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Lad os se, hvad I har lavet
E. D. R. udskriver en præmiekonkurrence.
Det er almindeligt kendt, at der landet over
sidder mange dygtige amatører, der omsætter
deres tanker og erfaringer i mange gode kon
struktioner.
Det er synd, at mange af disse konstruktio
ner ikke kommer de øvrige amatører til gode,
og E. D. R. vil nu gerne have nogle af disse
arbejder frem i OZ.
Mange amatører undslår sig ved at sende
sine konstruktioner ind til OZ. Man mener,
at teknisk stab er for kritisk og helst kun ser
sit eget arbejde i bladet. Intet er mere for
kert. Staben ser med glæde på ethvert bidrag
fra anden side, og den kan med god grund
sige, at gode konstruktioner fra medlemmer
nes side også kan være et udtryk for at sta
bens uegennyttige arbejde ikke gøres for
gæves.
E. D. R. udskriver nu en præmiekonkur
rence med det formål at få en række gode
senderkonstruktioner i bladet.
Der uddeles 3 præmier:
En første præmie på 200 kr.
en anden præmie på 100 kr.
og en tredie præmie på 50 kr.
dertil kommer det sædvanlige honorar for
tekniske artikler i OZ, der er 30 kr. pr. side.
Fotos betales særskilt, og OZ’s tegner skal
nok lave diagrammerne efter jeres skitser.
Det er vort håb, at der foruden de præmi
erede konstruktioner vil fremkomme en del,

der egner sig til optagelse i bladet, og vi kal
der på denne måde på medarbejderskab fra
det ganske land.
Nedenfor vil teknisk redaktør fremkomme
med de nærmere konditioner for deltagelse i
konkurrencen, men lad os endnu engang po
intere, at alle amatører er velkomne med
deres bidrag, og at teknisk stab både vil hjæl
pe og vejlede, og at den fremfor alt ikke selv
deltager i konkurrencen, men kun glæder sig
til at se, hvad der laves ude omkring.
Lad os få frem i lyset, hvordan der arbej
des og bygges indenfor amatørernes rækker
og OZ’s læsere vil interesseret følge med i,
hvad den enkelte har tænkt og skabt. Det er
ikke de store nye ideer vi efterlyser. Det er
det jævne, almindelige amatørarbejde. Vi vil
gerne se, hvordan netop du har grebet sagen
an. Det er kombinationen af det almindelige
lærte og dine egne tanker og erfaringer, der
interesserer os. Må vi så få lov at se dit grej.
OZ6PA.

☆
Da vi første gang talte om denne konkur
rence, var det vor mening at komme med for
skellige betingelser som de indsendte kon
struktioner skulle opfylde. Men ved nærmere
eftertanke gik vi bort fra dette. Det, vi vil
have frem, er selvfølgelig helst nogle gode
og iderige konstruktioner, ting, som såvel nye
som ældre amatører kan lære noget af. Men
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10 m transceiver
(sluttet).
Ved OZ7SI, Simon Boel.
Efter bygningen må man kontrollere, at
ransceiveren virker efter hensigten. I mod
tagestilling skal man høre en jævnt, kraftig
susen. „Piber" den samtidig med at suse, kan
det hjælpe at gøre den kondensator på 400 pF.
som forbinder punktet mellem 20 kohm og
100 kohm med stel (i gitteret på detektorrø
ret), noget mindre f. eks. 250 pF. Med transceiveren i sendestilling skal man kunne se lys i
en indikatorring, som man nærmer Li (se fig.
3 i okt. OZ). Indikatorringen består af en spole
på 1 vinding og en lommelampepære på 6 v,
0,05 A, se fig. 1. Det er nødvendigt at bruge
en lampe til en så svag strøm, da effekten ikke
er overvældende. Pæren skal blinke i takt
med modulationen, når man taler eller fløj
ter i mikrofonen.
Det vanskeligste ved en sådan transceiver
er næsten at få den trimmet ind til 10 m. Der
er flere forskellige måder at gøre det på.
Den nemmeste udvej er uden tvivl at hen
vende sig til en amatør, som er i besiddelse
af en kalibreret modtager, sender eller gitterdykmeter til 10 m.
En lidt besværligere måde forudsætter an

vendeisen af en kalibreret VFO, hvis ose.
svinger på 1,7 MHz-båndet. Med transceiveren i modtagestilling og med drejekondensatoren (Cl på fig. 3 i okt. OZ) f. eks. helt ind
drejet drejer man VFO’en igennem sit fre
kvensområde. Man vil da kunne høre, at der
kommer signal ind i modtageren. Det giver
sig til kende derved, at suset bliver svagere
eller helt forsvinder. Almindeligvis vil det
finde sted to gange ved gennemdrejning af
området 1,75—1,9 MHz (3500—3800 kHz).
Man noterer sig de to frekvenser fi og f2, ved
hvilke det sker, og modtagefrekvensen f vil
da være:

(fi er den største frekvens af de to). Vi
tager et eksempel: fi = 1867 kHz (VFO’en
står på 2X1867 = 3734 kHz) og f2 = 1750
kHz (VFO på 2X1750 = 3500 kHz). Vi finder
da:

I dette tilfælde har vi altså været så
dige at ramme den nedre båndgrænse
det samme. De tilsvarende frekvenser for
øvre båndgrænse 29,7 MHz er: fi = 1856
og f2 = 1747 kHz (VFO på henholdsvis
og 3494).
også den simple og billige konstruktion vil vi
gerne se. Teknisk stab vil på alle måder være
behjælpelig med råd og dåd. Har I en ide til
en ny opstilling og støder på vanskeligheder,
så vil vi gøre hvad vi kan for at hjælpe. Og
mener I ikke selv, I kan lave beskrivelsen, så
klarer vi også nok det spørgsmål. Indsend
diagram og fotos til os, så kan vi tale nær
mere om sagerne.
Vi har sat afslutningen af konkurrencen til
1 5 . f e b r u a r 1 9 5 6 , så inden denne dato skulle
såvel
diagrammer,
fotos
samt
beskrivelser
være indsendte.
Gå nu i gang, OM’s! det vi skal have frem
er altså en sender, som Du nu kunne tænke
dig at lave den efter dit behov for en sender.
Er Du A-amatør, så bliver det måske en 300Watt’er, er du AB eller B-mand, så måske
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hel
med
den
kHz
3712

kun en 50 eller 100 Watt’er. Fone eller CW
eller begge dele, alt kan anvendes. Og selv
følgelig er konkurrencen også åben for 2meter folkene.
Dommerkommitteen består af teknisk stab
samt EDR’s formand, og vi deltager selvfølge
lig ikke i konkurrencen. Vi skal love at be
dømme sagerne objektivt, og ikke først og
fremmest efter det store og dyre, heller ikke
efter det mest sindrige og flotte, men vi vil
forsøge at tage allerstørste hensyn til m e n i n 
g e n med senderen, hvorfor den nu netop er
lavet således.
Og det er jo ingen betingelse, at det absolut
skal være en ny konstruktion, den Du kører
med i øjeblikket er måske den helt rigtige til
en af præmierne.
73 og god arbejdslyst. O Z 7 E U .

Det er en sikker metode, men den kræver,
at VFO’en er godt og nøjagtigt kalibreret.
Kan man komme i nærheden af en modta
ger for radiofoni-FM, kan man også hjælpe
sig med den. Man indstiller FM-modtageren
til 89,1 MHz (lidt lavere i frekvens end Kø
benhavn I) og drejer transceiverens afstem
ningskondensator Cl (fig. 3 i forrige OZ) helt
ud. Transceiveren sættes i sendestilling og
trimmeren C2 drejes til man hører signalet i
modtageren. Man har da transceiveren ind
stillet på 29,7 MHz, idet den tredie harmoni
ske af 29,7 MHz = 89,1 MHz går ind på FMmodtageren. Desværre går de fleste FM-modtagere ikke længere ned end ca. 87 MHz,
hvorfor man ikke kan kontrollere den anden
båndgrænse på denne måde. Imidlertid kan
man få lagt 29 MHz ind, idet 3X29 = 87 MHz.
Man sætter modtageren på 87 MHz og drejer
Cl , til man hører signalet igen. Man kan da
så nogenlunde regne med, at 28,3 MHz ligger
lige så langt fra 29 MHz, som 29,7 MHz ligger
fra 29 MHz. 10 m fonebåndet strækker sig fra
28,2 til 29,7 MHz.

Da det danske fjernsyn (Gladsaxesenderen)
ligger på 60—67 MHz, altså omtrent på den
dobbelte transceiverfrekvens, skulle der være
en chance for forstyrrelser i nærliggende
fjernsynsmodtagere både i sende- og modta
gestilling for transceiveren. Det må derfor
stærkt tilrådes, at man undersøger, om man
generer TV-lyttere eller — hvad der er nem
mere — undgår at sende i den tid, hvor der er
TV-udsendelser.
Under forsøgene med transceiveren blev
der benyttet en lille netdrevet station. F’g. ?
viser diagrammet. Den består af en to-rørs
superregenerativ modtager og en selvsvin
gende sender med et dobbeltrør i push-pull
opstilling. Den er beregnet til at blive modu
leret af en forstærker på 2—3 W. (Denne for
stærker er ikke vist). Fotografierne fig. 3 og
4 giver et begreb om opbygningen, der er
foretaget i en kasse af følgende dimensioner:
75X100X100 mm. Med omskifteren Oi fore
tages omskiftningen mellem sending og mod
tagning, idet man skifter højspændingen og
antennen. Opstillingen er beregnet til en
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spænding på 250 V, men kan udmærket nøjes
med 150 V på anoderne. I så fald fjernes de
to RC-led 5 kOhm—0.1 μF i senderen og 30
kOhm—0,1 μF i modtageren.
Antennelængden har for transceiveren va
rieret fra ca. 1 m til 2,5 m koblet direkte til
antennebøsningen A (se fig. 3 i okt. OZ). Den
største længde gav — som ventet — de bedste
resultater.
Antennen for den faste station har ligeledes
varieret en del såvel i længde som type. Med
en ret tilfældig 5 m lang tråd opnåedes abso
lut sikker kontakt over ca. 500 m med en
transceiverantennehøjde på 1 m over jorden,
selv i et lidt bakket terrain. Ude på 1 km's
afstand kunne signalet fra den faste station
høres,
hvorimod
transceiveren
ikke
kunne
række tilbage.
En række forsøg med en vandret dipol på
2X2,5 m i ca. 5 m’s højde over jorden, fødet
gennem 5—6 m almindeligt glansgarn fra den
stationære station gav et sikkert dæknings
område ud til lidt over 1 km fra denne, selv
uden optisk sigt mellem antennerne. Under
disse
forsøg
var
transceiverantennen
aldrig
mere end 1,5 m over jorden. Over en stræk
ning på lidt over 2 km var det muligt at få
en ca. 50 °/o’s kontakt i stand, dog kun når
der
var
overensstemmelse
mellem
antenner
nes polarisation, d. v. s. f. eks. begge vand
rette.

Fig. 3. Senderen set ovenfra. Bøsningerne til venstre
er til modulatoren.
— Øverste afstemningshåndtag:

Sender. Nederste: Modtager.
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Fig.
4. Modtageren set ovenfra. Man ser endvidere
stik til
strømforsyning, omskifteren Ol og antenne
bøsning. På forpladen bøsningen hovedtelefon.

Da den transportable stations antenne så
godt som altid vil være lodret, er det sikkert
bedre at bruge en lodret dipol til den faste
station i stedet for den vandrette. Det er dog
ikke prøvet.
Endelig
prøvedes
forbindelsen
mellem
to
punkter i en afstand af 4 km med yderst slet
optisk sigt, idet en skov og en stor bakketop
lå imellem antennerne. Antennen på transcei
veren var denne gang 2X2,5 m dipol ca. 6 m
over jorden med en feeder på ca. 3 m. Ved
forsøget blev transceiveren forsynet med 1
vinding omkring midten af spolen L1 (fig. 3
i OZ nr. 10) for tilkobling af dipolen. I ret
ningen
netdrevet
station-transceiver
var
for
bindelsen 100 %, den anden vej var kun ca.
50 % OK.
Det er meningen senere at prøve transcei
veren i forbindelse med en anden transceiver
af lignende konstruktion. Arbejdet med denne
er dog ikke endnu nået ud over det forbe
redende stadium.
De praktiske forsøg blev udført sammen
med OZ7OV, som også har bygget den faste
station.
BEMÆRK: Kassereren har fået nyt tlf.-nummer:
Privat 85 38 24. (Middag og aften).
Kontor 85 00 17. (Dag).

Min rævemod tager
Af Svend Nielsen, OZ3SN.

