfor anbefale, at man stemte for 
forslaget.

OZ3Y ville støtte 2KP’s forslag. Han var navnlig 
glad for den sidste del af forslaget om genoptagelse 
uden nyt tilskud.

Formanden anbefalede, at vi alle stemte for for
slaget i sin helhed. Det er et sundt forslag, og kan 
vi spare det store beløb, kan vi dårligt forsvare ikke 
at antage det.

OZ3FL ville stemme imod forslaget. Vi kan ikke 
spare så meget, for der vil nok gå flere fra, som der 
skal sendes rykkere til, end der er nu, og en stor 
del af gevinsten tabes derved. Måske er der også 
nogen, der vil benytte girokortet som medlemskort 
uden postvæsenets stempel. Hvis vi stemmer for
slaget ind, vil det være nødvendigt at ændre datoen 
til den 15. marts.

2KP fremhævede atter det sidste punkt. Et for
henværende medlem skal have lov til at komme 
ind igen uden indskud.

Dirigenten stillede forslaget under afstemning. 
Der var mange stemmer for forslaget, kun 1 imod. 
Formandsvalg. — Dirigenten foreslog genvalg. Der 

kom ingen andre forslag, og forsamlingen viste ved 
klapsalver, at formanden var genvalgt. 6PA takkede 
for den store tillid, man viste ham, og han håbede, 
han ville kunne være den værdig.

Revisorer og revisorsuppleant genvalgtes også 
uden afstemning.
Eventuelt.

OZ3Y kendte 9 nylicenserede, der ikke er med
lemmer i EDR. Han ville gerne vide. hvilke ret
ningslinjer HB fulgte i sådanne tilfælde.

OZ3FM oplyste, at der altid bliver skrevet til 
sådanne amatører.

OZ3FM talte om resolutionen:

Generalforsamlingen i Odense den 18. september 
1955 opfordrer indtrængende E. D. R.s hovedbe
styrelse til snarest muligt at søge licensbestem
melserne ændrede derhen, at klasse B amatører 
efter et års forløb automatisk overgår til at blive 
klasse AB-amatører.

Subsidiært henstiller generalforsamlingen, at 
hovedbestyrelsen overfor Post og Telegrafvæsenet 
søger de nugældende licensbestemmelser revide
rede, således at der fremtidigt kun bliver 3 kate
gorier af amatørlicenser (A, B og C) og efter føl
gende retningslinier:
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1. Klasse C, uforandret.
2. Klasse B. som nu med tilføjelse: „automatisk 
oprykning til klasse A efter 1 års forløb".

3. Klasse A, 1 års B-licens.
Der skal fremtidigt kun aflægges een teknisk 

prøve gældende for såvel klasse B som klasse A 
licens.

Tilladte arbejdsfrekvenser samt tilladte input 
forbliver som i de nugældende licensbestemmelser 
for de 3 klasser anførte.

Nuværende til klasse A-B udstedte licenser 
overføres straks og uden videre formaliteter til 
klasse A.

Afdelingen ville have den vedtaget eller forkastet. 
Dirigenten: Resolutionen kan ikke vedtages, men 

den kan stiles til HB.
OZ6PA: HB vil med glæde modtage den som ma

teriale at gå til P & T med. De nye bestemmelser 
vil man i Aarhus ganske droppe og gå tilbage til 
det gamle. Men vi kan ikke slå hånden af de gamle, 
og det er ingen skade til, at de unge må arbejde sig 
opad.

3FM ville atter have resolutionen oplæst, og det 
skete.

2KP foreslog, at vi delte den i to dele. Så kunne 
man bruge 1. del i år. Sidste del ville det ikke nytte 
at komme med nu. Det går ikke igennem.

3FM havde ikke noget imod, at vi stryger sidste 
del. Det første er jo dog det vigtigste.

Resolutionen diskuteredes derpå af mange, og 
OZ3FM mente, at A-B amatørerne skulle uddø. Han 
mente, vi nu var så meget inde i det, at vi kunne 
stemme om første del. Så gemmer vi resten til 
næste år.

Der stemtes, og der var mange stemmer for, ingen 
imod.

OZ6I anbefalede, at stemmesedlen ændres, så man 
ikke kan se igennem den..

Dirigenten opfordrede nu OZ4EV til at uddybe sit 
forslag nærmere.

