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Kontingentforhøjelse..

EDR’s hovedbestyrelse har været samlet for 
endnu en gang at se den kendsgerning i øjne
ne, at foreningens økonomi er utilfredsstillen
de og at det vil være uforsvarligt fortsat at 
køre med underskud, hvorfor vi ikke har an
dre udveje end at sætte medlemskontingentet 
op.

Det er naturligvis en given ting, at vi først 
har søgt at finkæmme alle udgiftsposter for 
at finde steder, hvor vi kan spare, men dette 
er umuligt.

Foreningens udgifter er i virkeligheden ne
de på det lavest mulige. De honorarer, vi be
taler vore medarbejdere, er i virkeligheden 
så små, at vi ikke kan være det bekendt. Der
som ikke disse medarbejdere arbejdede på et 
rent idealistisk grundlag, hvilket vil sige for 
sagens og amatørbevægelsens skyld, ville vore 
udgifter blive anderledes store.

Vort blad OZ har vi forsøgt at få fremstillet 
billigere ved tilbud fra andre trykkerier, men 
tilbudene viste sig at ligge over, hvad vi be
talte i forvejen.

Portoen, som jo ikke er en uvæsentlig ud
gift, er steget i de sidste år og på alle områder 
er udgifterne gået opad, ligesom vor andel i 
IARU også tynger på budgettet.

Det er nu 5 år siden, vi måtte sætte kontin
gentet op. Dengang lå pristallet på 333, i dag 
ligger det på 403. Alene dette siger jo en del.

Det er vort håb, at medlemmerne for for
eningens skyld, vil støtte os i vort ønske om 
at sætte kontingentet op. De fire kroner årlig, 
som forhøjelsen andrager, håber vi ikke skal 
give anledning til større debat.

Gennem de sidste år har vi set vore dag- og 
ugeblade stige i pris. Vi har set en klækkelig 
forhøjelse af sporvogns- og jernbanetakster, 
af skatter og afgifter, af brændsel og bolig, 
ja, kort sagt af alt. Bør vi så ikke først og 
fremmest forstå, at vort eget fælles foreta
gende EDR også kan have sine vanskelighe
der, fremkaldt af stigende prisniveau, og bør 
vi ikke netop her i vor egen forening bære 
den beskedne forhøjelse med resignation.

Foreningen har tidligere, hvor kontingentet 
ikke kunne dække udgifterne, tæret på de 
indtægter, vi havde af de lære- og håndbøger, 
vi udgav. Vi bør dog ikke fortsat gå den vej. 
Det er vort håb, at det overskud, vi eventuelt 
kan indtjene på vor sidste bog „Vejen til Sen- 
detilladelsen“, kan bruges til en ny radioama
tørernes håndbog. Men uden midler i forenin
gen vil det ikke være muligt at tage denne 
store opgave op.

*

Jeg vil derfor gerne appellere til alle med
lemmer om at se bort fra det ubehagelige at 
skulle af med flere penge til EDR, men i ste
det uegennyttigt se på, hvad der tjener vor 
forening bedst, og ved forhøjelsen hjælpe med 
til at foreningen kan løse sine opgaver, som 
er et endnu bedre og mere alsidigt OZ, en 
kommende amatørhåndbog og almindelig 
styrkelse af de opgaver, der er fælles for 
radioamatørerne.

OZ6PA.
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Et Gitterdykmeter med mange Anvendelsesmuligheder.
Fortsat fra OZ, Oktober 1955.

Af K. Staack-Petersen, OZ2KP.

Som Afslutning paa denne Artikelserie skal 
jeg fortælle lidt om de forskellige Anvendel
ser, der kan gøres af Gitterdykmeteret og 
Fremgangsmaaderne dertil.

1 Bestemmelse af Resonansfrekvensen for en 
foreliggende Svingningskreds.

I Spoleholderen indsættes en Spole, hvis 
Omraade formodes at omfatte den søgte Fre
kvens. Anodespændingsomskifteren drejes saa 
langt op, at Meteret giver et passende Udslag 
d. v. s. ca. ½—3/4 af fuldt Udslag. Derpaa nær
mes GDM til Spolen i den søgte Kreds, og 
Skalaen paa GDM drejes jævnt langsomt fra 
0 til 100°, medens Instrumentets Udslag iagt
tages. Hvis Resonansfrekvensen passeres, vil 
dette da vise et Dyk. Til at begynde med kob
ler man ret fast for ikke at overse Dykket, 
men naar dette først er fundet, løsner man 
Koblingen ved at fjerne Spolerne fra hinan
den og tilslut saa langt, at Dykket netop kun 
kan anes, hvorved man sikrer sig, at de to 
Kredse ikke „trækker“ hinanden, hvorved 
Kalibreringen jo vilde sættes over Styr.

Hvis den maalte Spole ikke er tilgængelig 
for induktiv Kobling, lægges en kort Ledning 
fra „A“ til den maalte Kreds. Da man ikke 
her kan løsne Koblingen som ovenfor beskre
vet, maa man hvis den er for fast, hvilket 
viser sig ved et meget dybt Dyk, der næsten 
ikke vil „slippe“, indskyde en lille Kapacitet 
mellem „A“ og Ledningen, hertil benyttes 
lettest en Trimmer, der uddrejes saa meget, 
at Dykket som ovenfor netop kun kan anes.

En tredie Metode, der kan bringes i An
vendelse, hvor de to forrige ikke kan prakti
seres, bestaar i at lægge en „Link“ paa 1 til 5 
Vindinger om GDM-Spolen og forbinde den
ne til en tilsvarende Link paa den maalte 
Kreds.

2. Absorptionsbølgemaaler.
En passende Spole indsættes i Holderen. 

Anodespændingsomskifteren stilles paa 0. 
Spolen nærmes forsigtigt til den Kreds, der 
skal maales, medens Kondensatoren samtidig 
drejes til Resonans, der viser sig ved et Ud
slag paa Meteret. Dette bliver desto større jo 
tættere Koblingen er og jo højere Effekten i 
den maalte Kreds er. Denne Metode egner sig 
ikke alene til at undersøge, om f. Eks. PA- 
Kredsen er afstemt til det ønskede Baand,

men ogsaa og ikke mindst om der i denne fin
des Effekt paa en subharmonisk eller højere 
harmonisk til den ønskede Frekvens. Hvis 
dette er Tilfældet, maa man naturligvis træffe 
passende Forholdsregler for at faa disse fjer
net. Eventuelle Parasiter paa VHF kan lige
ledes opspores paa denne Maade.