Medens vi endnu har sommerens rævejag
ter i frisk erindring og interessen for disse
formodentlig ikke er aftaget, kan det have sin
berettigelse her at bringe en artikel desan
gående.
I OZ for maj 1952 blev der publiceret en
opskrift til en rævemodtager konstrueret af
OZ7U og en sådan blev fremstillet af under
tegnede så nøjagtig som mulig såvel elektrisk
som mekanisk. Da konstruktionen forudsæt
tes bekendt blandt interesserede, skal den
forbigåes, men da det kunne tænkes, at andre
påtænker nybygning, meddeles hermed egne
erfaringer med omtalte modtager ved adskil
lige jagter i 3 år.
Dens
pejleegenskaber
er
fortræffelige
og
har givet mange nøjagtige „kryds“, men efter
hånden som de sportslige krav stiger, fandt
jeg ud af, at der var følgende væsentlige de
tailler som burde ændres:
1. Følsomheden for dårlig til at give et godt
minimum, navnlig ved benyttelse af kort i
1:100.000 når ræven sparede på antenne eller
„lå i læ“.
2. Selektiviteten for lille ved natjagt, hvor
der som bekendt ofte er QRM.
3. For kompliceret at betjene på grund af
de mange greb, dette har betydning, når man
inden for samme udsendelsesperiode gerne vil
have 2 pejlinger, det er også ærgeligt at nå
frem til en plads og så opdage, at glødeelementet er tomt, fordi der uforvarende er ble
vet tændt for modtageren.
)
Det endte med, at indmaden blev pillet ud
og en ny opstilling planlagt men med bibe
holdelse af ramme og kasse i sin oprindelige
form, hvor følgende krav helst skulle hono
reres:
1. Absolut driftsikkerhed, (hvilket ikke al
tid var tilfældet med den gamle).
2. Bedst mulig selektivitet.
3. God frekvensstabilitet.
4. Robust mekanisk udførelse.
5. Så få betjeningsgreb som muligt.
For at tilfredsstille 2. punkt blev den byg
get op efter superprincippet, hvorved følsom
heden blev ganske god, der er benyttet kon
ventionel 450 kc/s mellemfrekvens, så selekti
viteten kan sikkert blive bedre med f. eks.
i 10 kc/s mellemfrekvens, men det var ikke
muligt at opdrive miniature-trafos til denne
værdi.

Mellemkreds og oscillatorspoler er viklet på
små Philips potkerner, foruden at kredsgodheden derved bliver fin medfører det samti
dig, at spolerne kunne anbringes vilkårligt,
de har ingen ydre felt, det var egentlig dette,
der muliggjorde anbringelse af så mange
komponenter i den gamle kasse, hvor der nu
er ikke mindre end 6 rør, hvis funktioner
fremgår af følgende:
2 • DF91, balanceret indgang.
1 * DK96, mellemkreds og oscillator.
1 • DF96, mellemfrekvensforstærker.
1 • DAF91, signalensretter og udgangsfor
stærker.
1 • DL66, beat-oscillator.
Oscillatorkredsen
bliver
afstemt
med
en
lille lufttrimmer på 5 pF, der giver en varia
tion fra 1800 til 1850 kc/s, alle øvrige kred
se er fast afstemt, foruden dette greb er der
styrkeregulering, som foregår på HF-rørenes
skærmgitter. Hermed må krav 5 siges at være
opfyldt, idet 2 knapper er absolut minimum,
på den gamle var der 3 plus afbryder, denne
sidste, en alm. vippeafbr., har som omtalt
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givet
anledning
til
ærgelser.
kontaktsikker
heden er ikke tilstrækkelig for glødestrømskredsløbet, jeg mindes min forrige modtager,
hvor der blev kasseret 2, før jeg fandt en, der
kunne bruges, for at eliminere fejlmuligheder
her blev der fremstillet et kontaktsystem i
forbindelse med bananbøsningerne for hoved
telefonen således konstrueret, at det ene ba
nanstik
halvt
indskudt
slutter
glødestrømmen og helt indskudt kobler beat røret ind.
Det
andet
bananstik
slutter
anodestrøm
men, når det er indsat. Systemet, der virker
på samme måde som en jack, er fremstillet
af
fosforbronzefjedre
påloddet
sølvkontakter,
således
at
kontaktmodstanden
bliver
mindst
mulig.
På fotografiet ses til venstre for anodebat
teriet en helt lukket cylinder, der indeholder
glødeelementet (unite), det anbefales at kapsle
glødeelementet
godt
ind,
da
elementer
af
brunstens typen har tilbøjelighed til at vædske, og hvis der løber kemikalier op i apparatet, vil de kunne gøre stor skade. Ovenfor
denne
cylinder
ses
telefonbøsningerne,
hvor
de små fjedre lige skimtes. Venstre knap er
afstemning, til højre trimmeren og i midten
oscillatorspolen, til højre for den beat-spolen
og lige ovenover denne findes røret for sam
me (kan ikke ses). I venstre side under rørene
ses mellemkredsspolen, rørene, der vender på
hovedet, er: DF91 derefter følger DK96, DF96,
DAF91, øverst er anbragt trimmer for anten
ne samt modstand for senseantenne, der må
desværre
benyttes
seperat
senseantenne,
og
bøs til denne ses i toppen af kassen.
På diagrammet ses den elektriske opbyg
ning og nærmere omtale af det er overflødigt,
potkerner og mellemfrekvens trafos er begge
af Philips fabrikat.
Som illustration til mit krav om robusthed
gives følgende eksempel. På en jagt tabte vi
modtageren fra bagsædet af motorcyklen i
fuld fart, hvorved den skramlede hen ad as
falten, men bortset fra nogle slemme skram
mer fejlede den intet, og justeringen havde
heller ikke ændret sig efter denne tur.
*

Modtageren har været flittigt brugt i som
mer, og mine forventninger til den er forelø
big indfriet, mon ikke vi med denne og lig
nende konstruktioner er nået noget i retning
af
den
ideelle
amatørpejlemodtager,
måske
der kan vindes lidt i rumfang og vægt ved
benyttelse af transistors; her må være en op
gave for den, der har tid og penge!
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En amatørsuper, lidt for sig selv
Af Bernhard Pedersen, OZ1BP.

Det er sikkert gået mig på samme måde
som adskillige amatører: Man har længe gået
og syslet med tanken om at få bygget en
brugelig
stationsmodtager.
En
skønne
dag
går man, efter at have gennempløjet littera
turen, i gang, og når man langt om længe er
færdig med den, synes man ikke altid, at den
er så god, som man havde ventet, og så sker
der jo af og til det, at der i mellemtiden kom
mer noget nyt frem, som man får lyst til at
prøve. Sådan er det da også gået i mit til
fælde, modtageren var opbygget ganske ordi
nært, indtil det amerikanske amatørtidsskrift
„QST“ dukker op (marts og juli 1955), og i
dette støder jeg på noget nyt, som ser fristen
de ud, og så får jeg lyst til at prøve, om det
nye nu også er bedre, end det man begyndte
med. For mit vedkommende må jeg sige, at
jeg ikke er blevet skuffet, jeg har ganske vist
ikke nogle konkrete måleresultater at frem
vise, men et relativt skøn synes at vise, at
der må være nogen fordel ved at bruge en
indgang i modtageren med trioder, således
som jeg har gjort det i min modtager. Jeg
har ikke slavisk fulgt diagrammet i „QST“,
bl. a. fordi jeg ikke var i besiddelse af de deri
anvendte rørtyper, men jeg brugte dem, jeg
var i besiddelse af, og tillempede diagrammet
derefter.
Til en vis grad har jeg anvendt „de for
håndenværende søms princip", jeg er startet
med de dele, jeg var i besiddelse af, og der
efter suppleret op med de manglende. Jeg
havde et 2070 kHz krystal liggende. Dette
skulle anvendes i anden oscillator, 2. mellem
frekvens skulle gerne, af hensyn til en rime
lig naboselektivitet (og naturligvis også af
prishensyn) være 110 kHz. Heraf fulgte, at 1.
mellemfrekvens måtte blive 1960 kHz, idet
jeg foretrak en dobbeltsuper med dens fordele
m. h. t. spejlselektivitet.
Spolecentralen er hjemmeviklet, jeg har
her støttet mig til OZ7T’s artikel i OZ. Form
lerne er lette at anvende, spoleformene er
Prahns, trimmerne er Philips rørtrimmere.
1.
Mellemfrekvenstransformatorerne
er
Prahns 1600 kHz trafos, hvori parallelblok
kene på 100 pF er udskiftet med blokke på 75
pF. løvrigt er der jo intet i vejen for, at man
kan anvende en færdigkøbt spolecentral be
regnet for 1600 kHz, hvis man ikke vil have
arbejdet med at fremstille en selv.

Den
anvendte
3-gangs-drejekondensator
er
købt hos 8AZ, den har en kapacitetsvariation
på 23 pF. For at få en rimelig båndspredning
på 15 og 20 m er der indsat seriekapaciteter
på 35 pF, og for ikke at komplicere omskifter
systemet, har jeg ganske simpelt ladet kapaci
teterne være inde hele tiden. Jeg kan netop få
hele 80 m båndet med, og jeg får en ganske
pæn båndspredning på alle amatørbånd. Mod
tageren dækker 10, 15, 20, 40 og 80 m ama
tørbåndene.
Hvis nogle selv ønsker at fremstille spole
centralen, kan jeg oplyse følgende om spole
størrelser og parallelblokke, idet jeg skal be
mærke, at jeg i nedenfor anførte værdier hai
fradraget beregnede rør- og snyltekapaciteter,
hvortil kommer, at der foruden de anførte
kapaciteter for hvert område skal anbringes
en rørtrimmer på 3—30 pF.
Omr.
80 m
40 m
20 m
15 m
10 m

Antenne- og anodekreds
L
C
40,8 mikro H
0 pF
5,4 mikro H
50 pF
1,06 mikro H
60 pF
100 pF
0,38 mikro H
15 pF
0,4 mikro H

Oscillatorkreds
L
C
25 pF
11,2
75 pF
2,65
75
pF
0,7
100
pF
0,26
20
pF
0,32

1. oscillator er koblet som ECO. Inden spo
len er indsat i centralen, er den afprøvet i en
forsøgsopstilling, hvor der er eksperimenteret
med katodeudtaget, for at få en nogenlunde

Modtageren set forfra:
Knapperne forneden fra venstre: Beat regulering,
LF-regulering med træk-tryk afbr.: støjbegrænser
ud-ind,
MF-reguleringmed træk-tryk afbr.:
ind-ud, HF-regulering, områdevælger.
Afbrydere foroven til venstre: Beat ind-ud,
Foroven til højre: S-meter med
følsomhedsindstilling.
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ensartet
gitterstrøm
på
alle
områder.
Jeg
tror, dette betaler sig, det er kedeligt at skulle
skille hele modtageren ad bagefter, for at
rette på sligt. I mit tilfælde blev jeg stående
ved en gitterstrøm på 200 mikroampere med
den anvendte gitterafleder.
Højfrekvensforstærkeren
arbejder
med
et
EC92 som katodefølger og et EC91 som jor
det-gitter
forstærker.
Trinet
arbejder
tilsyne
ladende fortrinligt, der er ingen tilbagevirk
ning at spore (ustabilitet o. 1.). Derefter følger
et
ECC81
som
blandertrin.
Oscillatorspæn
dingen tilføres sidste rørs katode. Som oscil
latorrør har jeg anvendt et triodekoblet EF91,
der efterfølges af et EC92, der arbejder som
katodefølger. Gitteret på dette rør er direkte
tilkoblet katoden på oscillatorrøret, og spæn
dingen udtages over en uafkoblet modstand
i rørets katode og tilføres blandingstrinet. Jeg
kan ikke mærke trækning mellem signal- og
oscillatorkreds med denne kobling. Hvis man
synes, der er frådset med rørene, kan jeg hen
vise interesserede til „QST“ for juli, der er
heri vist metoder, hvor man anvender 3 stk.
6J6 som henholdsvis, HF blander og oscilla
tor. Jeg har også prøvet disse opstillinger,
men jeg er nu blevet stående ved de i dia
grammet anvendte.
I min modtager har jeg ikke indført AVC
på højfrekvensdelen, der er naturligvis intet
i vejen for at lave dette, man kan jo bl. a.
lave den på lignende måde, som AVC’en vir
ker på MF-rørene. Blot bør man regulere på
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gitteret af EC91 og ikke på EC92, da dette rør
ifølge sagens natur giver en forstærkning på
under 1, og det bliver noget vanskeligt, for
ikke at sige umuligt, at nedregulere dette rør
effektivt.
Modtageren er forsynet med et trins MFforstærkning på 1960 kHz, af hensyn til det
ret store omsætningsforhold til 110 kHz. Der
er 4 afstemte kredse på 1960 kHz.
Anden blander er et ECH81, hvor oscillatortrioden er krystalstyret. Jeg har indført en
afstemt kreds på ca. 2070 kHz i anoden, og
anodespænding
og
gitterafleder
er
tilpasset,
indtil gitterstrømmen er passende.
Derefter følger et trins ordinær MF-forstærkning på 110 kHz. Ved en senere udbyg
ning af modtageren (den bliver vel næppe
nogensinde færdig, hi) har jeg indført endnu
en trafo, der arbejder „ryg mod ryg“. Det
giver en væsentlig forøgelse af naboselektivi
teten, og medførte, at jeg nødvendigvis måtte
afskære kraftigt i Lf-delen for de dybe toner,
af hensyn til forståeligheden på fone.
Som noget nyt har jeg anvendt et EABC80
som
kombineret
diode-ensretter,
ave-ensret
ter, støj begrænser og lf-rør. Den ene af dio
derne har selvstændig katode, og denne er an
vendt til støjbegrænseren. Denne er ret effek
tiv overfor automobilstøj, som jeg, der bebor
en stuelejlighed i et ret livligt befærdet gade
kvarter i Aalborg, er temmelig godt forsynet
med. Også den anden form for elektrisk støj
bøder den noget på. For at undgå brum fra

denne begrænsers katode, har jeg ikke di
rekte forbundet en af glødekredssiderne med
stel, men i stedet er hver side af glødekredsen
stellet ved hjælp af 10 nF.
AVC-kredsløbet har jeg lånt fra OZ7HB’s
artikel i OZ. AVC-spændingen kan lægges
ind over MF-reguleringen, således, at man har
samme signalniveau, hvad enten man har avc