OZ4EV gjorde atter rede for forslaget og gik 
meget varmt ind for delegeret-forsamlinger.

OZ1BC var meget stærkt imod det tvungne med
lemsskab af en lokal-afdeling. Han kunne ikke se, 
at det var så rent galt med EDR, at der måtte så 
stærke ændringer til. Og vil det blive billigere, og 
for hvem vil det blive billigere efter 4EV’s forslag?

6EP spurgte 4EV, hvad han ville mene, det ville 
koste afdelingerne at sende delegerede. Han mente, 
det ville blive en dyr spøg for medlemmerne.

OZ6PA syntes godt om 4EV, men ikke om hans 
forslag, og det havde han sagt til 4EV i Fredericia. 
Der må være noget sundt i et sådant forslag, før vi 
nedsætter et udvalg til så store ændringer. Han ville 
ikke sætte sig imod vedtægtsændringer. Så ville 
EDR jo gå i stå. Han ville ønske, der endnu var så 
meget liv i os, at der stadig ville komme ændringer. 
Men det skal følge demokratiske linjer; og det gør 
tvunget medlemsskab ikke.

OZ7NS ville også så stærkt som muligt gå imod 
tvunget medlemsskab, fordi det ikke var demokra
tisk. *

OZ4EV ville gøre gældende, at der også nu send
tes repræsentanter til generalforsamlingerne, og 
hvad koster det ikke.

OZ1W fremhævede, at selvom det sker, så kan 
dog ethvert medlem nu komme til GF også og frem
sætte sine synspunkter.

Dirigenten ville lodde forsamlingens stilling til, 
at man nedsatte et udvalg til udarbejdelse af æn
dringerne.

Der var 1 stemme for — og mange imod.
OZ2KP spurgte om en post på regnskabet på 500 

kr. til QTH-liste.
OZ6PA forklarede, at vi satte et beløb af hvert år 

til den kommende liste.
OZ3FL: Budgettet blev forelagt HB og altså også 

2KP så tidligt, at han havde kunnet gøre indsigelse 
— og måske havde fået det ændret.

OZ9AD ville som forslagsstiller i fjor anbefale, at 
listen skulle betales. Vi ville have været 4000 kr. 
rigere, hvis det var sket. Vi må ikke skære ned på 
vore publikationer. Vi må have en QTH-liste hvert 
år. Han ville foreslå, at vi fik P & T til at udgive 
listen.

OZ4H sympatiserede med 9AD’s tanke om P & T 
som udgiver af QTH-listen. Han ville dog lige vise, 
hvor mange rettelser der måtte foretages i P & T’s 
halvårlige liste. Det drejer sig ikke om ti eller tyve, 
men hundrede. Men så havde han i hvert fald ikke 
ansvaret for. det.

OZ2Q: P & T må da give os en liste over dem, vi 
må optage forbindelse med, ellers kan de ikke be
brejde os noget.

OZ4LM talte om licensinddragelser på grund af 
QSO'er med ulicenserede. Han ville også anbefale 
alle amatører at holde båndene „varme", så andre 
tjenester ikke kunne skubbe sig ind på vore om
råder.

OZ1BC ville have amtsbogstaverne med i den nye 
liste.

OZ6PA: Det vil blive foreslået REG. I, at der 
skrives til andre lande om, med hvilken ret man 
der beskærer amatørbåndene.

OZ5GB påpegede, at marineministeriet står over 
P & T’s ministerium, og det er næsten almægtigt.

OZ2AV gav sin tilslutning til 4LM angående for
holdene på 80 m. De er ikke gode. Han ville anbe
fale, at der rettedes henvendelse til REG. I om, at 
man foranledigede uvedkommende tjenester bort
vist fra vore bånd.

Dirigenten mente, vi kunne slutte mødet, og han 
ville takke de mange diskussionsdeltagere for den 
gode ånd og den urbane tone, hvori debatterne var 
ført.

OZ6PA takkede dirigenten for hans ledelse af 
mødet. Han ville også takke de afgåede HB-med- 
lemmer for godt samarbejde i det forløbne år. Lige
så ville han byde de nye medlemmer velkommen til 
arbejdet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 17,10.
73, de OZ6EP, sekretær.