3. Medhør paa egne Udsendelser.
Medens Metoden med at lytte paa Stations

modtageren, hvis denne ikke er særdeles vel
skærmet, maa betragtes med nogen Skepsis, 
egner GDM sig særdeles vel til Medhør. En 
normal 4000 Ohm Telefon tilsluttes og Afb. 
over Bøsningerne aabnes. Kredsen stilles til 
Resonnans, hvilket kan ses paa Meterets Ud
slag (naturligvis under Forudsætning af, at 
Senderen er igang) og det udsendte Signal 
(AM Telefoni) kan da høres i Telefonen. Er 
dette for svagt, kan man enten sætte en 
Stump Traad i „A“ Bøsningen, eller sætte 
GDM nærmere til Senderen. Ved CW sættes 
Anodespændingsomskifteren paa 1 og GDM- 
Kond indstilles til en passende Beat-Tone 
høres i Hovedtelefonen. FM og PM kan kon
trolleres paa samme Maade, idet Beat-Tonen 
da naturligvis skal være Nul.

4. Signalgenerator til Trimning af Modtager.
A. for Modtagere med S-Meter eller BFO. 

GDM tilsluttes som for CW-Medhør, og Sig
nalet opsøges i Modtageren, der derpaa trim
mes til største Følsomhed. Signalets Styrke 
afhænger naturligvis af, hvor tæt GDM staar 
ved Modtageren, der kun skal være forsynet 
med en ganske lille Antenne, (ca. 1 m eller 
mindre). Kan man ikke faa Signalet svagt 
nok selv med GDM langt væk fra Modtage
ren, kan man lade GDM køre paa den halve 
eller kvarte Signalfrekvens og trimme efter 
den harmoniske, der jo vil være betydelig 
svagere.

B. for Modtagere uden S-Meter eller BFO. 
Samme som ovenfor men med Modulation til
sluttet og Trimning til max output helst efter 
outputmeter.

5. Kontrol af Baandgrænser paa Modtager.
Hertil benyttes enten 100 kHz eller 500 kHz 

Spolen som beskrevet i OZ for Oktober, Pag. 
196.
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6. Maaling af Egenresonnans for en Antenne.
A. Antenner eller Fødeledninger der fødes 

i et Spændingsmaximum. Antennen tilsluttes 
eventuelt via en Trimmer til Bøsng. „A“ paa 
GDM og Resonnanspunkterne opsøges ved 
Gennemdrejning af Omraaderne. Den laveste 
Frekvens, paa hvilken der faas Resonnans, 
vil da være den for hvilken der er X/2 til den 
yderste Ende af Antennen, og de følgende vil 
fremkomme for hhv. 2 - 3 o. s. v. Gange A/2, 
se ogsaa OZ August, Pag. 149 foroven tilhøjre, 
hvor Metoden er bragt i Anvendelse for at 
undgaa, at en „flad“ Fødeledning faar en saa
dan Længde, at den med den halve Antenne
top faar Resonnans indenfor det ønskede 
Baand.

B. Antenner eller Fødeledninger, der fødes 
i et Strømmaximum, f. Eks. en Halvbølgedi
pol med 73 eller 300 Ohm Fødeledning. En 
Spole med 1—5 Vindinger forbindes til Fee
deren og kobles til GDM-Spolen. Der vil da 
findes Resonnans for de Frekvenser, for hvil
ke Antenne-Toppen er λ/2 - 3λ/2 - 5λ/2 o. s. v. 
lang, idet dog udtrykkelig bemærkes, at man 
ogsaa vil faa Dyk hidrørende fra Feederlæng
de. Resonnans som ovenfor omtalt. Det kræ
ver en vis Øvelse at finde ud af hvilke Dyk, 
der er „ægte“, men disse kendes fra de 
,.falske“ ved at de er „blødere“, d. v. s kom
mer og gaar jævnere og endvidere ikke er saa 
dybe som de „falske", der ogsaa som Regel 
trækker Frekvensen værre end de „ægte“.

7. Feltstyrkemaalinger (sammenlignende).
Skal man have det mest mulige ud af en 

„beam“, bør dens Data tilpasses paa Grundlag 
af den opnaaede Feltstyrke maalt i en pas
sende Afstand fra Antennen. Da man som 
Regel ikke har Netspænding til Disposition 
udendørs, benyttes hertil Batteristrømforsy
ningen, idet Anodebatteriet dog er overflø
digt. GDM opstilles paa Maalestedet med pas
sende Antenne tilsluttet „A“ og iøvrigt som 
under 3. beskrevet. Meterets Udslag giver da 
Besked om de opnaaede Forandringer i Felt
styrken.

8. Krystaloscillator.
Anbringes et Krystal i Bøsng. G og An vil 

GDM virke som Krystaloscillator i en Slags 
Pierce Opstilling. Meterudslaget vil da i For
bindelse med den nødvendige Anodespænding 
være et Udtryk for, hvor aktivt Krystallet er. 
Kond. stilles normalt paa 100 ", men for lidt 
træge Krystaller kan man give lidt Tilbage
kobling ved at dreje Kond. noget ind. Dette 
kan iøvrigt ogsaa være nødvendigt for at

traekke Frekvensen ned til den paastemplede 
Værdi. De fleste Krystaller er nemlig slebet 
saaledes, at de skal have ca. 30 pF Parallel
kapacitet for at komme paa den paastemplede 
Frekvens. Til Kalibreringsformaal benytter 
jeg saaledes ofte et 1000 kHz Krystal, der ved 
Hjælp af Kond. trækkes nedad, saaledes at 
den 10’ende harmoniske ligger i Nulstød med 
de engelske Kalibreringsudsendelser fra Rug
by. Dette sker, naar Skalaen staar paa 65° 
Det skal lige bemærkes, at 100 og 200 kHz 
Krystaller ikke vil svinge i denne Opstilling, 
men fra 1 til 24 MHz gaar det fint.

9. Maaling af Afsterrmingsspolers

Selvinduktion.