Modtageren set bagfra:
Til venstre ses spolecentralen med
mere. Der er udsavet et hul i mellembunden, således
at trimningen kan foregå fra oven, med en metal
plade som underlag. Herved undgås, at modtageren
rykker i frekvens, når den kommer ind i kassen.
De 2 rør foran til venstre er første oscillator med
buffer. Derefter første mf-trafo, bag denne skimtes
EC92 og EC91, altså første Hf-trin. Så følger
røret EF41, bag denne drekoen, dernæst mf-trafo
på 1960 kHz, bag denne skimtes 2 110 kHz mf traf os.
Endelig ses i inderste højre hjørne beat spolen,
udgangsrøret, stabilovolt-røret, samt
Som det formentlig kan ses af fotoet, set forfra, er
skalainddelingen næsten lineær; der er aftegnet
kHz punkter, og der er passende båndspredning på
alle bånd. Der er dog ikke 10 kHz punkter på 10 m
båndet.

på eller ej. Skruer man ned for MF-forstærkningen, kan man også herigennem sætte avcen ud af funktion, hvis den negative jævn
spænding man lægger på MF-rørene oversti
ger den fremkomne ave-spænding.
Udgangsrøret, et EL41, har jeg triodekoblet,
der var rigelig med forstærkning, ja alt for
meget, og yderligere har jeg indført (ikke vist
på diagrammet) en strømmodkobling fra 5
ohms-viklingen
til
lf-røret.
Modkoblingen,
der består af 2 modstande er frekvensuaf
hængig.
Modtageren er naturligvis forsynet med en
beat-oscillator, der her består af en EF41,
koblet som triode. Endelig har jeg også for
synet den med et S-meter, med en krystal
diode i shunt. Det er ikke vist i diagrammet,
men har tidligere været vist i OZ.
Ensretterdelen er ikke indbygget i modta
geren, både af plads, men ikke mindst af varmehensyn. En almindelig ensretter, der kan
levere 100—120 mA ved ca. 300 volt og 6,3
volt ca. 4—5 amp. til glødestrøm, kan anven
des. Den negative forspænding, der anvendes
ved manuel regulering af såvel Hf- som Mfrørene er udtaget over en returmodstand på
400 ohm, shuntet med en el-lyt på 50 //F (arbejdsspænding mindst 50 volt).
Modtageren er opbygget på et chassis, frem
stillet af 2 mm hård aluminium-plade (såkaldt
dur-aluminium, det bruges en del i vor bran
che). Det er et behageligt materiale at arbejde
i, men det kan ikke bukkes, uden at det bræk229

Lidt om antenner
Af OZ2KQ, H.
(Fortsat)
Det, det gælder om, er at faa en kraftig
Strøm til at gaa i en enkelt Ledning. Kobler
man en Sender til en Traad gennem et HFAmperemeter
og
varierer
Traadens
Længde,
viser der sig et Strømmaximum, naar Traaden er 1/4 Bølgelængde lang. Øger vi Traadens
Længde yderligere, faar vi et Strømminimum
ved V2 Bølgelængde. Ved 3/4 Bølgelængde faar
vi atter et Strømmaximum o. s. v.
Nu er vi jo vant til at skulle have en Retur
ledning for at kunne faa en Strøm til at gaa
igennem en Leder, saa vi maa finde en pas
sende Forklaring paa Fænomenet.
Vi tilslutter en Sender til en Kvartbølgeantenne. Endvidere vedtager vi, at Tilslut
ningen sker i det Øjeblik, da Vekselstrøm
men har sin positive Maximalværdi. Strøm
men giver Traadens frie Elektroner et Skub,
der forplanter sig helt ud til Traadens Ende
punkt. Her kan „Skubbet“ ikke forplante sig
længere.
De
frie
Elektroner
bliver
presset
sammen og „skubber igen“. Dvs. der opstaar
to Bølger. Een fremkaldt af Generatoren, og
een fremkaldt af Reflexionen fra Antennens
Endepunkt. Vi ser nu nøjere paa Forplant
ningen ud ad Traaden. Da Traaden er elek
trisk Periode lang, vil Strømmen i Fødepunktet være 0, naar Maximalamplituden har naaet
Traadens
Endepunkt.
Maximalamplituden
vandrer nu tilbage ad Traaden mod Føde-

ker. Derfor er de enkelte stykker samlede ved
hjælp af messingvinkler.
Man kunne måske spørge, hvorfor jeg nu
har valgt denne mærkelige indgang i modta
geren, og hvad jeg kan opnå hermed. Man må
jo huske på, at der er anvendt en del flere
rør end normalt. Jeg kan desværre ikke op
give nogle måleresultater, men en relativ be
dømmelse
af
modtageren
sammenlignet
med
tidligere
opbygninger,
hvor
jeg
har
prøvet
adskillige ordinære indgange med mere al
mindelige rør, har givet mig det indtryk, at
jeg har opnået en modtager, der angiveligt er
mere fri for generende rørstøj, som man i al
mindelighed hører fra en dobbeltsuper. Man
har ikke umiddelbart indtryk af, at man ar
bejder med en dobbeltsuper, efter suset at
dømme. Jeg har trukket signaler ind på
bånd med god styrke.
230

punktet, men med modsat Fortegn, og i det
Øjeblik, den naar Fødepunktet, har den frem
adskridende
Bølge
fra
Generatoren
ændret
sig fra 0 til sin negative Maximalværdi, dvs. i
Fase med den reflekterede Bølge. Dette vil
igen sige, at de to Bølger adderes. Der vil
ogsaa være Tidspunkter, hvor de to Bølger
adderes i positiv Retning, og man kalder Sam
menvirkningen mellem de to Bølger for staaenae Bølger, hvilket vil sige, at Resultatet af
den
fremadskridende
og
den
reflekterede
Bølge,
som
Nettoresultat
giver
Spændinger
og Strømme, der tidsmæssigt kun ændrer sig
i Størrelse, men ikke skifter Plads. Hvor et
Spændingsmaximum befinder sig, er der altid
et Strømminimum, og hvor et Strømmaximum befinder sig, er der Spændingsminimum.
Med andre Ord — vi har faaet en Veksel
strøm til at flyde i en enkelt Leder uden
Returledning, vi har faaet en Antenne, en
Traad, der straaler.
En
ikke
straalende
og
tabsfri
Antenne
repræsenterer
en
Blindeffektbelastning
for
Generatoren. En Antenne, der straaler, repræ
senterer derimod baade en Blindeffektbelast
ning og en Virkeeffektbelastning. Generatoren
afgiver Effekt til den sidstnævnte. En Anten
nes Impedans kan altsaa opfattes som en
Serie- eller Parallelforbindelse af en reaktiv
Modstand og en ohmsk Modstand. Den resul
terende
Modstand
kaldes
Antennens
Fod
punktsmodstand. Er der Tale om en afstemt
Antenne
(Resonans),
bortfalder
den
reaktive
Modstand,
og
Antennens
Fodpunktsmodstand
bliver ret ohmsk.
Kender
man
en
Antennes
udstraalede
Effekt W, og har man maalt Antennestrdmmens maximale Effektværdi leff. max., kan
man finde Antennens Straalingsmodstand: Rst

Ved korte Antenner falder Rst, og hvis man
forsøger at faa en stor Effekt udstraalet ved
at øge Jeff, max., opdager man, at Tabene i
Antennen og i dens Tilledninger stiger, og
derved sættes en Grænse for den Udstraaling,
man kan opnaa med korte Antenner.
(Fortsættes)

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: OZ9B
Assistent: Int. samarbejde: OZ8T

OZ-SM testen 1955
Sverige segrade over Danmark for forstå gången.
SM 9864 poång
OZ 8842 poång
Resultat av 1955 års OZ1. OZ7BB/A
1120 poång
2. OZ2NU/U
1110
3. OZ4IM/I
1088
4. OZ1W/M
1008
5. SM5BUT/C
850
6. SM6AOU/N
819
6. SM6ID/0
819
7. SM4ASM/T
803
8. SM5WM/A
787,5
9. OZ7YZ/A
784
10. SM3AKM/Z
700
11. OZ7CP/I
648
12. SM7BDK/M
532
13. OZ7G/K
520
14. SM4AOK/S
514
15. OZ5UF/Y
494
16. OZ4AH/I
480
16. OZ6HS/P
480
17. SL7CA/L
465
18. OZ2KA/Y
396
19. SM6AJN/R
308
20. SM6JY/P
294
20. SM5UQ/A
294
20. SM3AXX/X
294
21. SM7CYD/L
280
22. SM6AZB/P
269,5
22. SM3ATY/Z
269,5
23. SM6CJH/0
252
24. SM7BBW/M
232
25. SM4YL/S
210
26. SM4ANS/W
168
26. SM7BY/F
168
27. OZ4SJ/K
140
28. OZ8CN/Z
128
29. OZ5JE/P
126
30. SM7CWD/M
122,5
30. SL6AL/R
122,5
31. SM3AF/Y
105
31. SM6CJ/P
105
32. OZ4GG/A
84
32. OZ4H/K
84
33. OZ7BG/A
72
33. OZ3FL/L
72
34. SM2AQQ/BD
42
35. SM5KV/B
14
35. SM5BLT/C
14
36. OZ1GW/A
8
37. SM5BRS/C
3,5
37. SM6CED/0
3,5
37. SM5CZD/U
3,5

SM eontest.
40 QSO 14 lån/amt
37
15
32
17
36
14
27
9
26
9
26
9
25,5
9
25
9
28
14
25
8
27
12
19
8
20
13
21
7
19
13
20
20

12
12

19
18
11

7
11
8
7
6
6
8
7
7
8
6
6
6
6
7
8
7
5
5
5
5
6
6
6
6
3
2
2
2
1
1
1

12

14
14
10
11
11
9
11
10
8
8
10

8

9
7
7
6

6

7
7
6
6
4
2
2
2
1
1
1

Ej insånda loggar: SM7CPB och OZ3LF, OZ4HF.
31 svenska och 19 danska ha inkommit.

Deltagande danska amt: A, I, K, L, M, P, U, Y,
Z = 9 st.
Deltagande svenska lån: A, B, C, F, L, M N O
P, R, S. T, U, W, X, Y, Z, BD = 18 lån.
For att i någon mån kompensera SM-hamsen for
det mindre deltagareantalet av OZ-hams och den
dårav kommande svårigheten for SM att få QSO
under testen har tåvlingsledarna i OZ ocg SM ac
cepterat en korrektions-multiplier — 1,75 for de
svenska deltagarna.
Goteborg, den 2. nov. 1955.
Karl O. Fridén, SM6ID.
☆

NRAU-testen 1956
Norsk Radio Relæ Liga indbyder
og NORDISK landskamp 1956.
Tider:
7. januar 1956 kl. 1400—1600 GMT
2200—2400 GMT
8. januar 1956 kl. 0600—0800 GMT
1400—1600 GMT
Bånd: 3,5 mc og 7 mc.