(Fotos: OZ2AV)

Tilføjelse til QTH-listen af 1. august 1954:
Ved en beklagelig fejltagelse er følgende afdeling 

ikke blevet opført i listen over afdelingerne og deres 
formænd:

Kerteminde: E. Hommelgaard. OZ2MA, Klintevej 
21, Kerteminde.

8JM, landsafdelingsleder.

Indregistrerede modtagerstationer pr. 1, oktb. 1955:
Medl. nr. 6357, DR-nr. 1034 Ole Jensen, Bredgade 

112, Brønderslev.
Medl. nr. 6377, DR-nr. 1035 Knud Adolfsen, Drew- 

sensvej 8a, Odense.
Medl. nr. 6378, DR-nr. 1036 Elise Adolfsen, Drew- 

sensvej 8a, Odense.
Medl. nr. 6163, DR-nr. 1037 Finn Andersen, Ama

gerbrogade 85, København.
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FRA AFDELINGERNE
København.

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

Formand: OZ2KP, Hvidovre 667. — Sekretær
OZ5GB. — Kasserer OZ8Y, Bella 7480.

Programmet:
Mandag den 24. oktober: Foredrag af OZ8T om 

klasse C-indstilling af senderrør.
Mandag den 7. november: OZ7HB taler om ama

tørfjernsyn.
Mandag den 21. november: OZ7G taler om „Hvor

for antennen virker sådan“.
Mandag den 5. december: ???
Mandag den 19. december: Stiftelses-pakke-jule

fest.

Ang. morsekursus se september „OZ“.
Siden sidst:
Sekretæren beklager at måtte meddele, at det til 

den 5. december annoncerede foredrag af OZ7GL 
må udgå; det hvilede desværre på cn for løs aftale 
mellem undertegnede og OZ7GL. Undskyld, 7 Gamle
Lars!

Den 12. september havde afdelingen besøg af 
OZ4U og OZ9R, der „spandt en ende“ over emnet 
„Hvis jeg skulle begynde som amatør i dag, hvad 
skulle jeg så køre med“. Det var alt i alt en fornøje
lig aften.

Den 26. september var der auktion i afdelingen, 
og der var som sædvanligt fuldt hus, dog faldt 
budene lidt trevent., formentlig på grund af det sene 
tidspunkt på måneden.

Søndag den 4. september blev der afholdt dag
rævejagt på Ballerup-kortet; vinder blev OZ9WH 
efterfulgt af OZ2AX og OZ2ZZ.

Søndag den 24. september afholdtes natrævejagt 
på samme kort; vinderne var de samme som oven
for, men i en anden rækkefølge, nemlig OZ9WH, 
OZ2ZZ og OZ2AX.

Nu er der kun een jagt tilbage i denne omgang, 
den foregår den 23. oktober og er en dagrævejagt. 
Såfremt vi ikke forinden får et arrangement med 
Automobilsportsklubben, vil der til denne jagt blive 
nogle særdeles fine præmier bl. a. nogle krystaller 
på 8 Mc — skænket af firmaet Elektrokontrol. Med
delelse herom vil tilgå jægerne direkte fra ræven, 
OZ4AO, som forøvrigt giver alle oplysninger om 
rævejagt.

På grund af manglende tilslutning, har afdelingen 
måttet aflyse sit „lynkursus" til A-prøven i denne 
omgang; såfremt tilslutningen bliver bedre til for
året, vil kursus blive gennemført til den tid.

Vy 73 fra OZ5GB.

Amager. Fra vor skovtur den 27. august, som var 
begunstiget dels af et strålende sommervejr og dels 
af et humørfyldt selskab, som hurtigt blev rystet 
sammen i bussen, bringer vi nogle fotos, der viser 
selskabet, da det er ved at forlade „Borgen'4, Sorø 
afdelings nye lokaler, som vi gæstfrit blev modtaget

i og derefter beså, før vi begav os på en pragtfuld 
tur gennem akademiets have til båden, som førte os 
til „Ægir“, hvor vi som det fremgår af andet billede 
indtog vor medbragte mad under de grønne træer, 
og hvor vi havde fornøjelsen at møde kammerater 
med xyl fra Sorø, Slagelse, Næstved og Korsør. — 
Det gode humør kom hurtigt frem, da vore to mu
sikere stemte instrumenterne, og dansen gik livligt, 
alt imens der rundt omkring blev diskuteret teknik. 
— Aftenen gik hurtigt, og vi måtte tilbage til byen 
og havde kun tilbage at sige Sorø afdelingen op
rigtig tak for arrangementet og behageligt samvær.