Hertil benytter man en eller to Normalkon
densatorer f. Eks. paa 100 pF og 1000 pF med 
1—5 °/o Tolerance. Typen Sølv paa Glimmer 
kan anbefales. Den ubekendte Selvinduktion 
og Normalkondensatoren forbindes til en Pa- 
rallel-Svingningskreds, der som omtalt under 
1. kobles til GDM. I Tabellen udtages L • C 
for den aflæste Resonnansfrekvens, dette Tal 
divideres med den benyttede Kapacitet, og 
Resultatet er den søgte L. Et Eksempel vil 
belyse Fremgangsmaaden:

Spole 2, Skala 45,8. LC = 3120. Normal 1000 
pF. L = 3120 : 1000 = 3,12 μH. Resultatet er 
ganske vist behæftet med en lille Fejl, idet 
der er set bort fra Spolens Egen-Kapacitet, 
men da denne er forsvindende i Sammenlig
ning med den benyttede Normal, kan man 
roligt se bort fra den. Lidt værre bliver det 
hvis man (ved større Spoler) maa benytte den 
mindre Kapacitet for at komme inden for 
GDM’s Omraade, idet saadanne Spoler vil 
have noget større Egenkapacitet, men Fejlen 
har i Praksis kun teoretisk Interesse.

Hvis man er interesseret i at maale den ab
solutte Værdi af Selvinduktionen, er det nød
vendigt at foretage to Maalinger. Den første 
foretages da med en lille Kapacitet, hvis 
Værdi ikke behøver at være kendt, og for 
store Spoler eventuelt kan være Spolens 
Egenkapacitet. LC Produktet herfor kaldes a. 
Derpaa tilsluttes Normalkondensatoren og den 
nye lavere Resonansfrekvens findes, og LC 
Produktet herfor kaldes b, man har da:
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10. Maaling af Kapaciteter.
Som Selvinduktion benyttes her en pas

sende Spole, valgt mellem GDM Spolerne. 
Værdien for L udtages af Spoletabellen, LC 
Produktet for den fundne Resonnansfrekvens 
udtages af Tabellen og divideres med Vær
dien af L. Resultatet faas i pF, og et Eksempel 
skulde vist være overflødigt.

11. Maaling af Hastighedsfaktoren Vp for  
Coaxial- og twin-lead Feedere.

Coaxialkabel. Kablet kortsluttes i begge 
Ender, i den ene Ende saa snært som muligt, 
i den anden Ende saaledes at der dannes en 
Sløjfe paa ca. 5 mm i Diameter. Til denne 
Sløjfe kobles GDM og Resonansfrekvensen 
opsøges,    man    har    da   Vp = m * f  hvor  m  er

MHz Skala LC
10.0 3,9 253
10,2 11,4 244
10,4 17,9 234
10,6 23,4 225
10,8 28,6 216,5
11,0 33.8 209,2
11,2 38,5 202
11,4 43,4 195
11,6 47,8 188
11,8 51,8 182
12,0 55,9 176
12,2 59,6 170
12,4 63,0 164,5
12,6 66,2 159,8
12,8 69,8 154,5
13,0 72,5 150
13,2 75,5 145,2
13,4 78,5 141
13,6 81,6 137
13,8 84,2 132.75
14,0 86.9 129,25
14,2 89,6 125,6
14,4 92,2 122
14.6 94.9 118,6

til Rotorpladerne. GDM indstilles paa MF’en, 
idet man benytter 420—510 kHz Spolen og 
trimmer enten efter S-Meteret i Modtageren, 
eller i Mangel heraf med moduleret Signal og 
outputmeter. Hvis Trimmesignalet er for kraf
tigt, kan man dæmpe det med en Trimmer i 
Ledningen fra „A“ eller lægge et 0,5 M-Ohm 
Pot.meter over A og J, og forbinde Armen 
over en passende Modstand til Modtager- 
Kondensatoren.

Foruden de ovennævnte Anvendelser for 
GDM kan dette ogsaa anvendes som HF Ge
nerator til Antenneimpedans-Maalinger, til 
BFO paa Signalfrekvensen ved Modtagelse af 
ESB, ved FM og PM m. m., men de anførte 
Eksempler skulde vist være tilstrækkelige til 
at vise Fremgangsmaaden, saa Resten kan 
overlades til Indehaveren selv.

☆

Til Slut bringer jeg Kalibreringstabellen 
for de resterende Omraader og flg. Rettelser 
til Artiklen i Oktober-Nummeret:

Pag. 194. Tegningen til Dækselet, totale 
Længde angivet 194, læs 197 mm. Teksten 
hertil staar under Tegningen til Forpladen 
Side 195 fra og med „Gevind-Hullerne o. s. y.“ 

Pag. 196. Teksten til 100 kHz Spole: ororye- 
ker, læs: orange ker.

Pag. 198. Teksten til underste Fotografi, fra 
oven ses SI, læs: Cl.

Spole Nr. 7 Spole Nr. 8
MHz Skala LC MHz Skala LC
14.0 2,8 129,3 20,0 4,5 63,3
14,4 13,5 122 20,4 11,8 61.0
14,8 21,8 115,5 20,8 18,1 58,5
15,2 30.7 109,65 21,2 23,4 56,25
15.6 37,8 104,5 21,6 29,2 54,1
16,0 44,5 100,4 22,0 34,3 52,3
16,4 50,6 94,5 22,4 39,1 50,5
16,8 56,2 89,6 22,8 43,8 48,75
17,2 61,6 85,6 23,2 48,0 47,00
17.6 66.3 81,9 23,6 52,1 45,5
18,0 71,0 78,1 24,0 56,1 44,00
18,4 75,2 75 24,4 59.9 42,5
18,8 79,6 71,75 24,8 63,3 41,12
19.2 83,6 68,75 25,2 66,9 39,94
19,6 87,9 66 25,6 70,0 38,62
20,0 91,4 63,25 26,0 72,9 37,50
20,4 95,8 61 26,4 76.0 36,30

26,8 78,6 35,25
27,2 81,9 34,25
27,6 84,7 33,19
28,0 87,3 32,31
28.4 90,0 31,4
28,8 92,9 30,5
29.2 95.8 29,65

4

kablets Længde i m, f Frekvensen i MHz, vi 
tager lige et Eksempel: m = 1,00 m, f = 100

Ved twin-lead benyttes samme Fremgangs- 
maade, altsaa Kortslutning lige tværsover i 
den ene Ende, og med en lille Sløjfe i den 
anden til Kobling.

12. Signalgenerator til Trimning af Mellem
frekvens.

Bøsng. „A“ forbindes til Statorpladerne paa 
Signalkredsen foran Blandingsrøret, og „J"

MHz Skala LC
7,0 2,6 517
7,2 13,2 487,5
7,4 22,2 462
7,6 30,1 438,5
7,8 37,1 418
8,0 43,7 401,5
8,2 50,0 378
8,4 55,4 358,5
8,6 60,8 342,5
8,8 66 327,5
9,0 70,0 312,5
9,2 74,8 300
9,4 79,0 287
9,6 83,2 275
9.8 86,1 264

10,0 90,9 253
10.2 95,0 244

Spole Nr. 5 Spole Nr. 6



En spændingsstabiliseret ensretter ...
Teori og praksis.