til

NRAU-test

Nærmere følger i december OZ.
☆

VHF- amatøren
Grundet paa OZ9R’s Travlhed kom OZ for Okto
ber ikke til at indeholde 2 Meter Klubbens Kom
mentarer til EDR’s VHF Test i August. Da disse
ikke bør mangle, fremsættes de her, trods den
unægteligt store Forsinkelse.
At Deltagelsen blev større end nogensinde før,
skyldtes først og fremmest den stadigt stigende
Interesse for VHF. De mange nye Kaldesignaler,
der hørtes, var et tydeligt Vidnesbyrd herom. Men
ogsaa de glimrende Conds, som VHF-Arbejdet hør
nydt godt af i den forløbne Sommer, gjorde sikkert
deres til at „skærpe Appetitten 11 og drive Forhaabningerne yderligere i Vejret.
Disse blev sandelig ikke skuffede. Ganske vist var
Forholdene den 20. og 21. August ikke paa det helt
sensationelle Plan; men fortrinlige var de. Her
havde Manden med den lille Sender og/eller lave
Antenne sin Chance! F. Eks. lod det sig gøre at
worke Afstande paa 300 Km med den populære
„Niros-Sender 11 (OZ for Maj 1951), selv med kun
3 Watts Input — intet Under, for Stationer inden
for 100 Km’s Radius drønede ind med Feltstyrker,
der forekom fantastiske.
Men de Amatører, der tog ud med 829-Senderne
og satte deres 1 O-Elementer op paa en dertil egnet
Bakketop, kom naturligvis først i Kapløbet. Saaledes vil det sikkert altid gaa, og har man dertil
erhvervet sig den specielle Field-Day Rutine og
Erfaring, ja, saa har man Chancen for at komme
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først. Derfor blev OZ5AB med Rette Aarets PokalVinder (hvem var det forresten, der for et Par Aar
siden sagde, at de Tider var forbi, da det kunde
lade sig gøre at vinde en Test fra Vejrhøj?).
Saaledes som Points-Tallene iøvrigt forelaa, med
OZ8EDR og OZ21Z paa henholdsvis anden og tredje
Plads, kan man vel nu gaa ud fra, at næste Aars
Pokal-Dyst bliver dobbelt saa haard — eller rettere
sagt tre Gange saa haard?
--------------I 2 Meter Klubbens sidste Møde den 26.
Oktober deltog 15 Amatører, deriblandt SM7BE.
SM7BOR og SM7BCX. OZ5MK fortalte om Erfarin
ger med 6J6 og andre smaa Dobbeltrioder som Sen
derrør. OZ5Q beskrev derpaa en Clapp-VFO fra
SSB-Teknikken,
som
skulde
være
ganske
uden
Frekvensdrift, og som han derfor foreslog anvendt
til 2-Meter Sendere. — OZ5AB er allerede i Gang
med at finde ud af, om det passer! — Derpaa Kaffe
bord, gratis som sædvanlig, og Diskussion om Klub
bens
Ledelse
under
OZ9R’s
midlertidige
Fravær
som Formand. OZ5MK lovede at fungere indtil
videre.
Næste Mødeaften, Onsdag den 23. November paa
Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 120, er Diskussi
onsaften. Vi drøfter især Modtagerproblemer. Bæn
ket om det fælles Kaffebord fortæller vi hinanden
om særlig interessante Erfaringer, vi har gjort med
Hensyn til Følsomhed, Stabilitet, Støj etc. etc.
Meter Klubben.
Testen den 1. og 2. Oktober havde ikke ret mange
Deltagere, og kun 5 af disse indsendte Log:
OZ9AC: 203 Points, 10 QSO
OZ7IN:
99
„
7 „
OZ1AQ:
95
„
1 „
OZ1CR:
48
„
4 „
OZ4BK indsendte Log over 10 QSO; men ingen
af de paagældende Stationer havde indsendt Logs,
og da disse hverken var at finde i den til Testledel
sens Disposition staaende QTH-Liste (pr. 1. April
1953) eller var opført med QTH i OZ4BK’s Log, lod
det sig desværre ikke gøre at udregne Points for
OZ4BK. Vy sri, OM!
Mobilinteresserede Amatører bør anskaffe sig eller
laane det schweiziske Tidsskrift „OLD MAN'* Nr. 10,
1955. Heri er beskrevet en interessant 2 Meter Station
til Dynamotor-Drift. Senderens PA-Trin kører med
en 832-A, og Krystallet svinger paa 24 Mc (6C4),
hvorefter en 12AU7 (ECC82) fungerer som hen
holdsvis Tripler og Dobler til 144 Mc. Modulatoren
anvender 2 Stk. 6AQ5 (EL 90), og Modtageren er
en Dobbeltsuper med Cascode HF Trin, selvsvin
gende Oscillator, 1 Trin MF paa 10,7 Mc efterfulgt
af Blander Nr. 2 og 1 Trins yderligere MF For
stærkning paa 470 Kc. Strømforbruget angives til
200 raA ved 250 Volt under Sending, hvorved Output
er 8—10 Watt.
Bornholmere bemærk: Der er SP-Stns i Gang paa
2 Meter! I en den 21. August afholdt mellemeuro
pæisk Test paa 2 Meter deltog bl. a. SP5KAB og
SP2KAC, meddeles i ovennævnte Nr. af „Old Man".
73 de OZ5MK.

hvormed man her kan lave drejelige beam-antenner. gør dem jo også til en lækkerbid for DX-interesserede amatører.
Inden vi går over til de lokale resultater, skal vi
have føjet endnu et land til vor DXCC-liste. Det
drejer sig om Kermadec Islands, en lille øgruppe ea.
1000 km NNØ for North Cape, New Zealand. Prefixet er ZL, og endnu har der ikke været nogen
aktivitet herfra, men selvfølgelig er der straks op
stået DX-peditionsplaner hos ZL amatørerne.
3,5 Mc. CW:
OZ5EB: W3LF; OZ7BB: Wl-2-3-4 VE1-2-3; OZ4SJ:
med 10 w YO6AL; OZ7BG: Wl-2-3-4-5-8, VE1-2-3,
KP4JE, FA8DA og 3A2BH.
7 Mc. CW:
OZ4SJ:
stadig med 10 w CT1NT, LZ1KNB,
UA6KEB, EA1-3, Y03LM og W8FGX! 4S.J er nu
QRT grundet militærindkaldelse.
OZ7BB: Wl-2-3 og KP4KD.
OZ7BG: Wl-2-3-4-6-7-8, CT2BO, 3A2BH. ZC4IP.
EA6AF, 3V8AN og FA8DA. Alt mellem 00 og 0600
DNT, 7000—7050 kc.
14 Mc. CW:
OZ5KQ:
ZS6JW 19, VE7ACS 18, VK2PX 07,
W7IRZ 17. Tider DNT.
OZ7BA:
JA8AE 17, KL7BLD 20, OX3NB 18,
UA6LD11 sender ikke QSL, VQ4RF 17. Tider stadig
DNT.
OZ7BG: MP4JO Trucial Oman 083 13, FP8AP 060
12, UC2AA 09, KR6QC 14, CR9AI 15, MD5UK 15,
OX3RC 13, VS6CG 15, HZ1HZ 16, DU7SV 16,
MP4BBE 16, VQ6LQ 17, XW8AB 17, KH6IJ 18,
OQ5CP 18, VQ3FN 19, C08DL 19, CR6CS 19 og
3V8AN 20. Alle tider i DNT.
14 Mc. Fone:
OZ7BA: AP2U 17, JA1AC 18, Y12AM 20, 9S4BN 21.
OZ5KQ: ZS2-4-6 19—20, OQ5FH 17, 5A4TX 09,
YI2AM 11, FA9HG 18, CR6BX 19, MP4BBF 16,
OD5AS 17, TF 12—16, OY2Z 16, KG1FR 19. 3A2BE
17, VK2-3-4-5-9 morgen og efterm., ZL1BZ -1FM
-4KI 08, KA2AK 09, LU1-6-7 08, KZ5CS 08, PY4-9 09,
KL7ASQ -ARY -BJW -IOD -ADR 8—11, VE1-2-3-57-8 og alle W-distrikter.
OZ7BG: MP4QAI Qatar 07, KL7AFR -FAF -BFR
08, VE6NX 08, PY1NC 09, KA8AB 12, TF3EA 16,
EA9BC 16, DU6RG 17, VK3-6 17.
21 Mc. CW:
Her havde OZ7G under testen WAC på tre timer
med ZL1BY, JA1CO, VQ4RF, PJ2AA, W6EFR og
EA6AF, og desuden Wl-2-3-4-5-8-9-0.
28 Mc. CW:
OZ7G fortsætter, ligeledes i testen, med Wl-2-3-48-9, VE1-3-6-7 samt 4X4FV, TA3US, FA9RZ, CR6BX,
VQ4RF, ZE3JO. PJ2AA og KP4JE.
OZ7BA: G2TH, G3HUL og HZ1HZ 16 DNT.

*

D X - J Æ G E R E N v. oz7bg,
DX-forholdene har denne måned været aldeles
fremragende på alle bånd. Selv familiens sorte får,
28 Mc., har vist en betydelig bedring i sin opførsel,
og det varer sikkert ikke længe før vi i 21 og 28
Mc. har de helt store DX-bånd. Den relative lethed,
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28 Mc. Fone:
OZ7BA: satte nøglen til side og sludrede
CX2AX 18, DJ1EJ 13, EA7FT 17, GM6SR 12, LU6AB
18. PIILS 12, Wl-3 K4.
OZ3AD: som gennem alle de døde år trofast
lyttet på ti meter blev i oktober belønnet
CX7BH, CN8MM, 4S7YL, 4X4BL -BD -DK og
VE1QY, Wl-2-3.

med

har
med
CX.

Vedr. amatør radiosendetilladelse.
Til underretning skal man herved meddele, at der i tiden 27.
september til 26. oktober er udstedt følgende nye amatør-radiosendetilladelser:
AB OZ4AP, 4349. A. P. Petersen, (tidl. OX3AP) Kirsebærvej 13.
Nykøbing Fl.
B OZ4NJ, 6359. J. Nielsen. Signesvej 5, 1.,
tv., Vejle.
B OZ7CE. 6155, A. B. Christensen, Starup
pr. Tofterup.
C OZ7ET, 4025. J. Szubcynski, Egevangen
2, st., Brønshøj.
B OZ7EX, 5634. elektrikerlærling B. Hansen, Mejerivej
21,
Odder.
B OZ8EK. 6367, E. E. H. Kvist. Barritskovby jernstøberi, Barrit.
Følgende tilladelse er ændret fra „lille“ tilladelse
til tilladelse af kategori AB:
AB OZ6JI, 5439, J. K. Isaksen, Sæbberup pr. Løsning.
Følgende tilladelser er inddraget:
AB OY1TTS, Thorshavn tekniske skole, Vardagøta 6, Thorshavn.
C OY2B. R. B. J. Bugatsch, Vid Gripsvej, Thorshavn.
AB OZ1MA, 4938, M. Kjær, Zeniavej 5, Taastrup.
AB OZ1PM. H. Varming, Freysvænget 1, Odense.
AB OZ2AF,
Kaj Grønbech, Lundtoftegade 97, 4.. th., N.
AB OZ2RI,
J. B. Jensen, Chr. Winthersvej 29, 2., Vordingborg.
AB OZ2RU, E. R. Hansen, Haagemanns Kollegium, Kristianiagade 10, O.
AB OZ3TK, T. Gjerløv, Munkerisvej 16, Odense.
AB OZ3VD, J. V. Duckert, Mathilde Bruunsvej 15, Snekkersten.
AB OZ4RH, C. E. F. Jensen, Humble realskole. Humble.
AB OZ4TT, A. B. Petersen, 2. tgb. rak. Langelandsgades
kaserne, Aarhus.
AB OZ5PB,
P. Bigom, Griffenfeldsgade 39 C, N.
AB OZ5PX,
P. Sørensen, Absalonsgade 15, Odense.
AB OZ6B, 1499, A. Jensen, B & O Byen, Gimsing pr. Struer,
lille OZ6CI, K. E. Christensen, Jomfru Ane Gade 6, 2., Aalborg,
lille OZ6LC, L. R. Christensen, Set. Jørgensgade 15, Aalborg.
AB OZ6TH, Th. Møller Jensen, Bernstorffsvej 42, Viby J.
AB OZ7WK, F. Johannessen, Orionvej 7, Fredensvang, Aarhus.
AB OZ8BB, N. H. Hansen, Kærhavegaard, Vejenbrød,
pr. Kokkedal.
AB OZ9PR, 5429, P. M. Riis, Veterinær-Landbohøjskolekollegiet,
Hostrupsvej 20, V.
Rettelser:
B OZ1GC, I. G. Christensen, Grønnegade 26, 2., Aarhus.
rettes til tilladelse af kategori AB.
AB OZ8KW, 3729, K. Thomsen, Søndergade 68, Struer.
Inddragelsen annulleret.
§ 7 i EDRs vedtægter blev ved generalforsamlin
gen i Odense i år ændret, og man bedes indklæbe
følgende i sine gamle vedtægter fra 1953:
Stk. 1: Medlemskontingentet indbetales årsvis for
ud i marts måned for det følgende medlemsår. Ved
skriftlig henvendelse til kassereren kan kontingen
tet dog indbetales kvartalsvis. Medlemmerne får fra
kassereren tilsendt et postgiroindbetalingskort midt
i februar måned, og dette kan indtil 25. marts be
nyttes til kontingentindbetalingen. Overskrides den
ne frist, vil der blive fremsendt postopkrævning på
kontingentet
+
opkrævningsporto.
Kvartalsvis
be
talende medlemmer skal inden den 25. i hvert kvar
tals sidste måned på et almindeligt indbetalingskort
fremsende kontingentet for det kommende kvartal.
Overskrides denne frist, forholdes der som for års
vis betalende medlemmer.
Stk. 2: Efter stykket: „skal der betales nyt ind
skud" . . . tilføjes:
Dette gælder dog ikke for indmeldelser, der fore
tages senest to år efter, at det pågældende medlem
er blevet slettet. Tidligere medlemmer, der er ud
trådt ved rettidig udmeldelse, genoptages uden hen
syn til den forløbne tid uden nyt indskud.