OZ7NS-xyI.
Torsdag den 8. fortalte OZ6I om forskellige for

hold ved FM-radiofonimodtagere, og den 22. kom 
6EP med sit PA-trin og antenneafstemning, som var 
fikst, amatørmæssigt udført og som vi fik mange 
gode oplysninger om.

Torsdag den 20. oktober afholdes kammeratskabs
aften med varme pølser, torsdag den 27, oktober: 
Klubaften. Torsdag den 3. november: OZ5Z og 
OZ7SN holder kaminpassiar. Torsdag den 10. novem
ber: Klubaften. Torsdag den 17. november kommer 
OZ8T og fortæller om arbejdet i „Region I“. Møder
ne afholdes som sædvanlig Strandlodsvej 17 og be
gynder kl. 20. 73 fra 6IA.

Aalborg og omegn. Formand: OZ2NU, Børge Peter
sen, „Dybrogaard“, GI. Hasseris pr. Aalborg. Kasse
rer: OZ5MV, Max Voigt, Peder Skramsgade 5, Aal
borg. Sekretær: OZ6BF, Bent Frandsen, Kastetvej 
118, Aalborg, tlf. 1997 (omst).

Onsdag den 28. september 1955 kl. 20.00 afholdtes 
klubbens halvårlige generalforsamling. Formanden. 
OZ3PS bød medlemmerne velkommen, og OZ8TJ 
valgtes til dirigent. Formanden aflagde beretning 
over klubbens arbejde i det forløbne halvår. For
uden selvfølgelig at nævne den mindre aktivitet, der 
som sædvanlig er i sommerhalvåret, omtalte for
manden sæsonens 10 rævejagter og forelagde de 
endelige resultater af jagterne — de kvalificerende 
jagter. Nr. 1 OZ5XY. nr. 2 OZ2NU. nr. 3 OZ6BF og 
nr, 4 OZ3PS, De almindelige jagter nr. 1 OZ5XY,

218



nr. 2 OZ2NU, nr. 3 OZ3PS og nr. 4 OZ6BF. SM-OZ 
stævnet i Frederikshavn gav formanden også en om
tale og sluttede med at meddele, at der havde vist 
sig stor interesse for klubbens kursus i telegrafi og 
radioteknik til vinter. Begge kursus bliver afholdt 
på Kjellerupgade skole, telegrafi hver tirsdag kl. 
19—21, første gang tirsdag den 4. oktober, og radio
teknik hver torsdag kl. 19—21, første gang torsdag 
den 6. oktober. Kursusafgiften er kr. 6.- for hele 
sæsonen for hvert kursus.

OZ2NU gav et referat af generalforsamlingen i 
Odense den 18. september. Endvidere meddelte 
OZ2NU, at man havde vedtaget, at sommerlejren til 
næste år blev på Bornholm — så vi kan altså godt 
begynde at spare sammen.

OZ5MV forelagde regnskabet, som blev godkendt.
OZ2NU blev valgt til formand, efter at OZ3PS 

havde fremsat ønske om at træde tilbage. 5MV, 6BF 
og 2NU takkede 3PS for hans store arbejde for for
eningen i de 4'/2 år, han havde besat formands
posten. OZ6BF blev genvalgt som sekretær. OZ3PS 
valgtes til bestyrelsessuppleant. OZ5XY genvalgtes 
som revisor og OZ2LL genvalgtes som revisorsupp
leant.

Under punkt 6: Fremtidig virksomhed, blev det 
vedtaget, at man skulle fortsætte med at bygge på 
afdelingens sender, og bestyrelsen skulle undersøge 
muligheden for at købe en kortbølgemodtager til 
afdelingen — og smide den gamle modtager i fjorden.

Bestyrelsen vil nu gå i gang med at tilrettelægge 
arbejdet for vinteren, og vi håber at mødes alle
sammen mange gange i løbet af vinteren. Klubaften 
hver onsdag aften kl. 20,00 på vandrehjemmet.

Mandag den 24. oktober har vi filmsaften kl. 20,00 
i „Pejsstuen" på vandrehjemmet. Der vises bl. a. 
filmen „En dag i radiohuset", som hele familien kan 
have glæde af at se. — På gensyn og genhør!