Af Chr. Buhl, OZ5CB.

Konstruktionen, der skal beskrives i det 
følgende, har set dagens lys for at imødekom
me et ønske om at være i besiddelse af en 
virkelig „stiv“ spændingskilde, d. v. s. en 
spændingskilde, hvis afgivne spænding inden
for vide grænser er krumfri og uafhængig af 
belastnings- og netspændingsvariationer. Den 
er således af interesse som spændingskilde 
for styresendere, måleopstillinger o. lign. ste
der, hvor stor stabilitet er ønskelig. Endvidere 
vil den kunne danne et udmærket grundlag 
som strømforsyning for TV-amatørernes op
stillinger, hvor en ensretter med lav indre 
modstand er påkrævet af hensyn til de rela
tivt store pulsationer i belastningen, man her 
kan komme ud for. For fuldstændighedens 
skyld skal nævnes, at ensretteren egner sig 
som strømforsyning for apparatur, der er be
regnet til batteridrift, men af den ene eller 
anden grund skal arbejde stationært.

Nærværende ensretter er dimensioneret til 
en spænding på 150 volt og en belastning på 
60—70 mA, en effekt, der er fundet passende 
for de nævnte anvendelser. En stabiliseret 
ensretters godhed kan måles ved dens indre 
modstand, som er givet ved:

Spole Nr. 9 Spole Nr. 10 Spole Nr. 11
MHz Skala MHz Skala MHz Skala
28,0 3,6 40,0 4,4 56,0 5,1
28,8 14,1 40,8 11,9 57,6 15,2
29,6 22,6 41,6 18,1 59,2 23,2
30,4 30,5 42,4 23,0 60,8 30,8
31,2 38,0 43,2 28,9 62,4 38,2
32,0 44,9 44,0 34,2 64,0 45,1
32,8 50,6 44,8 38,9 65,6 50,6
33,6 56,2 45,6 43,8 67,2 56,4
34.4 61,6 46,4 47,9 68,8 61,9
35,2 66,3 47,2 52,0 70,4 66,1
36,0 71,0 48,0 55,7 72,0 70,8
36,8 75,2 48,8 59,3 73,6 74,8
37,6 79,6 49,6 63,0 75,2 78,8
38,4 83.7 50,4 66,4 76,8 83,0
39,2 87,9 51,2 69,6 78,4 87,3
40,0 91,6 52,0 72,8 80,0 91,2
40,8 96,2 52,8 75,2 81,6 95,6

53,6 78,2
54,4 81,3
55,2 84,2
56,0 86,6
56,8 89,2
57,6 91,7
58,4 94,9

Det må dog fremhæves, at man ved opgi
velsen af den indre modstand må angive, om 
det drejer sig om den statiske eller den dyna
miske indre modstand. Ved den statiske indre 
modstand forstås ovennævnte størrelse Ri når 
strømvariationen er meget langsom eller di
skontinuert (dc-ændring), medens den dyna
miske indre modstand Ri fremkommer, når 
belastningsvariationen kommer regelmæssigt, 
f. eks. med en repetitionsfrekvens på 50 Hz 
(ac-ændring). Det er således Ri(dynamisk), 
der skal holdes nede, når man ønsker sin

Foto af den spændingsstabiliserede ensretter.  
De fire rør er fra venstre mod højre: ensretterrør , 
dc-forstærkerrør y  referencerør og stabiliseringsrør .

Spole Nr. 12 Spole Nr. 13 Spole Nr. 14
MHz Skala MHz Skala MHz Skala
80,0 5,1 112,0 0 161,3 0
81,6 12,0 115,2 9,2 163,2 6,5
83,2 17,8 118,4 18,2 166,4 13,2
84,8 22,7 121,6 26,8 169,6 19,0
86,4 27,9 124,8 34,3 172,8 24,2
88,0 33,0 128,0 41,0 176,0 28,9
89,6 37,4 131,2 47,1 179,2 31,4
91,2 41,8 134,4 53,0 182,4 35,3
92,8 46,1 137,6 58,1 185,6 40,0
94,4 49,8 140,8 63,1 188,8 44,2
96,0 53,6 144,0 67,8 192,0 47,7
97,6 57,2 147,2 72,0 195,2 51,2
99,2 60,8 150,4 76,2 198,4 54,9

100,8 64,2 153,6 80,1 201,6 58,2
102,4 67,3 156,8 84,2 204,8 61,8
104,0 70,1 160,0 87,9 208.0 64,8
105,6 73,1 163,2 92,0 211,2 67,8
107,2 76,2 166,4 96,5 214,4 70.8
108,8 79,8 217,6 73,8
110,4 82,2 220.8 76.8
112,0 84,3 224,0 79,8
113,6 86,2 227,2 82,8
115,2 88,9 230,4 85,7
116.8 91,1 233,6 88,3
118,4 93,6 236,8 91.8
120.0 98,0 240,0 94,9



anodespændingsledning så brumfri som mu
lig. Den fysiske begrundelse for forskellen 
mellem Ri(statisk) og Ri(dynamisk) skal gives 
ved gennemgangen af diagrammet nedenfor. 
I det her foreliggende praktiske eksempel er 
Ri(dyn.) målt til 0,2 Ω, det betyder eksempel
vis, at en belastningsændring fra i1 = 10 mA 
til i2 = 60 mA, altså Δ i = 50 mA, giver an
ledning til
Δ E = - Δi1 • Ri = - 0,05 • 0,2 = - 0,01

Den afgivne spænding falder altså her 10 
mV. Derimod er Ri(statisk) målt til 20 Ω, d. 
v. s. for den før betragtede strømændring på 
Δ i = 50 mA. Giver her anledning til:

ΔE = ~ Δ i • Ri(sta.) = - 0,05 • 20 = - 1 
spændingen falder altså 1 volt ved en bliven
de belastningsændring på 50 mA. Stabiliteten 
overfor netspændingsvariationer er således, 
at en netspændingsvariation på ± 10 °/o vil 
give anledning til, at den afgivne spænding 
ændrer sig ± ½ volt, altså en variation på 
±  ½ °/o.