Efter denne lille tur med båndkarrussellen kan vi
vende os til de mere teoretiske nyheder.
Der synes at være kommet en rigtig YA station
i gang. Kaldesignalet er YA1AM, og skønt det ikke
er officielt, hvem han er, kan så meget siges, at det
er en yderst velkendt amatør, der har haft flere
sjældne kaldesignaler i dette område. Arbejdet er
uden nogen form for officiel anerkendelse, så QSL
kun via RSGB. QRG omkring 14085.
3A2BH, som var aktiv på alle bånd de første 14
dage af oktober var HB9KB plus et par andre HB9.
QSL via USKA.
ZD8AA ventes på 14 Mc. omkring midten af oktb.
YJ1DL måtte låne sin modulationstransformer til
den lokale radiofonistation, så er nu kun på cw,
14010 kc, 0600 GMT.

Halul Island, MP4QAH og MP4QAL. Der har
været nogen disput om denne ø’s tilhørsforhold til
Qatar eller Trucial Oman. Det er nu afgjort, og
den regnes med til Trucial Oman. Den eneste Qatar
station i øjeblikket er MP4QAI, medens vi altså har
MP4QAL og MP4.JO i Trucial Oman. Der er ingen
stationer i gang fra Sultanate of Oman, VS9, idet
ex-VS9AW nu er VS1GR.
Fanning Island, VR3B 14078 kc cw. Worked af
W3WV 0345 GMT, men det er vist lidt tidligt for os?
73 & DX — Erik 7BG.

En del indsendt stof må på grund af pladsmangel
udgå til december-nr.

Forudsigelser for november

Best

dx — vy 73. OZ9SN.

Rute
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Bangkok
HS

8700

83

10,0 10,0 10,2 16,5 29,0 23,0 30,5 20,8 14,9 10,9 9,7 10,0 10,0
(13,5) (15,0) (15,0)
(10,2)(10,5) (13,0)

MHz

Bruxelles
ON

800

230

4.2 4,2 3,8 3,5 6,0 8,7 9,5 9,3 8,5 6,5 4,5 4.0 4,2
(7,2) (8.2) (8,3) (9,1) (t,7) (11.0) (12,0) (12,0) (10,3) (7,7) (6,3) (6,2) (7,2)

-

Buenos
Aires
LU

12000

235

10,8 11.2 11,0 10.7 11,1 22,0 26,5 26,5 26,4 24,0 15.0 10,8 10,8
(11,5) (12,4)(13,4) (15,1)
(11,8)

-

Lima
OA

10000

264

9.7 10,4 9.0 6,7 7,2 10,0 21,0 25,8 25,5 22,8 17,0 )0,5 9,7
(11,0) (12,7) (12,9)(12,7) (10,8)
(11,0)

-

Nairobi
VQ4

6900

155

11,5 11,0 10,9 17,0 25,0 27,0 27,1 27,1 23,0 13,9 11,2 11,2 11.5
(11,8) (13,3)

-

New York
W2

6500

293

7,0 6,5 6,8 5.7 5,4 6,3 13,5 20.3 22,6 19,8 13,7
(8,5) (10,1) (10,2)(12,8) (14,7) (14,8) (15,9)

-

Reykjavik
TF

2100

310

4,9 4,9 4,7 4 3 5,5 13,0 16,4 16,7 15,0 11,0 7,0 5.3 4,9
(10,1)(10,1) (11,0)
(11,0) (13,9) (14,8)(14,8) (14,8) (14,8)

-

Rom
I

1600

180

6,6 6.7 5,6 4.9 12.5 15.1 15.7 15 5 14.0 10,4 7,0 6.5 6,6
(10.8) (11,2) (11,1)(13,5) (14,3) (15,4) (17,9) (17,4) (14,9) (12,8)(11,3)(10,8) (10,8)

-

Tokio
JA/KA

8600

46

9.0 9,5 9,3 12,0 22.4 19,0 12,4 10,4 9.8 8,5 7,8 8 6 9,0
(10,8) (10,3) (10,1' (10,1)(10,3) (13,0)
(13,0) (15,1) (15,0)(15,3)

-

T horshavn
OY

1300

310

4,1 4,7 4.5 3.2 5.4 10,4 12,0 12,3 10,4 8,0 4,9 4.2 4,1
(9,8) (12,7) (12,7)(12,7) (12,7) (14,5) (15,2) (14,0)(12.2) (9,6) <8,4) (8,4) (9,8)

-

Godthåb
OX

3500

310

6.4 6,4 6,8 6.3 5.9 11.0 18,1 21,5 19,5 15,5 10,0 7.1 6,4
(14,9 (16,9) (17,5)
(17,5) (20,5) (23,4)(21,9) (20,3) (15,9)

-

Rio de
Janeiro
PY-1

10400

228

10,8 11.2 11,0 10,8 10,7 22,0 26,5 26,5 26.5 23,5 14,7 10,8 10,8
(11,8)(13,8) <,14,8)

-

Svalbardx)
LA-LB x)

2000

18

6,6 7,1 6,7 5,7 5,8 9,0 12,1 12.9 11,0 8,1 6,8 6,7 6,6
(35,0) (33,0) (26,5)(25,0) (24,7) (22.0) (17,0) (15,0) (16,1)(17,5) (24,5)(33,0) (35,0)

—

Færinge- x)
bavn
OX x)

2300

270

5,7 5,9 6,3 5,7 5,6 6,1 13,8 16,7 16,7 14,3 9,6 6,3 5,7
(14,5)(18,3) (20,3)
(20,3) (22,0) (25,5)(25,3) (25,2) (22,5) (19,2) (17,4<

—

Dansk normaltid
00
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06
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14

16
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20

22

24

8.3 7,0
(8,5)

x) Gælder KUN for OY land
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Licensbestemmelserne
Læserne skriver:
Demokrati eller---------------Referatet af generalforsamlingen i Odense i år
giver stof til eftertanke. Det giver også anledning
til. at et par numre af OZ studeres lidt nøjere, end
tilfældet har været hidtil. For først med dette sidste
referat er der, hvad angår licensbestemmelserne,
i virkeligheden tonet rent flag fra EDR’s hovedbe
styrelses side.
Det er — så vidt vides — første gang, at det er
set på tryk, hvad der måtte ofres, for at enkelte
medlemmer kunne få tilladelse til at sende med
stor effekt, for — ordret efter referatet — „der
måtte også ofres lidt".
Formandens udtalelser er holdt i en sådan form,
at man må forbavses. Ingen kan nu være i tvivl om,
at det eneste, der har været sigtet til i forslaget til
de nye licensbestemmelser, som iflg. referatet af
generalforsamlingen er udarbejdet af Teknisk stab
og Hovedbestyrelsen, er, at en lille kreds kunne op
nå tilladelse til at sende med højere effekt.
Teknisk stabs trusel om at ville gå, hvis der ikke
blev givet tilladelse til at sende med højere effekt,
har Hovedbestyrelsen åbenbart været for svag til
at sidde overhørig — for Teknisk stab kan vel ikke
have nogen afgørende indflydelse på EDR’s ledelse?
— Er det tilfældet, har man ganske overset § 10,
sidste stk. i EDR’s vedtægter.
OZ6EP foreslog på generalforsamlingen i Aarhus
1953 at foretage en urafstemning blandt EDR’s med
lemmer for at søge afgjort, hvilket forslag nye li
censbestemmelser, der skulle forelægges P & T.
Formanden afviste dette forslag med bemærkningen:
„Den af 6EP foreslåede urafstemning er ikke klog".
OZ7T’s bemærkning på samme generalforsamling
om, at sagen ikke skulle jaskes af, blev der heller
ikke taget nogen notits af. Tværtimod pressede
formanden stærkt på for at få generalforsamlingens
tilslutning til, at Hovedbestyrelsen skulle føre li
censsagen til ende hurtigst muligt----------------Det ser for mig — og mange andre — ud, som
om Hovedbestyrelsen kun har varetaget en inder
kreds’ interesser i licensspørgsmålet, samt at den
har givet efter for et tryk fra halv- eller helpro
fessionelle amatører (undskyld udtrykket), som er
så godt økonomisk funderede, at de kan tillade sig
at sende med den højeste!!! effekt, P & T kan over
tales til at lade dem sende med.
Selv om det er P & T, der fastsætter licensbe
stemmelserne (igen citat fra referatet af generalfor
samlingen), er jeg ikke i tvivl om, at P & T har
taget hensyn til det forslag, EDR er fremkommet
med.
Formandens
smukke
ord
på
sidste
generalfor
samling til B-amatørerne skal ikke glemmes — der
er kun grund til at glæde sig over, at der er tænkt
på os — både i form af arbejde, „som jo ikke ska
der," og i form af den velvilje, som bliver os vist,
når formanden udtaler, at han har været hos P & T
for at forhandle om B-amatørernes vilkår. — Men
der må nok atter ofres lidt, før P & T ændrer be
stemmelserne igen, og nu er der desværre vist ikke
flere ofre til rådighed — i hvert fald ikke af den
kategori, der efterhånden har fået øjnene op for,
hvad det egentlig er, der er sket med indførelsen af
de nye licensbestemmelser.
73 4SG.
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Under overskriften ..Demokrati eller . . .“ rejser
4SG det spørgsmål, om de nye licensbestemmelser
udelukkende er skabt for at tjene en lille kreds,
og om man således er gået mindretallets ærinde.
Da jeg synes, det er en hård påstand, og da jeg ikke
vil beskyldes for at være diktaturets tjener, hvilket
er min natur inderligt imod, bliver jeg her nødt til
at fremkomme med en større redegørelse, der så
samtidig kan imødekomme det ønske, der blev frem
sat på sidste generalforsamling i Odense, nemlig at
skaffe klarhed om spørgsmålet: „De nye licensbe
stemmelser".
4SG støtter sine betragtninger ved studier i refe
rater fra OZ, jeg skal tillade mig at blive i stilen og
endda gå videre med referater fra hovedbestyrel
sens forhandlingsprotokol.
Mit mål bliver da sagligt at bevise, at flertallet
af danske amatører har fået deres ønske opfyldt.
Er dette tilfældet, er demokratiets hellige love ikke
krænket, og al tale om diktatur må forstumme.
Jeg er klar over, at mange nye amatører ikke kan
være inde i forhold, der gik forud for de nye licens
bestemmelser. Lad os da først begynde med at træk
ke baggrunden op.
I slutningen af 1952 var det den almindelige op
fattelse, at Post & Telegrafvæsenet, grundet på den
megen BCI var ved at forberede nye licensbestem
melser. For at være medbestemmende i udviklin
gen, søgte EDR føling med myndighederne. Samti
dig var der fra flere sider indenfor amatørbevægel
sen fremkommet ønsker om at få indført et særligt
certifikat for ældre og mere erfarne amatører, så
ledes at disse kunne få lov at sende med større
effekt.
Den 22. marts 1953 trådte hovedbestyrelsen sam
men for at behandle følgende forslag fra Post &
Telegrafvæsenet:
C-certifikat, der gav adgang til 50/100 watt tele
foni/telegrafi over 100 MHz efter almindelig teknisk
prøve og morsefærdighed på 25 tegn pr. minut.
B-certifikat, der gav adgang til 50/100 watt tele
foni/telegrafi på samtlige bånd, dog ikke telefoni på
80 meter, efter teknisk prøve og morseprøve på 60
tegn pr. minut.
A-certifikat, der gav adgang til 250 500 watt tele
foni/telegrafi på alle bånd, også i radiofonitid. Der
skulle bestås en udvidet teknisk prøve.
Hertil kom, at alle gamle amatører inden 2 år
skulle bestå en A-prøve eller forlade 80-meterbåndet i radiofonitid.
Jeg citerer nu forhandlingsprotokollen:
„Ved HB-mødet blev der talt for og imod. Største
betænkeligheder vakte selve B certifikatet, der ville
forårsage, at alle gamle amatører i løbet af 2 år
ville miste deres tilladelse til at benytte 80 meter
telefoni i radiofonitid, (døgndrifttilladelse).
Til slut blev forslaget stillet under afstemning.
4 stemte for, 4 stemte imod og 1 stemte ikke. Da
formandens stemme i dette tilfælde var afgørende,
var forslaget forkastet".
Vi nærmer os nu generalforsamlingen i Aarhus.
I mellemtiden havde HB vedtaget at lade general
forsamlingen afgøre, hvilke retningslinier der skulle
følges i fremtiden med hensyn til de nye licensbe
stemmelser.
Vi husker alle de meget skarpe diskussioner for