P. b. v. OZ6BF, sekretær

Aarhus. Generalforsamlingen i Odense var repræ
senteret med 3 mand, nemlig 4EV, 6EJ, 5HG.

HUSK!
Aarhus afd. afholder generalforsamling den 19. 

oktober 1955 i Haandværkerforeningen, Klostergade, 
kl. 20,00. Vy 73, 6EJ.

Horsens. Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Kapt. 
Andersensgade 7. Kasserer: OZ4GS, Svend Siger- 
sted Sørensen, Borgmestervej 58. Sekretær: OZ9PM, 
Anton Mikkelsen. Tordenskjoldsgade 16, 3.
Månedsprogram:

Den 20. oktober: Klubaften.
Den 27. oktober: Familieaften, OZ4RU viser lys

billeder, der bliver kaffebord, og hvis fornøden til
slutning bliver der lejlighed til at danse lidt; så 
reserver aftenen og mød op i Rytterkroen kl. 19,30.

Den 3. november har vi igen klubaften.
Den 10. november ingen klubmøde (Mortensaften).
Den 11. november: Rævejagt fra kl. 20,00 til 22,00, 

vi mødes til sædvanlig tid på havnen neden for Gas
vej. Vy 73, 9PM.

Kolding. H u s k  det er tirsdag den 18. oktober kl.
20,00, at afdelingen afholder den ordinære general
forsamling på biblioteket, studieværelse 5—6. Dags
orden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen.

Sorø. Ja, så er vi i fuldt sving med vinterens ar
bejde, der omfatter træning samt teknisk kursus, 
som i år omhandler antenner, feedere samt spørgs
mål i forbindelse hermed. Vi har endvidere haft den

glæde at kunne byde adskillige nye medlemmer vel
kommen i afd., og denne nye tilgang har skabt basis 
for et teknisk kursus for begyndere, som ligeledes 
er i fuld gang.

Den 27. september havde vi fornøjelsen at høre 
lektor Nordahl Svendsen fortælle om Mme. Curies 
liv og virke. De ledsagende lysbilleder illustrerede 
på udmærket måde det interessante foredrag, som 
havde samlet ca. 25 tilhørere, og vi havde en virke
lig hyggelig og udbytterig aften.

Med hensyn til de mange 2 m convertere, der er 
under bygning, skal oplyses, at næste foredrag vil 
omhandle overtone x-taller i forbindelse med con
vertere. Opslag herom såsnart nærmere foreligger.

73 1WW.

Vejle. 3. september havde vi foredrag af OZ3TM 
om modtagere; et virkeligt glimrende foredrag, bare 
en skam der kom så få lokalamatører! Hvor bliver 
I af, Ob: der er sikkert også noget for jer! Vi havde 
besøg af flere udenbys amatører, hvilket vi er meget 
glade for, og vi håber at se jer igen, når der er 
noget i Vejle EDR. Vi har stadig møde hver onsdag 
aften kl. 20 hos OZ8HC, Nyboesgade 44, hvor vi bl. 
a. for tiden gennemgår den nye „Vejen til sendetil
ladelsen" (der er jo stadig nye mdl.) og der er mor- 
setræning både for begyndere og viderekomne, så 
der skulle være noget for alle.

Den 5. november kl. 20 har vi foredrag af OZ2NU 
i Haandværkerforeningen, Dæmningen. Emne: Mod
sat Polaritet; noter venligst denne aften.

Vy 73 8HC.

Viborg. Medlemsmøde afholdes torsdag den 27. 
oktober hos OZ1CH, Folkekuren, kl. 19,30.

På sidste møde fremkom forslag om at lave stu
diekreds med henblik på A-licensen. Er der andre, 
der har bedre forslag. OZ9AV.