Som det fremgår af diagrammet på fig. 1 
består opstillingen af en normal dobbeltens
retter og et tilkoblet stabiliseringskredsløb. 
Belastningsstrømmen ledes gennem røret V2,  
hvorover der normalt vil være et spændings
fald på ca. 200 volt; dette spændingsfald kan 
kontrolleres ved gitterforspændingen, der 
igen afhænger af gitterforspændingen på 
jævnstrømsforstærkerrøret V3 ,  hvis katode 
ligger på et fast potential takket være refe
rencerøret V4. Tænker man sig, at spændin
gen på udgangs-klemmerne af den ene eller 
den anden grund ændres, f. eks. i retning af 
mindre spænding, vil denne ændring nå gitte 
ret på V3, som derfor vil trække mindre 
strøm. Herved stiger anodens potential og 
derfor også V2 gitterspænding. Denne ænd
ring bevirker, at der over V2  bliver et mindre 
spændingsfald og at spændingen på udgangs

stykliste.
Tr: Lubcke T6-636.
Dr: Lubcke D4-125.
V1: Philips EZ40.
V2: Philips EL83.
V3: Philips EF86.
V4: Philips 85A2.
Ri: 20 kΩ ½ w.
R2: 6,8 kΩ ½ w.
R4: 1 MΩ ½ w.
R8: 50 kΩ ½ w.
R9 : 100 kΩ ½ w.
R3, R5, R6, R7: 50 Ω1 / 4  w.
C1, C2: 48 μF 450/500 v, elektrolyt. 
C3: 0,25 μF 250 v.
C4: 8 μF 320/350 v, elektrolyt.
P: Potentiometer, trådviklet 25 kΩ.

klemmerne trækkes op. Den værdi, på hvil
ken systemet stabiliserer sig, indreguleres med 
potentiometeret P, der med de viste værdier 
kan variere udgangsspændingen fra 125 til 
155 volt. Som det ses af diagrammet, vil en 
dc-ændring af udgangsspændingen nå V3's 
gitter via spændingsdelen R8-P-R9, medens 
en ac-ændring (brum el. lign.! vil nå gitteret 
via C3 ,  som har en betydelig mindre impe
dans ved 50 Hz end R8-P-R9. Det er tydeligt, 
at en ac-ændring vil komme ind på gitteret 
med næsten fuld amplitude, medens en dc- 
ændring vil blive spændingsdelt over Rs-P- 
R9, således at amplituden bliver væsentlig 
mindre; heri ligger den ovenfor påpegede for
skel i Ri(dyn.) og Ri(statisk)*).

Det skal fremhæves, at man, såfremt man 
vil lægge større vægt på at holde Ri(statisk) 
nede på Ri(dyn.s) bekostning, kan gøre dette 
ved at erstatte C3 med et spændingsreferen- 
serør med en referencespænding på 60—65

*) Strengt taget vil Ri være en funktion af belast- 
nmgsvariationsfrekvensen, men da dc — og 50 Hz ae 
variationerne er af størst praktisk interesse, er her ind
ført betegnelserne Ri(statisk) og Ri(dyn), hvoraf den 
sidste skal forstås som den dynamiske indre modstand 
ved 50 Hz.
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Begyndersns side

En 2-m modtager for begyndere...
Ved OZ7SI.

Gennem et samarbejde med den aktive 2-m 
amatør OZ8MD, Mogens Djernes, er denne 
sample modtager for 144 MHz konstrueret. 
Den består kun af to rør. Den er naturligvis 
ikke så følsom og selektiv som de store 2-m 
supere, men den er god inden for et område 
på ca. 50 km. På 8MD’s QTH i Søborg er der 
således hørt en del stationer fra hele Køben
havn med omegn samt nogle svenske amatø
rer fra Malmo og Lund, altsammen med en 5- 
element beam i ca. 10 m's højde over jorden.

Har man i forvejen en retmodtager som be
skrevet her på siden tidligere, behøver man 
kun at bygge første halvdel af denne lille op
stilling, idet man så vikler en spole til den 
som angivet nedenfor. Er man i besiddelse af 
en super, som kan modtage i området om
kring 10,7 MHz, er man endnu bedre hjulpet 
med den som mellemfrekvensforstærker.

Diagrammet fig. 1. viser 2-m modtageren, 
som består af et blandingsrør, en oscillator, 
en gitterdetektor med tilbagekobling og et 
LF-rør med udgang til hovedtelefon eller en 
lille højttaler. Som oscillator/blandingsrør er 
anvendt den amerikanske dobbeltriode 6J6, 
som svarer til Philips-røret ECC91. 2-meter 
signalerne føres med en link fra antennen ind 
på gitterkredsen, der er afstemt med en rør- 
trimmer på max. 10 pF. Den anden rørhalvdel 
arbejder som oscillator, og over rørets indre 
kapacitet, evt. over en ekstra ydre kapacitet 
på et par pF som vist punkteret, føres oscil
latorspændingen til blandingsrørets gitter. 
Differencen mellem antennesignalet og oscil

latorsignalet udtages i anoden på blandings
røret gennem en 10,7 MHz mellemfrekvens
transformator, hvor sekundærvikling og -kon
densator er fjernet og erstattet med en link 
på 3 vindinger fast koblet til den kolde ende 
af anodespolen. Man kan godt selv vikle spo
len til 10,7 MHz. Det gøres på en Prahn-form 
nr. 5013 med 20 vindinger og en parallelkapa
citet på 50 pF + link som før, det hele an
bragt i en skærmdåse.

En tilsvarende kreds bruges i detektoren 
(den ene halvdel af et ECC40). Den er end
videre forsynet med en tilbagekoblingsvik
ling på 5 vindinger. Tilbagekoblingen regule
res iøvrigt med potentiometeret i anoden på 
røret. Virker tilbagekoblingen ikke straks, 
byt da tilledningerne til tilbagekoblingsspolen 
om.

Til slut følger den sidste halve ECC40 som 
udgangsrør. Der er vist udgang for både tele
fon og højttaler.

Strømforsyningen foregår fra en lille net
transformator og en graetz-koblet ensretter
ventil. Der er naturligvis intet i vejen for at 
bruge et almindeligt ensretterrør i stedet. 
Strømforbruget er ca. 20 mA ved 150—200 V 
og ca. 1 A ved 6,3 V.

Man er ikke bundet til de her omtalte rør
typer. ECC91 kan udmærket erstattes af 
ECC81 eller ECC85, og i stedet for ECC40 kan 
ECC81, 82, 83 eller 85 finde anvendelse.