eller imod, der fulgte på båndene. Det var synd at
sige, at fordrageligheden var stor.
På generalforsamlingen i Aarhus stillede 3FM
følgende resolution:
„Idet generalforsamlingen giver den del af hoved
bestyrelsen, som forkastede det i OZ opførte forslag
til nye licensbestemmelser, sin tilslutning, henstil
les det til den nye hovedbestyrelse ved forhandling
med P & T at opnå tilladelse til at få sendeeffekten
forhøjet på 14 MHz og derover, dog således, at dette
ikke berører eller sker på bekostning af de rettig
heder, vi har på frekvenserne under 14 MHz“.
Denne resolution blev vedtaget med meget stor
tilslutning.
Enhver må nu kunne se, hvilke skæbnesvangre
følger vedtagelsen af P & T’s forslag havde fået for
foreningen. Vi har nu forlængst passeret den perio
de på 2 år, de gamle amatører havde til at opnå Alicens eller forlade 80 meter båndet.
Generalforsamlingen gav amatørerne lejlighed til
at præge de nye retningslinier. Demokratiet havde
været i modvind i hovedbestyrelsen, men demo
kratiet havde sejret.
I en leder i OZ skrev hovedredaktøren: „Nu blev
udkastet fra P & T stemt ned. og det bliver den nye
hovedbestyrelses vanskelige opgave at finde frem
til en løsning. For amatørstanden som helhed må
man håbe, der opnås en ordning, som flertallet kan
være tjent med. Men så mindretallet? Også dette
har krav på at få ønsker opfyldt. Også dette må
der tages hensyn til“.
Disse ord fra 5AC tangerer ganske godt, hvad den
nye HB følte og tænkte.
At gennemføre en ordning på tværs af flertallets
ønske er ikke demokrati. Men når flertallet har fået
sine ønsker opfyldt, skal man så tradske videre og
lade resten sejle sin egen sø? Dette kan man, og
det er utvivlsomt stadig demokrati, men det er og
så noget andet, det er misbrug af demokrati.
Jeg kommer nu til 4SG's udtalelser om, at hoved
bestyrelsen har været for svag overfor teknisk stab,
således at staben i virkeligheden har dikteret de
nye licensbestemmelser.
Man må naturligvis gøre sig klart hvad det be
tyder for en bestyrelse, og vel ikke mindst for for
manden, når bladet, foreningens livsnerve, mister
sin tekniske redaktør og alle sine medarbejdere, og
der ikke er mulighed for at skaffe sig kvalificeret
arbejdskraft.
Der skal stor balancekunst til at manøvrere EDR’s
skib gennem disse klipper og skær af ubøjelige me
ninger og skarpe forlangender. „Vi alene vide" men
taliteten er ikke noget sjældent fænomen inden for
vor forening. Men uanset personlige følelser skulle
bladet reddes og nye licensbestemmelser indføres til
glæde for alle parter. Vi indbød teknisk stab til et
møde, talte ud om tingene og foreslog, at to af dets
medlemmer gik ind i det udvalg, der skulle for
handle med P & T.
Dette var en for foreningen lykkelig løsning. Fra
det øjeblik, de to TS medlemmer 7G og 7T trådte
ind i billedet, gjaldt nu kun samtlige EDR-medlemmers intei'esser og intet andet. Resultatet blev de
nye licensbestemmelser, som er gældende i dag.
Ingen af de gamle medlemmer tabte en tøddel af
deres rettigheder, og en meget stor part af 40 tegns
amatørerne blev 60 tegns amatører. Sendeeffekten
for FM blev forhøjet til 100 watt og der blev åbnet
adgang for særlig dygtige og interesserede amatø
rer til at arbejde med større effekt. Endelig, og det

er ikke uvæsentligt, blev der åbnet adgang til kun
med et minimum af morseøvelse at arbejde på de
meget høje frekvenser.
Hvis ikke al dette er demokrati, så ved jeg ikke.
hvad demokrati er.
Desværre har P & T på et punkt fastholdt sine
oprindelige krav. De nye amatører må gøre en
større indsats end hidtil. Kravet om kendskab til
og afhjælpning af forstyrrelser ønsker man gen
nemført, ikke mindst af hensyn til det hastigt vok
sende antal fjernsynsapparater. Man ønsker fra
P & Ts side ikke på nogen måde at lægge amatør
bevægelsen hindringer i vejen og man hævder, at
prøverne er lagt an for jævne mennesker, blot disse
vil gøre sig anstrengelser for at sætte sig ind i,
hvar de har med at gøre.
Til slut en lille smule statistik. Det giver over.
blik. Der findes i Danmark i øjeblikket 1833 licenserede amatører.
Heraf er 84 A amatører
99 B amatører
89 gamle amatører med lille sende
tilladelse
31 C amatører
og 1530 AB amatører
Af disse har AB amatørerne ikke fået deres for
hold forringet. Ja, et antal på, mener jeg, 200 ryk
kede fra lille tilladelse op i denne klasse. 84 A ama
tører har fået deres ønske om større effekt opfyldt.
Altså over 1600 amatører har fået opfyldt de krav,
som Aarhus-generalforsamlingen stillede til nye li
censbestemmelser. Kun 99 amatører eller 6 % er
ringere stillet end de gamle amatører.
Skal man da sige med Dante: „Her lades alt håb
ude?"
Det er der vist ingen grund til. Efter al sand
synlighed vil disse B amatører gå op til den store
prøve og bestå med en kvotient af mellem 80 og 90
%. Gør vi nu ikke en tragedie ud af de nye bestem
melser i stedet for at tage det med godt gå på
humør. Særlig københavnerne bør tage problemet
nemt. Der findes dygtige lærerkræfter blandt de
københavnske amatører. Det bliver et spørgsmål
om organisation af kurser og arbejdslyst. Jeg har
faktisk mere ondt af de amatører, der ikke kan be
stå, selv om jeg vil anbefale at prøve en gang til.
Mange dygtige folk i vort samfund har været oppe
til eksamen mere end en gang, inden det lykkedes.
Jeg vil slutte med endnu et citat. Det er fra
hovedgeneralforsamlingen i København 1954.
OZ4M udtalte: „Formanden vil gøre det godt for
alle, det kan ikke gøres".
Ja, det burde jeg jo have vidst.
OZ6PA.
*
En kreds af B-amatører har været samlet i Kø
benhavn den 23. oktober til drøftelse af B-amatørernes vilkår.
Der var under dette møde almindelig enighed om,
at de nu gældende licensbestemmelser forekommer
absolut urimelige.
På grundlag af foreliggende kendsgerninger —
derunder referatet i sidste nummer af OZ af EDR’s
generalforsamling i Odense — skønnes de ny ama
tørers
interesser
ikke
varetaget
tilfredsstillende
under de nuværende forhold.
Som resultat af drøftelserne har man — repræ
senteret af undertegnede — vedtaget at tilstille EDR
følgende resolution:
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Da det ikke synes, at B-amatørernes interesser
bliver varetaget på en for disse tilfredsstillende
måde, agter førnævnte kreds af B-amatører at dan
ne en klub, kaldet B-klubben.
Klubbens formål skal være at søge B-amatørernes
interesser fremmet — bl. a. med henblik på at sikre
en ensartet adgang for alle amatører til at opnå
de samme rettigheder på båndene, når lige så gode
— eller bedre — tekniske og morsefærdigheder er
dokumenteret over for myndighederne.
B-amatører
såvel
som
andre
EDR-medlemmer,
der har sendetilladelse eller søger at opnå en sådan
inden for en nærmere fremtid, og som kan tilslutte
sig ovenstående, kan tilmelde sig B-klubben ved at
sende et kort til OZ1LC. ny QTH: St. Regnegade
26 A, 3., Kbh. K. By 5760 eller til OZ4SG, Pilegårdsvej 8, Herlev.
Ved føromtalte møde blev der iøvrigt nedsat et
arbejdsudvalg bestående af OZ1LC, OZ2RN, OZ4SG,
OZ5NU, OZ9BA og OZ9JE.
1LC, 2RN, 4SG, 5NU, 9BA, 9JE.

Fortegnelse over amatørradiosta
tioner i Danmark
Den af post- og telegrafvæsenet udarbej
dede fortegnelse over amatør-radiostationer i
Danmark vil fremtidig kunne købes ved ind
betaling af et beløb af 2,50 kr. til postkonto
808: kassereren i generaldirektoratet for postog telegrafvæsenet, Kbh. V.
På indbetalingskortets kupon bedes anført:
„Fortegnelse over amatør-radiostationer".
Fortegnelsen udkommer to gange om året
(pr. 1. april og 1. oktober).
Sign. P. V. Larsen, ass.

Indmeldelse i EDR
De almindelige regler for indmeldelse i EDR er
følgende:
1)

Indmeldelse foretages
til kassereren.

nemmest

pr.

brev

direkte

2) Årskontingentet i EDR er 21 kr.
3) Indskud -f porto ved indmeldelsen andrager 5 kr.
50 øre.
4)

Kontingentet kan betales enten årsvis eller pr.
kvartal. Der tilsendes derfor ny medlemmer to
girokort, imellem hvilke der l'rit kan vælges den
betalingsmåde, der foretrækkes. EDR på sin side
foretrækker dog årskontingentet.

5) Først når indbetalingen er modtaget, vil navn og
adresse blive optaget i førstkommende nummer
af „OZ".
6)

Til afdelingerne i København, Odense,
Kolding, Korsør og Viborg opkræves
afdelingskontingent, der dog er frivilligt.
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Esbjerg,
samtidig

7) Ved indmeldelsen skal der enten betales kontin
gent for et kvartal eller det foretrukne årskon
tingent, der reguleres efter tidspunktet for ind
meldelsen og indtil 31. marts.
8) Ved indbetalingens modtagelse afsendes „OZ",
hvorimod
emblem,
medlemscertifikat,
vedtægter
m. m. først tilsendes efter udløbet af den måned,
hvori navn og adresse har været optaget i „OZ".
vy 73.
Kassereren, OZ3FL, Nykøbing Falster.

FRA AFDELINGERNE
København.
Afdelingen holder møde hveranden mandag i sel
skabslokalerne under restaurant „Punkt 1", Frederikssundsvej 123, tlf. Bella 7626. QSL-centralen er
åben kl. 19,30—20,00. Møderne begynder kl. 20. Alle
oplysninger om foreningen fås på mødeaftnerne hos
bestyrelsen.
Formand: OZ5GB, G. Bruun, GI. Kirkevej 137,
Kastrup. — Sekretær: OZ6I, K. Hansen, Hessensgade 29, Kbh. S. — Kasserer, O. 'Jensen, Egevang 8,
Brønshøj, tlf. Bella 7480. Gironummer 59755.
Dette gironummer venter på indbetaling fra fire
glemsomme møllegæster, 8Y kan også oplyse, om
der skulle være en enkelt plads på afd. morsekursus.
Siden sidst:
Afdelingens ordinære generalforsamling var be
søgt af over tres amatører. 7HL valgtes til dirigent
og 2KP aflagde beretning om det svundne år. En
murermester i Buske havde sagsøgt afdelingen for
1200 kr., men vi var frifundet. På grund af den ny
færdselslov har vi endnu ikke kunnet arrangere stor
rævejagt med ASK. Endvidere meddelte 2KP. at
han ville træde tilbage som formand.
Kassereren henviste til det omdelte regnskab; et
par af udgiftsposterne fremkaldte beske kommenta
rer fra forsamlingen til den afgående formand, som
havde ladet dem opstå.
Der var ikke indkommet forslag til vedtægts
ændringer.
På forslag af 6PA m. fl. valgtes 5GB med akklama
tion til ny formand. Han takkede for tilliden og
lovede at yde sit bedste. Til bestyrelsen genvalgtes
5RO. 8Y og 6I, samt nyvalgtes 6EP og 4AO. Supple
ant 2WX. Revisor 2WX, revisorsuppleant 1GW.
7NS aflagde beretning om byggefondet. Fondsbe
styrelsen genvalgtes.
Under eventuelt drøftede man B-amatørernes vil
kår; et medlem der „lige havde prøvet" at modulere,
beklagede sig over medamatørernes tilbageholden
hed, når de opdagede, han var uden fonetilladelse.
Til sidst takkede 2IS den afgåede formand.
Mandag den 24. oktober fortalte 8T om de vilkår
et rør arbejder under i en klasse C forstærker.
Efter foredraget besvarede 8T forsamlingens spørgs
mål, og modtog til sidst et fortjent bifald.
73 fra 6I.

Programmet:
Mandag den 21. november: OZ7G taler om „Hvor
for antennen virker sådan".
Mandag den 5. december kan vi desværre ikke
disponere over lokalerne, bestyrelsen søger at ar
rangere aftenbesøg på en virksomhed eller institu
tion. Meddelelse herom gives på mødeaftnerne.