NYE MEDLEMMER

Følgende har i september måned anmodet om op
tagelse i EDR:
6410 - Otto Jerichow, c/o fru Neergaard, Classens-

gade 13, st., Kbh. 0.
6411 - Erik Grønvang Nielsen, Bio, Aakirkeby.
6412 - Aage Paulsen, Tietgens Plads 11, 1., Aarhus.
6413 - 258, L. Dam, OZ5LD, radiostationen, box 86,

kasernen, Viborg.
6414 - K. Steen Nielsen. Brøndbyøster Torv 54, 4.,

Glostrup.
6415 - Egon Andersen, Lille-Mølle pr. Kjellerup.
6416 - Denni Nielsen, Grækenlandsvej 29, 3., th.,

Kbh. S.
6417 - L. Chr. Eriksen, Kagsbro 15, Brønshøj.
6418 - Gotfred Johansson, Jægersborggade 53, 1.,

Kbh. N.
6419 - Kr. Lomborg, Brune vang 4, Brønshøj.
6420 - Bent Eriksen, Hadsundvej 48b, Aalborg.
6421 - Troels Orland, Virumvej 69a, Virum.
6422 - Finn Stenstrup, Frederiksvej 28, Sorø
6423 - Hartmann Lundbæk Sørensen, Tøndergade 4,

4., tv., Kbh. V.
6424 - Svend Harder, Frederiksvej 7, Sorø.
6425 - H. Mortensen, Egealle 23, Hvidovre, Kbh.,

Valby.
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6426 - Jens Thomsen, Grejsdal Ldv. 204, Grejsdal st.
6427 - Kaj Roald Wiess, Fredensvej 4, Frbg. Sorø.
6428 - Jørn Straek, Ordrupvej 48a, Charlottenlund.
6429 - Johs. Juhler, Sjællandsgade 89, Aarhus.
6430 - Per Bruun, Manøgade 3, 3., Kbh. Ø.
6431 - Svend Aage Kofoed, Tagensvej 106, 2., tv.,

Kbh. N.
6432 - Erik Nielsen, Mosevangen 24, Korsør.

Tidligere medlem:
3017 - Hanse Ellebjerg, Sdr. Fasanvej 80c, Kbh., 

Valby.

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.

747

3336

3600

3721

3955

4267

4386

4555

4691

4699

4819

4900

4969

5044

5080

5090

5231

5319

5335

5338

5356

5362

5478

QTH-RUBRIKKEN
OZ8X, Sv. Rasmussen, Nagelsvej 19, Højbjerg, 
ex Aarhus.

Gustav Ohlsson, Hessensgade 29, st., tv., Kbh.
S., ex Viborg.
OZ8BR, B. M. Ravn, P. S. Krøyersvej 5, Høj
bjerg, lokal.
OZ7JK, J. Kibsgaard, Ørgaardsalle, Struer, 
lokal.
OZ1CF, C. Farstrup Christiansen, Jernbane
gade 85, 2., Snekkersten, ex Præstø.
OZ2BA, Bj. Arngrimson, Ruskær 45, 4., Kbh. 
Valby, lokal, u. afd.
OZ8NJ, N. Jørgensen, Ørstedsgade 38, Søn
derborg, ex soldat.
OZ7TE, Th. Emil Kristensen, hovedbanegår
den, opg. F, 2., Aarhus, ex soldat.
OZ4LF, L. Christensen, Kildebrønde mølle & 
bageri, Taastrup, ex Roskilde.
OZ8LD, Ove Larsen, Tingmiarmiut, Grønland, 
ex soldat.
OZ1HL, H. Langschwager, 0. Søgade 94, st., 
tv., Kbh. Ø, ex Aarhus.
Georg Jensen, Danmarksgade 16, Struer, ex 
Kbh.
258363, Schou, 2. RGB’s RAK, Langelandsgades 
kaserne, Aarhus, ex Fredericia.
OZ5CB, Chr. Buhi, Aalholmvej 70, Kbh., 
Valby, ex Frederikssund.
OZ8PW, P. Wael, Strangegaard, Aarsballe pr. 
Rønne, ex Faarevejle.
OZ4OC, Sv. O. Christensen, Munkegade 20. 
Store Heddinge, lokal.
Jørgen Johansen, Halls Alle 2, Kbh. V., ex, 
soldat.
OZ5BN, K. Bamberg Nielsen, Frej as vej 14, 
Holstebro, lokal.
OZ6ES, E. Sørensen, c/o fru Hartmann Peder
sen, Breidablikalle 4, Kbh. S., ex Aarhus. 
OZ4SN, Sv. E. Nielsen, Trekronervej 10, 
Viborg, lokal.
OZ5KD, K. Dantoft, Vestergade 31, 1., tv , 
Struer, lokal.
OZ8KM, K. Møller Nielsen. Valby Langgade 
15, 1., Valby, lokal, u. afd.
Kp. Christiansen, 3. FAR s radioværksted, Lg. 
kaserne. Aarhus, ex soldat.