Lige et par ord om montering af UKB ap
parater: Brug korte eller helst ingen lednin
ger, d. v. s. brug kun de trådender, der er på

volt, men man må i så fald give afkald på C3, 
idet et referencerør parallelt med C3 uvæger
ligt vil blive anledning til instabilitet. Det er 
af hensyn til parasitsvingninger på høje fre
kvenser, at R3-R5-R6-R7 er medtaget og de 
er fundet absolut nødvendige. For fuldstæn
dighedens skyld må det nævnes, at C4 anven
des til at fjerne hurtige variationer i belast
ningen, f. eks. HF på anodeledningen. Med 
denne kondensator inde er det konstateret, at 
brumspændingen på udgangsklemmerne er 
mindre end 1 mV effektivværdi.

Fig. 2 viser, hvordan en sådan stab. ensret
ter f. eks. kan bygges. I denne forbindelse 
må det fremhæves, at glødespændingen til 
V2  og V3  ikke må jordes af hensyn til katode
glødetrådsisolationen; man er således afskåret

fra uden separat trafo at få glødespæncunfe 
fra ensretteren.

Naturligvis er man ved konstruktion af en 
stab. ensretter ikke bundet slavisk til nær
værende konstruktion. Det er bedre, om man 
af den uddrager tips til en sådan konstruk
tion, og det er givet, at opstillingen m. h. t. 
spænding, belastning, anvendte rør, trafo m. 
v. kan varieres i det uendelige. Skulle nogen 
imidlertid kopiere opstillingen, kan til lettelse 
af fejlfindingsarbejdet følgende jævnspæn
dinger, målt med 20.000 42/volt instrument, 
angives:

v2V3
V4

Katode 
150 volt 
84 volt 

0 volt

Gitter 1 
145 volt

Gitter 2 
350 volt 
102 volt

Anode 
352 volt 
145 volt 

84 volt
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modstande og blokke. Hvad komponenter an
går er det bedste ikke for godt. Husk at vende 
rørfatningerne således, at kortest mulige for
bindelser til svingningskredse opnås.

Indstilling af modtageren.
Når man er sikker på, at alt er rigtigt for

bundet, tilsluttes først glødespændingen, og 
man kontrollerer, at røret lyser. Dernæst til
sluttes en anodespænding på ca. 175 V, og 
man undersøger, om oscillatoren svinger. Det
te gøres lettest med en lille indikatorring (se 
fig. 2), der holdes i nærheden af oscillatorspo
len. Instrumentet skal da slå ud, hvis opstil
lingen svinger. Dernæst skal oscillatorfre
kvensen lægges på den rigtige frekvens, som 
er: signalfrekvensen 144 MHz -4- mellemfre
kvensen 10,7 MHz, hvilket giver 134,3 MHz. 
Her er et godt kalibreret gitterdykmeter en 
stor hjælp. Er man ikke i besiddelse af et 
sådant, og har man ikke mulighed for at låne 
sig frem, kan man klare sig med en Lecher - 
bro, dvs. 2 parallelle tråde på 2,5—3 m ud
spændt frit med en indbyrdes afstand på 2— 
10 cm. Den ene ende af trådene forbindes til 
en spole med en vinding, som afstemmes med 
en lille trimmer og kobles til oscillatorspolen. 
Instrumentet fra før i serie med ventilen lod
des til som vist fig. 3. En kortslutningsbøjle 
af kobber føres langsomt ned langs trådene, 
og i visse stillinger af denne kortslutnings
bøjle vil meterets udslag ændre sig ret kraf
tigt. Måler man afstanden mellem sådanne to 
på hinanden følgende steder med et måle
bånd, kan man udregne oscillatorfrekvensen 
af følgende:

afstanden i m
Til en oscillatorfrekvens på 134,3 MHz sva

rer en afstand på 1,12 m mellem to nabopunk
ter.

Fremgangsmåden lyder måske indviklet, 
men det er i virkeligheden let at arbejde med 
Lecherbroen.

Når oscillatoren er trimmet ind, tilsluttes 
antennen, og man finder en station på 2 m.

Fig. 3. nyÅ----
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Derefter drejer man på trimmeren i indgangs
kredsen og på jernkernen i anoden på blan
dingsrøret til stationen kommer kraftigst ind 
og modtageren er klar til brug.

Fig. 5.  Blandingstrin og oscillator set nedefra. Rør
fatningen er gemt under men

man ser nogle af forbindelserne ti l  den. Under skær
men omtrent midt i  chassis’et skimtes fatningen ti l  

et HF rør, som dog ikke er omtalt  i  teksten.

Forforstærker til »HiFi-forstærker« ...
Efter Milliard.'s „Technical Co oktober 1955.

Af OZ7PL.

I tilknytning til den af OZ7EU i OZ for maj 
1955 beskrevne HiFi-forstærker kan det være 
af interesse at se et af Mullard angivet dia
gram for en forforstærker. Denne forforstær
ker er beregnet til anvendelse i forbindelse 
med en af Mullard beskrevet HiFi-forstær
ker, der har praktisk talt samme udseende, 
elektrisk og mekanisk, som ovennævnte. Da 
der her kræves en indgangsspænding på ca. 
500 mV med tonekontrol og ca. 50 mV uden 
tonekontrol for fuld udstyring til 10 W, er

det nødvendigt at råde over en passende for
forstærker, såfremt der ønskes anvendt pick
up eller mikrofon med lav udgangsspænding. 
I forforstærkeren, hvis diagram er vist i fig. 
1, er anvendt et EF86 med modkobling. Mod
koblingskredsløbet er af hensyn til afspilning 
af grammofonplader gjort frekvensafhængigt, 
således at der opnås en korrektion af indspil
ningskarakteristikken for longplaying-plader 
(LP) og normale plader (78). Ved anvendelse 
som mikrofonforstærker er modkoblingen sat

9

Fig. 4.  Til  venstre  ses blandingstrinet,  t i l  højre de
tektor og LF del samt netensretter.  
kondensatoren i  ocsillatoren er forsynet med en  

LK-knap ti l  f inindstil l ing.



Koldkatoderør II.
Af OZ7PL.