Mandag den 19. december:
STIFTELSES-PAKKE-JULEFEST
Reserver denne aften, den vil blive noget
for sig. Af programmet skal nævnes: Hyggepianisten OZ4SB vil underholde os, medens
vi samles om det fælles kaffebord. Velkomst
talen vil blive holdt af Mr. X; derefter vises
film for både store og små børn: bl. a. en film
om vort nuværende kongepars bryllup i
Stockholm og deres ankomst til København.
Det er en herlig gammel film fra det gamle
København; dengang, da 1 pund smør koste
de 1,10 kr. og borgmester Kaper gik med di
plomat til hverdag, da politibetjentene gik
med hjelm og da linie 19 var en bus med fri
udsigt fra bagperronen; kort sagt, da vi på
40 var unge.
Adgangen er gratis. Hver deltager skal bare
medbringe en pakke med sløjfe, til en værdi
på højst 2 kr. Disse vil blive bortauktioneret
ved kaffebordet. Vi håber, det bliver nogle
morsomme ting, de indeholder. Vi beder til
lige årets rævejægere komme, da der vil blive
delt præmier ud til dem, der vandt jagterne.
I løbet af aftenen vil der blive forskellige
overraskelser, og vi slutter med en rask
svingom til 4SB’s muntre toner.
Husk at lade YL og XYL bestille tid hos
damefrisøren i god tid og babysitter til de
mindre børn. Evt. større børn kan vel også
more sig, hvis de vil med til festen. Evt. in
teresserede i vort arbejde er velkommen.
Husk at tilmelde jer snarest, da vi af hensyn
til værten må vide hvormange der kommer.
Mange har allerede givet tilsagn om deltagel
se, så vi slutter indtegningen ca. 5. december.
På festudvalgets vegne, OZ5RO, tlf. SØ 4587.

Amager. Møderne afholdes torsdag kl. 20 i klub
lokalerne, Strandlodsvej 17, Kbh. S. — Formand:
OZ7NS, Herkules Alle 2, Kastrup, tlf. 50 26 67.
Hurtigbus fra Holmens bro kører lige til døren.
Auktionen var godt besøgt, og priserne var nor
male. Man kan mærke, at vinteren kommer; der
skal bygges.
Torsdag den 20. oktober. Pølsegildet er nu en fast
tradition hos os på Amager. Det er altid en hyggelig
sammenkomst. Vort æresmedlem, OZ7KG, kom med
sin store flaske vermouth. Begge var vi glade for!
Kan ikke undlade at meddele, at den nye ovn
varmer alle lokaler op. Det har været noget knapt
med varmen de andre år. Nu trænger „varmefron
ten" helt ind til billardet, der er længst borte fra
„kaminen".
Torsdag den 17. november. OZ8T vil i et foredrag
belyse et emne, mange har godt af at høre, nemlig
„Region I".

Søndag den 20. november kl. 10. form. åbnes por
tene for os i Rosenørns Allé! Trods travlhed og
knap tid har vi formået OZ6K. der er leder af fjern
synets tekniske afd.. til at vise os rundt i fjern
synets studier m. m. Husk at komme til tiden.
Tilmelding OZ7NS, 50 26 67. OZ3WP, Su 135, Pa
1888.
Torsdag den 24. november. Klubaften. Morsetræning 19—20. Husk hovedtelefon.
Torsdag den 1. december. OZ1S tager helt fra As
næs for at fortælle os, hvordan han jævnlig får
Moskva og Hamborg på sin skærm. Husk papir, bly
ant og tommestok.
Torsdag den 8. december. Klubaften. Morsetræning 19—20. Husk hovedtelefon.
Torsdag den 15. december. „Old timer" OZ2Q hol
der foredrag: „Elektriske signalsystemer ved DSB".
Vy 73 OZ3WP.
Fjernsynet

aflægger

besøg

i

Amager-afdelingen

om kort tid. Datoen for udsendelsen kan endnu ikke
oplyses, men vi anbefaler de amatører der har
fjernsynsapparater

at

studere

fjernsynsprogram

merne.
Aalborg og omegn. Formand: OZ2NU, Børge Peter
sen, „Dybrogaard", Gl. Hasseris pr. Aalborg, tlf.
Skalborg 255. Kasserer: OZ5MV, Max Voigt, Peder
Skramsgade 5, Aalborg. Sekretær: OZ6BF, Bent
Frandsen, Kastetvej 118, Aalborg, tlf. 1997 (omst.).
Mandag den 24. oktober løb vinterens første ar
rangement af stabelen med en filmaften på vandrer
hjemmet, hvor vi blandt andet fik lejlighed til at
konstatere, at vandrerhjemmets store, nye tone
filmsanlæg ikke mangler noget, hvad angår kvalite
ten af billede og tone. Det var, som om vi sad i et
biografteater, og vi var vist alle enige om, at filmen
„En dag i radiohuset" var meget interessant og
morsom. Som ekstra film vistes „Dukkernes oprør",
som også var meget morsom. Det var dejligt at se,
at så mange var mødt op til denne aften, og vi vil
håbe, at der kommer endnu flere til de følgende
arrangementer.
Onsdag den 2. november demonstrerede OZ6BF
sin båndoptager (tape-recorder).
Onsdag den 16. november har vi auktionsaften,
hvor medlemmerne har lejlighed til at komme af
med „overflødige genstande" og lejlighed til på en
billig måde at få nogle „huller" i radioanlæget ud
fyldt.
Mandag den 28. november løber et andet af vinte
rens store arrangementer af stabelen. Vi mødes
denne gang på Odd-Fellow Palæets restaurant, 2.
sal, kl. 20 prc., hvor vi skal se noget helt nyt, nem
lig model-teater-revy. OZ2CC vil med sit „Dukke
teater" og alle dets tekniske nyheder underholde os,
og bagefter kan vi sludre over en kop kaffe. Altså
husk —Mandag den 28. november kl. 20 på OddFellow Palæet.
Klubbens kursus i radioteknik og telegrafi er i
fuld gang. men nye tilmeldelser kan stadig mod
tages. Oplysninger om kursus fås hos bestyrelsen.
Foruden vore arrangementer er der hver onsdag
aften kl. 20 på vandrerhjemmet, Kornblomstsvej,
kammeratskabsaften. Også i luften vil klubben ons
dag aften være aktiv, idet OZSBX’s station under
call OZ8JYL er varmet op i klublokalet.
På gensyn og genhør, — p. b. v. OZ6BF, sekretær.
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Aarhus. Ordinær generalforsamling afholdtes den
19. oktober i Håndværkerforeningen; der var mødt
12 mand.
Formanden bød velkommen. Til dirigent valgtes
OZ4DR. Såvel formandens som kassererens beret
ning blev godkendt, af indkomne forslag var der
ingen. Kasservalget var enstemmigt genvalg, ved
valg af 2 bestyrelsesmedlemmer var der foreslået
OZ5HG. OZ2LX, OZ7IN. OZ5HG og OZ2LX blev
valgt, som suppleant genvalgtes OZ4JK.
Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde den 24. ok
tober konstitueredes bestyrelsen således:
OZ4FB
kasserer,
OZ5HG
næstformand,
OZ2LX
QSL Manager, og OZ6EJ sekretær.
Morsekursus.
Afdelingen har påbegyndt et morsekursus i Finsensgades skole tirsdag og torsdag fra kl. 18,00—
20,00; tilmeldelse på skolen eller til OZ4EV, tlf.
41316; indmeldelsesgebyr 5 kr.
Efter velvilje fra OZ5AA kan vi nu takke for, at
vi endelig har fået et lokale, idet OZ5AA har skaf
fet et på Ryvej i Hasle i Gudenaa centralen, kun en
lille km’s vej fra linie 3-stoppestedet ved Ryvej, så
vi har igen vore medlemsmøder den 1. og 3. onsdag
i hver måned.
Vy 73 OZ6EJ.
Esbjerg. Onsdag den 16. november: Vektorer.
Onsdag den 30. november: Korte bølger fra 1000 m
—3 cm.
Onsdag den 14. december: Auktion.
Fra den 14. december holder vi juleferie. Vi be
gynder igen midt i januar måned 1956. Nærmere vil
følge pr. post.
Vy 73, bestyrelsen.
Horsens. Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Kapt.
Andersensgade 7. Kasserer: OZ4GS, Svend Sigersted Sørensen, Borgmestervej 58. Sekretær: OZ9PM,
Anton Mikkelsen, Tordenskjoldsgade 16, 3.
Afdelingens
lokale:
Belysningsvæsenets
kontor,
Gasvej 21.
Månedsprogram:
Hver mandag morsekursus.
Hver onsdag teknisk kursus.
Den 17. november: OZ4RU fotograferer og frem
kalder; du får billedet med dig hjem, betalingen er
efter behag.
Den 24. november har vi klubaften.
Den 1. december kan vi høre et foredrag af
OZ8AH angående styresendere.
Den 7. december er vi med vore YL og XYL invi
teret op i Bregendorf’s (onkel Henry’s) klub; vi
håber, at mange vil give møde denne aften; vi
møder kl. 20,00 pr. i lokalet, Nygade.
Den 8. december har vi klubaften.
Den 15. december har vi atter klubaften, og når
aftenen er slut, holder vi juleferie til den 9. januar
1956.
Vi mødes fortsat i din og min afdeling.
Vy 73, sekretæren.
Kolding. Afdelingen afholdt ordinær generalfor
samling tirsdag den 18. oktober. Tilslutningen var
god. Dagsordenen blev nøje gennemgået med OZ6PX
som dirigent. Den gamle bestyrelse gik af med und
tagelse af sekretæren. Herefter blev OZ7MQ, der
tidligere har været afdelingens formand, atter valgt
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til
formand.
Kassererposten
blev
overtaget
af
OZ2RD. Suppleanter blev OZ1AW og OZ6PX. Efter
generalforsamlingen hyggede man sig med lidt snak
om rævejagter og fjernsyn.
Vi gør opmærksom på, at der stadig er rævejagt
hver onsdag aften på kort 1:40000, Kolding.
Bestyrelsen.
Store sydjydske rævejagt
blev gennemført efter programmet den 2. oktober,
og jeg tror at kunne sige, til alles tilfredshed. Der
til skal siges, at ræv nr. 3 var alt for svag, den
kunne faktisk ikke høres udenfor en radius af 10
km, han var så uheldig at placere sig i et meget
fugtigt område, „Aast skov", det regnede næsten
hele tiden deroppe, medens det var fin, fin vejr i
den sydlige del af kortet. Ræv nr. 2 kørte meget fin
fra „Blaakær skov", og det samme gjorde ræv nr. 1
fra „Skærsø". Sidstnævnte havde det mægtigt sjov;
han lå gemt i et tæt krat, lige ved en gammel ruin,
hvorved han havde ophængt en blind antenne som
førte ind i ruinen, med det resultat, at denne blev
fuldstændig endevendt af hvert hold, der ankom
Der var mange morsomme situationer på jagten, f.
eks. var der en del jægere, der ikke kunne finde
deres vogne igen, efter at have opsøgt ræven i de
store skove. Nr. 1, hos ræv nr. 3, 2UC, Herning,
fandt først sin vogn efter
times søgen.
Placeringen blev følgende:
Nr. 1 Robert Storgaard, Kolding
769 p.
2 OZ5HF, Herning
720 „
„ 3 OZ2EM, Herning ................................................. 676 „
4 OZ4VEW, Kolding
669 „
5 OZ2RD, Kolding
652 „
6 OZ7NF, Odense
629 „
„ 7 OZ6AG, Herning ................................................. 605 „
„ 8 G. Jensen, Kolding .............................................. 582 „
„ 9 Hans Jensen, Kolding.......................................... 545 „
„ 10 OZ3SH, Odense .................................................. 507 „
„ 11 OZ3RQ, Kolding ................................................. 451 „
„ 12 H. Andersen, Herning ......................................... 388 „
„ 13 OZ4JJ, Horsens .................................................... 299 „
„ 14 OZ2UC, Herning .................................................. 231 „
R. Storgaard fik sammen med titlen som sydjydsk rævejægermester en sølvplade og et 3 D højt
talerkabinet, udsat af A/S S. P. Radio, værdi ca.
100 kr. Hans observatør fik en præmie af lignende
værdi, bestående af en sølvplade og en lampet, ud
sat af A/S Nordisk Solar Co., samt et senderrør.
Anden pr. til 5HF var en sølvplade og et sender
rør, udsat af anonym giver. Hans observatør fik
sølvplade og lampet. 3. pr. 2EM med observatør fik
sølvplade samt askebæger og kageske, skænket af
E. Petersen, Kolding. 4. pr. 4EVW med observatør,
2 sølvplader.
Hermed en hjertelig tak til alle deltagerne, især
til vore gæster, og de kære ræve — OZ3XA, Odense,
8RS. Herning, samt vor egen ræv 7MQ.
Vy 73 OZ2RD.
Odense. Lokale: Hunderupvej 28. Vi har ligesom
tidligere år morse- og teknisk kursus. Program er
udsendt til samtlige medlemmer. Vi ses hver tors
dag på Hunderupvej 28.
73 OZ8JR.
Randers. Afdelingen havde stor succes på sin ama
tør-udstilling som afholdtes i week-enden 22. og 23.
oktober. Udstillingen blev besøgt af flere hundrede
mennesker, som med interesse beså de forskellige
arrangementer. Der var naturligvis først og frem
mest en fyldig repræsentation af amatørsendere og