5510 - H.Christensen, Sp. Kirkevej 87, Esbjerg, lokal.
5560 - Anker Sørensen, Mejdalsvej 17, kid., Holste

bro, lokal.
5588 - OZ9JK, J. P. Kjærsgaard, Frøslevvej 22, 

Padborg, lokal.
5621 - OZ4HS, H. Steffensen Hansen, Lynge Mølle 

pr. Sorø, ex soldat.
5674 - Kpe. 259059/II/2, Jørgensen, TG. mek. skolen, 

Ryvangen, Kbh. Ø., ex Kbh., u. afd.
5795 - OZ9ER, Erling Nielsen, Endrup, Bramminge, 

ex Agerbæk.
5808 - OZ5TL, Th. Lisberg, Sønderskovvej 14, Frbg., 

Sorø, ex soldat. NB. fra 1. november 1955.
5829 - OZ4GS, Sv. Sigersted Sørensen, Borgmester

vej 58, Horsens, lokal.
5973 - Henning Rasmussen, Agremøllen, Nyker, 

Bornholm, ex soldat.
6002 - Wm. Ib Olsen, Magistervej 44, 1., Kbh. NV., 

ex til søs.
6050 - Jørgen Gad, Johnstrup Alle 6, 3., Kbh. V., 

ex Haderslev.
6096 - OZ2JE, J. Engberg, Rønnealle 5, Lillerød pr. 

Allerød, ex Grenaa.
6191 - MHE nr. 32, Rasch, artelleriets mathskole, 

kasernen, Ringsted, ex Rønne.
6234 - MG. 249019, Mortensen, flyvedetachement 

Stensved pr. Stensved, ex soldat.
6283 - Aage Fischer, Hjertingvej 27, Esbjerg, lokal.
6334 - KP. Munch, radioværkstedet, GHR., Næstved, 

ex soldat.
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Radioamatører.
Teknisk redaktør: OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs 
Allé 8, Kbh. Søborg. Hertil sendes teknisk stof. Hoved
redaktør (ansvarlig) OZ5AC, A. Tommerup Clausen, 
Enighedsvej 30, Odense. Tlf. 10.439. Hertil sendes alt 
øvrigt stof, som må være redaktionen i hænde senest 

den 1. i måneden.
E. D. R.

Eksperimenterende danske Radioamatører 
Stiftet 15. august 1927 

Adr.: Postbox 79, København K. (Tømmes 2 gange ugtl.). 
Giro konto 22116.

Hovedbestyrelse :
Formand: OZ6PA, Poul Andersen. Peder Lykkesvej 

15. Kbhvn. S. Amager 3664V. Næstformand: OZ7EL.
Paul Størner, Huldberg Allé 8. Søborg, Søborg 98 13 01. 
Kasserer: OZ3FL, O. Havn Eriksen, Fuglsangvej 18, Ny
købing F., Nykøbing 2437y og 17. Sekretær: OZ6EP, 
Einar Pedersen, Alekistevej 211, Vanløse, Da -8 (lu. 
Testudvalg: OZ2NU, Børge Petersen, Dybrogard, GI 
Hasseris, Aalborg, Skalborg 155B. Landsrcredsædei • 
OZ8JM. Berg' Madsen. Hobrovei 32. Randers. Randers 
3400. OZ2KP. K. Staack Petersen, Risbjerggårdsalle 63, 
Valby, HV 667. eller 75 06 67. OZ3Y. H. Rossen, Fjord
vænget 9. Korsør. OZ3XA, A. P H. Jacobsen Karen 
Brahesvej 11B, Odense. Odense 2377. OZ3FM. Emil Fre
deriksen. Nørretorv 15, Horsens. Horsens 2096. OZaKD, 
K Dantoft, Vestergade 31, Struer, Struer 600. OZ4RU, 

R. Thomsen, Fabrikvej 93, Horsens. 
Kassereren:

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

Paul Hememann, OZ4H. Vanløse Allé 100, Kbh., Vanløse.
A matørannoncer:

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.

Trvkt i Fvns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
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