I den foregående artikkel*) blev der gen
nemregnet et eksempel på stabilisering af 
anodespændingen til en oscillator ved hjælp 
af stabilisatorrør 150B2. Denne stabilisering 
er specielt vigtig i VFO’en, senderens hjerte, 
således at frekvenstrækninger, der skyldes 
varierende netspænding, i det væsentlige kan 
elimineres. Når et stabilisatorrør anvendes til 
stabilisering af en oscillators anodespænding, 
er det tilrådeligt at afkoble stabilisatorrøret 
med en kondensator. Da stabilisatorrørets 
indre modstand jo ikke er nul, men nogle 
hundrede ohm, er der mulighed for, at lidt 
HF fra oscillatoren kan slippe ud via anode
spændingskilden. Dette afhjælpes derfor ved 
at shunte stabilisatorrøret med en kondensa
tor, der imidlertid skal vælges så lille som 
muligt, dog under hensyntagen til opnåelse 
af en tilstrækkelig god afkobling, da der med 
en stor kondensator kan være fare for vild
svingninger i stabilisatorkredsløbet.

*) I tabellen over stabilisatorrør har der indsneget sig 
en trykfejl, idet der i hovedet for 4. vandrette række 
skal stå (røret belyst) svarende til de lave tændspæn-
dingsværdier.

Det er endvidere muligt at foretage en sta
bilisering af oscillatorrørets glødespænding 
ved hjælp af stabilisatorrør. Et principskema 
er vist i fig. 1. De to stabilisatorrør er forbun-

Fig. 1.  Vekselspændingsstabilisering.

det tværs over glødespændingstransformato- 
rens primær og er iøvrigt vendt modsat. Når 
vekselspændingen i den første halvperiode er 
vokset op til stabilisatorrørenes tændspæn- 
ding Vt , tænder det ene stabilisatorrør. Se 
fig. 2. Spændingen over røret og dermed over 
transformatorens primær falder meget hur
tigt ned til brændspændingen Vb og holder 
sig nogenlunde konstant sålænge vekselspæn
dingens øjebliksværdi er større end Vb • I 
næste halvperiode overtager det andet stabi
lisatorrør arbejdet, således at der fås et spæn-

ud af funktion, så at der opnås maksimal for
stærkning. Med de på diagrammet anførte 
værdier kan der opnås nedenstående følsom
heder, der skal forstås som de indgangsspæn
dinger (1 kHz), som er nødvendige til opnåel
se af 40 mV over volumenkontrollen. (Poten
tiometer Ps).

Omsk. stilling 1. Radio 100 mV
Omsk. stilling 2. Pickup (LP) 50 mV
Omsk. stilling 3. Pickup (78) 60 mV
Omsk. stilling 4. Mikr. 10 mV
Den viste tonekontrol er af samme type 

som anvendt i den af OZ7EU beskrevne for
stærker, blot er alle impedanser gjort lavere, 
således at forforstærkerens udgangsimpedans 
bliver temmelig lav. Dette bevirker, at for
forstærkeren med efterfølgende tonekontrol 
kan belastes kapacitivt med op til 300 pF 
uden at de høje frekvenser dæmpes væsent
ligt. Det er derfor muligt at koble forforstær
keren til en slutforstærker (uden tonekontrol) 
ved hjælp af et 6 m langt koaksialkabel med 
en kapacitet på 50 pF m. Slutforstærkerens 
indgangsimpedans skal være mindst 1 MΩ.

Klirfaktoren opgives ved en udgangsspæn
ding på 40 mV over volumenkontrollen at 
være mindre end 0,1 % for RADIO, LP og 78, 
og mindre end 0,15% for MIKR. Ved over

styring svarende til 400 mV over volumen
kontrollen ændres ovenstående klirfaktorer 
til henholdsvis 0,75 °/o og 1,5 %.

Intermodulationen opgives at være så lille, 
at det bliver intermodulationen i slutforstær- 
keren, der er afgørende, altså ialt ca. 2 % ved 
10 W.

Stykliste for forforstærker.
R1 10 M 0,25 W R14 1,5 M 1 W
R2 1,2 M 0,25 W R15 270 k 1 W
R3 680 k 0,25 W R16 120 k 0,25 W
R4 12 M 0,25 W C 1 470 pF Glimmer
R5 1,2 M 0,25 W C 2 68 pF Glimmer
R6 820 k 0,25 W C 3 270 pF Glimmer
R7 100 k 0,25 W C 4 68 pF Glimmer
R8 82 k 0,25 W C 5 330 pF Glimmer
R9 2,2 M 0,25 W C 6 0,1μF 350 V=, Papir
R10 82 k 0,25 W C7 0,1 μF350 V=, Papir
R11 39 k 0,25 W C8 50 μF 12 V=, Elektrolyt
R12 2,2 M 0,25 W C9 8 μF/350 V=, Elektrolyt
R13 3.9 k 1 W

Stykliste for tonekontrol.
C10 560 pF Glimmer R17 47 k 0.25 W
C11 8200 pF Glimmer R18 39 k 0,25 W
C12 2200 pF Glimmer R1  9  68 k 0.25 W
C13 0.02μF 150 V =, Papir R2 0  6.8 k 0.25 W

P1 250 k Potentiometer, log 
P2 250 k Potentiometer, log 
P3 250 k Potentiometer, log
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dingsforløb som vist i fig. 2. Det ses, at selv 
om netspændingen varierer betydeligt, vil 
spændingen over transformatorens primær 
være omtrent konstant. Ved udregning af

Fig. 2.  Spændingskurve ved  
vekselspændingsstabilisering.

effektivværdien af spændingen over transfor
matorens primær findes en værdi på 134 volt, 
når fødespændingen er 220 volt eff. og de an
vendte stabilisatorrør har en tændspænding 
på 180 volt og en brændspænding på 150 volt. 
En fødespændingsvariation på ± 10 °/o vil 
under ideelle forhold, d. v. s. at stabilisator
rørenes indre modstand er nul, give anledning 
til en glødespændingsvariation på ca. 1,5 °/o. 
En praktisk anvendelig opstilling er vist i fig. 
3. En forhåndenværende transformator 220 V/

Fig. 3. Opstil l ing ti l  stabilisering af
glødestrømsforsyning.

6,3 V blev ændret til 220/ 10,3 V, således at 
sekundærspændingen bliver 6,3 volt ved en 
primærspænding på 134 volt. Transformato
ren har iøvrigt følgende vikledata: Primær: 
1500 vdg. 0,18 mm, sekundær: 75 vdg. 0,50 
mm. Jerntværsnit 5,5 cm-. Det er en fordel at 
anvende en normal primærvikling til 220 volt, 
da der opnås en væsentlig reduktion af tom- 
gangsstrømmen. Formodstanden R sættes til 
1500 ohm, 10 W, og de anvendte rør er af type 
150C1. Ved en sekundærbelastning på 21 ohm 
svarende til 6,3 V/ 0,3 A (EF80) måles sekun
dærspændingen at variere ca. ± 3 % for en 
fødespændingsvariation på ± 10 %. Der er 
altså opnået en stabilitetsforbedring på 3 x. 
Effektivværdien af stabilisatorrørenes tvær
strøm andrager maks. 35 mA, hvilket skulle 
være tilladeligt. NB. Alle spændinger og

strømme skal på grund af de forvrængede 
kurver måles med et blødjernsinstrument, da 
dette måler effektivværdien.