-modtagere
samt
andre
amatørapparater.
Desuden
en stand vi havde kaldt „Radio-museum“ visende
radioapparatets udvikling fra 1920'erne til nu. Nogle
radiofirmaer præsenterede det sidste nye i modta
gere, båndoptagere og fjernsyn, ligesom der også
for publikum var lejlighed til at få en forsmag på
en fjernsynsudsendelse, som jo her i Jylland endnu
ikke hører til de daglige begivenheder. Fra den
amerikanske ambassade havde vi lånt et par tale
film, bl. a. en film om fjernsynets teknik samt en
om „The magic Bottle“, den magiske flaske, radio
røret. Endelig var der på udstillingen opstillet en
arbejdende amatørstation, som ikke mindst havde
publikums interesse, og vi havde da også flere QSO’s
med amatørkammerater rundt omkring i landet.
Udstillingens formål var at vække yderligere in
teresse for vor hobby og skaffe medlemmer til
EDR, og dette må siges at være nået i fuldt omfang,
idet 25—30 interesserede allerede har meldt sig til
det tekniske kursus, som startedes umiddelbart efter
udstillingen under ledelse af 20M.
Der skal her fra afdelingens side lyde en tak til
alle, som ved at ofre deres fritid og på anden måde
var behjælpelig med at opnå dette smukke resultat.
Vy 73 de OZ4SK.
Sorø. Den 19. oktober fejrede afd. sin 5 års fød
selsdag med fællesspisning på „Borgen", hvor 4NO
talte om gamle dage, og 5RJ bragte en strømlinjet
hilsen fra Ruds Vedby.
Efter spisningen begav vi os til 2GH, der med
stor opfindsomhed og anvendelse af utallige timer,
havde omdannet hjem og bageri til en veritabel
tivoli med spilleautomater, lykkehjul, pølsebar og
alskent fristelser iøvrigt. Alt var her lagt op til den
helt store amatøraften, og det blev da også en dej
lig fest, som ikke i hast vil gå i glemmebogen.
Lørdag den 19. november, kl. 20,00, kommer 7DR
og fortæller om 2 m convertere, og vi håber her at
se så mange som muligt af de efterhånden talrige
UKB interesserede rundt om i Vestsjælland.
73 1WW.
Struer. Formand: OZ5KD, K. E. Dantoft, Vester
gade 31, 1.
Så er sæsonen begyndt igen, og afdelingen har
haft sit første foredrag; det var om 2 m sender, og
6B kom med nogle gode råd, som vi kan drage
nytte af, når vi i vinter skal bygge den 2 m sender,
som afdelingen skal bruge fremover. Det næste fore
drag bliver holdt midt i november måned; nærmere
meddelelse tilgår medlemmerne direkte. Kassereren
meddeler, at han kommer tilstede og opkræver kon
tingent. Det skal tilføjes, at mødeprocenten ved 2 m
foredraget var 50, og vi vil gerne se jer alle næste
gang.
Vy 73 5KD.
Vejle. Den 1. november var vi igen samlet til et
glimrende foredrag af OZ8AH, som fortalte en
masse om styresender og doblertrin. Vi ser desværre
for lidt til ob til disse månedlige aftener, hvor uden
bys amatører er ved at være i overtal.
Husk møderne hver onsdag kl. 20 hos 8HC; der er
endnu ledige siddepladser.
Vy 73 7ZH.
Vendsyssel.
Afdelingen afholdt ord. generalfor
samling den 10. oktober. For ikke at ga for højtide
ligt til værks, bortfaldt punkt 1: valg af dirigent.
Dernæst aflagde formanden, OZ1SJ, beretning. Afd.
har i årets løb aflagt besøg på Centralsygehuset og

set det automatiske telefonanlæg, besøgt telefon
centralen og set FM-anlæget samt besøgt Hjørring
Højspændingsværk. Der har været holdt teknisk
kursus og morsekursus med 21 deltagere, hvoraf 2
gik op til teknisk prøve og een til morseprøve. Der
har været sammenkomster, hvor vi har set films
og hørt Kurt Carlsens foredrag på tråd. Afdelingen
har nu en køreklar tonegenerator til fremtidige kur
ser. Afdelingen tæller 14 medlemmer, hvoraf de 10
har licens — håber snart at få resten licenserede.
Formanden aflagde detailleret beretning om for
mandsmødet i Fredericia, omtalte den cirkulation
af udenlandske amatørblade, som afdelingen iværk
sætter blandt medlemmerne, og bragte sluttelig en
oversigt over afdelingens grej, og hvem der opbe
varer de forskellige ting.
Kassereren, Gunnar Frederiksen, oplæste regn
skabet, der viste tilbagegang i såvel kassebehold
ning som formue, sidstnævnte hovedsagelig på
grund af ekstraordinære afskrivninger. Regnskabet
godkendtes. Af indkomne forslag kan nævnes, at
bestyrelsen fik bemyndigelse til, om fornødent, at
opkræve et ekstrakontingent på 3 kr. årligt pr. med
lem. Af hensyn til sæson for kurser o. 1. afholdes
fremtidige gf’er først i september måned. En ændring
af afd.s struktur ved samarbejde med eventuelle
lokalafdelinger i andre byer i Vendsyssel drøftedes,
og bestyrelsen bemyndigedes til at arbejde videre
med sagen samt kontakte evt. interesserede. Det
vedtoges at arrangere studiekreds for de 4 ulicenserede, samt forsøge afholdt en fast ugentlig møde
aften i forbindelse hermed. Kassereren har lovet
gratis lokale og varme til disse formål. Valg af be
styrelse og revisor var genvalg. Under evt. oplyste
sekretæren, OZ5DV, at der i årets løb fra QSLcentralen var indkommet ca. 40 kort — der var ialt
indsendt 3 kort! Det kan vi ikke være bekendt, —
håber at der er nogle, som nu får skrivekløe og/
eller dårlig samvittighed.
„En sølle jyde".
Viborg. Medlemsmøde afholdes den 29. november
kl. 19,30 hos OZ3AJ, Hald Ege.
Husk at læse på første afsnit til studiekredsen.
I december afholdes intet møde. Tid og sted for
januar-mødet bekendtgøres senere.
OZ9AV.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i oktober måned anmodet om op
tagelse i EDR:
6433 - Viggo Christensen, Midgaardsgade 5, 5.,
Kbh. K.
6434 - OZ8BJ, B. Jensen, Havnevejen 64, 1., Grenaa.
6435 - K. G. Hyldahl Nielsen, Svendsgade 16, Vejle.
6436 - Villy Pedersen, Langgade 37, Stege.
6437 - OZ3RU, E. Thomsen, Anlægsvej 13, Søborg.
6438 - Tg. H. Sølling-Jørgensen, 5. reg./FSKMP,
kasernen, Vordingborg.
6439 - Knud Christensen, Emilievej 2, Sæby.
6440 - Andreas Nielsen, „Radiodoktoren“, Smede
gade, Horsens.
6441 - Jørgen Hansen, Bjergtoften 6, Hellerup.
6442 - René Krogh, St. Paulsgade 45, 3., Kbh. K.
6443 - Flyvermath P. B. Jensen, flyverdetachemen
tet, Stensved.
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6444 - Jørgen Groth. Kærmark 12. Kbh. Valby.
6445 - Ole Harring. Egelykkevej 6, Vanløse.
6446 - Johnny Fiirstenberg, Wilkensvej 24 D. Kbh. F.
6447 - OZ8YM, S. M. Kjøng, Skyttehøj 21, Kastrup.
6448 - Leif Christensen. Blans pr. Bandholm.
6449 - 259146, John Hansen, 1. tg. bat. RAKMP, tele
grafkasernen. Høvelte.
6450 - Frits Aagesen, Broholms Alle 4 B, Charlottenlund.

3538
4025
4644
6101

Tidligere medlemmer:
- Erik Thomsen, c/o Madsen, Voldgade 59,
Struer.
- OZ7ET, J. Szubscynski, Egevangen 2, Brøns
høj.
- B. Madsen, elværket, Sukkertoppen, Grønland
- Freddy Olsen, Kærbyvej 101, Vanløse.

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

QTH-RUBRIKKEN
389 - OZ7ON, O. Nielsen, Raagaardsalle 13, Dragør,
lokal.
534 - OZ7AG, Andreas Christensen, Georg Hansensvej 6, Sønderborg, lokal.
736 - OZ3FZ, A. Knakkergaard, Gasværksvej,
Thisted, lokal.
794 - E. Brummerstedt, Bruunsgade 2, Aarhus,
lokal.
1450 - OZ2SL, H. Sylvan Lund, Kastellet, Kbh. Ø.,
lokal.
1643 - OZ5JM, J. F. Madsen, Strandvejen 22, Kbh.
0., ex Braade.
1703 - OZ8RA, Ib Randers, Herningvej 54, Ringkøkøbing, ex Hillerød.
1775 - OZ2AJ, Anders Jensen, Gormsgade 5, st.,
Horsens, lokal.
1839 - H. Christensen, Enghavevej 17, Varde, lokal.
4109 - OX3UD, R. Maule Frederiksen, Angmagssalik, lokal.
4140 - OZ9HH, H. A. Holst Pedersen, Søgade 11, 1.,
Kolding, lokal.
4216 - Tage Høy, Kong Hans Alle 14 B, 1., th.,
Søborg, ex Bagsværd.
4261 - OZ7MA, A. Pedersen, vær. 422, Nørre Alle 75,
Kbh. Ø., u. afd., ex Brobyværk.
4495 - OZ8KA, Kn. Aa. Hansen, Kongevejen 63,
Sønderborg, lokal.
4763 - OZ7BW, B. Nielsen, Norges Alle 6, 1., tv.,
Aarhus, lokal.
4795 - OZ7XB, B. Hildebrand Andersen, Aadalsvej
55, st., tv.. Kbh. F., lokal.
4969 - MG. 258363. Schou, 3. TGB. CLD, Langelands
gades kaserne, Aarhus, ex soldat.
5004 - OZ7VH, KP. 154283, Hansen, SKT/KMP/STG,
telegrafkasernen. Høvelte, ex soldat
5335 - OZ6ES, E. Sørensen, c/o Poreil, Willemoesgade 28, 3., th., Kbh. 0., lokal.
5362 - OZ8KM, K. Møller Nielsen, Buddingevej 340.
st., tv.. Søborg, lokal, u. afd.
5525 - OZ4JF, 226015, Funck, 1. trainreg. depotkmp..
Østerbrogades kaserne. Kbh. 0., ex soldat.
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5571 - OZ4EP. E. Pedersen, „Granly", Hejring.
Hobro, ex soldat.
5675 - OZ7OE. O. Enkegaard, Rudevang 62, Holte,
ex Kalundborg.
5864 - OZ6JA, J. O. Andersen, Kærehave Land
brugsskole, Ringsted, ex Aars.
5877 - OZ8LM. Leif Møllebro, Thyborøn Alle 83,
Vanløse, ex soldat.
6065 - K. V. Kjolsen, m/t Ferncourt, c/o Worms &
Co., Port Said, Egypt, ex Oslo.
6068 - ex OX3AY, E. Astrup Jensen, Hyltebjerg
Alle 60 C, Vanløse, ex Grønland.
614 - Børge Meldgaard, GI. Kirkevej 57, Herning,
ex soldat.
6202 - Sv. Lindstrøm Pedersen (OX3SL), Plantage
vej 6, Hundige pr. Greve Str., ex Grønland.
6243 - OZ5JC, J. Christensen, „Bio Oxbøl", Oksbøl,
ex Struer.
6327 - Ole Hansen, Overgade 7, Nykøbing Falster,
ex marinen.
6366 - Leif Bjørkvig, c/o Peter Sørensen, Sønderbro
15, Varde, ex til søs.
6383 - OZ5ZZ, J. Biesbjerg Hansen, Nyborgvej 4,
Langeskov F., ex soldat.
6385 - OZ1LC, E. L. Cohn, St. Regnegade 26 A, 3.,
th., Kbh. K., lokal.
6416 - Denni Nielsen, Grækenlandsvej 29, 4., th.,
Kbh. S., lokal.
6425 - H. Mortensen, Møgeltøndervej, Tønder,
ex Kbh.

Oz

Tidsskrift for Kortbølge-Radio
Udgivet af
landsforeningen Eksperimenterende danske
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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: OZ7EU,
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, Ålekistevej 211, Vanløse, Da 2871u.
Testudvalg:
OZ2NU,
Børge
Petersen.
Dybrogård,
Gi.
Hasseris,
Aalborg,
Skalborg
155B.
Landskredsleder:
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, Randers
3400. OZ2KP, K. Staack Petersen, Risbjerggårdsallé 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. OZ5KD,
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 Heinemann, OZ4H, Vanløse Allé 100, Kbh., Vanløse.

Amatørannoncer:
Sendes senest 3 dage før månedens begyndelse direkte
til kassereren. OZ3FL, Fuglsangvej 18, Nykøbing F.,
vedlagt betalingen, 10 øre pr. ord, i frimærker.

Øvrige annoncer til OZ:
OZ7HL, Henry Larsen, Maagevej 31, København NV.
*

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