Som sidste anvendelsesmulighed for stabi
lisatorrør skal her kun nævnes modulations
forstærkerens udgangstrin, klasse B med pen- 
toder. Her er en stabiliseret skærmgitterspæn- 
ding meget ønskelig, idet denne vil forhindre 
den reduktion af udgangseffekten, som ellers 
ville fremkomme ved stor udstyring. Da 
skærmgitteret herunder trækker en kraftig 
strøm, vil skærmgitterspændingen falde, så
fremt der anvendes skærmgittermodstand, 
hvorved udgangseffekten formindskes. Stabi
liseringen kan foretages som vist i fig. 4. Se 
iøvrigt håndbogen s. 93—96.

Fig. 4.  Stabilisering af skærmgitterspænding.

Triggerrør.
Et triggerrør består af tre elektroder ind

smeltet i en glaskolbe, der ligesom ved stabi
lisatorrøret er fyldt med en inaktiv luftart 
under et ganske lavt tryk. De tre elektroder 
benævnes katode, hjælpeanode og anode. Hvis 
hjælpeanoden påtrykkes en positiv spænding 
i forhold til katoden, vil der indtræffe en ud
ladning mellem hjælpeanoden og katoden, 
når spændingen overskrider en vis værdi, og 
såfremt anoden er positiv, vil den egentlige 
udladning mellem anode og katode indtræffe 
samtidigt hermed. Da spændingsfaldet over 
triggerrøret er omtrent uafhængigt af anode
strømmen, er det på samme måde som ved 
stabilisatorrøret nødvendigt at anvende en 
formodstand, der kan begrænse strømmen til 
det tilladelige. Dette gælder også for hjælpe- 
anoden. (Fortsættes)

Ved et H. B. møde i Odense den 8. januar 
1956 vedtog hovedbestyrelsen enstemmigt at 
udskrive en urafstemning om opkrævning af 
et ekstrakontingent på 4 kr. for 1955-56 som 
skal opkræves sammen med kontingentet for 
1956-57.

Stemmesedler er indlagt i OZ og skal være 
afsendt senest den 25. januar.
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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-mana ger: V.H.F. arbejde: OZ9B 

Assistent: Int. samarbejde: OZ8T

„Godt nytår med mange DX ønsker Dept.  med  
tak for de mange modtagne jule- og nytårshilsener  
fra ind- og udland“. OZ2NU.

22. A. R. R. L. Internationale 
DX-Contest.

Uden at gå i detaljer bringer vi her de mest be
tydningsfulde fakta fra indbydelsen til årets store 
ARRL DX-contest den 22. i rækken.
Testperioderne bliver:
Telefoni:

Febr. 10. kl. 24,00 GMT til febr. 12. kl. 24,00 GMT.
Marts 9. kl. 24,00 GMT til marts 11. kl. 24,00 GMT.

Telegrafi:
Febr. 24. kl. 24,00 GMT til febr. 26. kl. 24,00 GMT.
Marts 23. kl. 24,00 GMT til marts 25. kl. 24,00 GMT.
Reglerne for contesten er nøjagtig de samme som 

i fjor og vil forøvrigt foreligge i „QST“ jan. 1956.
Sidste dag for indsendelse af logs er den 30. april 

1956 og adressen er A. R. R. L.s Communication 
Department. 38, La Salle Road, West Hartford, Con- 
necticut, USA. — Samme sted kan logblade frit 
rekvireres for denne specielle contest.

2 m. »Første«-forbindelser.
For at animere interessen for 2 m arbejdet vil Tr. 

Department fremtidig føre en liste over de første 
forbindelser mellem OZ og andre lande, og hver af 
de deri implicerede 2 stationer vil få tildelt EDR’s 
VHF-diplom. Foreløbig kan vi notere følgende „Før- 
ste-resultater“.

G/OZ G3WW—OZ2FR 1-6-51 
GC/OZ GC3EBK—OZ2FR 2-3-53 

DL/OZ DL6SW—OZ2FR 4-3-51 
ON/OZ ON4BZ—OZ2FR 3-6-51 

Udover de her nævnte resultater er vi klar over, 
at der findes flere f. eks. med SM og LA, hvoraf de 
første med SM ligger tilbage til foråret 1949, men 
det har desværre ikke været muligt for os at læse 
os til de rigtige data herfor. I stedet må vi anmode 
2 meter-folket om at hjælpe os, så vi kan få listen 
korrekt. Disse oplysninger bedes venligst tilsendt 
os, så de er fremme inden den 28. januar.

Under henvisning til fremtidige godkendelser af 
„Første-forbindelser“ må ethvert krav om en sådan 
sendes til Tr. Dept., hvorefter forbindelsen vil blive 
offentliggjort i det førstkommende nr. af „OZ“. Så
fremt der ikke inden een måneds forløb efter offent
liggørelsen er gjort berettiget indsigelse imod den, 
vil den blive godkendt af Tr. Dept.

Ovennævnte stationer vil få tilsendt VHF-diplo- 
met, og det samme vil være tilfældet med de sta
tioner, der fremtidigt opnår godkendte „Første-for- 
bindelser“.

Andre VHF-diplomer.
Lejligheden benyttes til at erindre om, at der 

findes en værdi af OZ-CCA diplomet, der udstedes 
til alle OZ-stationer, der har haft forbindelse med 
alle 23 danske amter. (Færøerne og Grønland reg
nes ikke med til dette diplom).

Dette diplom, men for forbindelse med 15 danske 
amter, tilstedes alle udenlandske stationer, der op
når dette resultat.

Endvidere indstiftes OZ VHF-Century Club, hvis 
diplom tildeles alle danske og udenlandske statio
ner der har haft forbindelse med 100 forskellige 
2 m-stationer.

For danske ansøgere tæller OZ- og udenlandske 
stationer på lige fod, medens der for udenlandske 
amatører skal figurere mindst 50 OZ-stationer på 
ansøgningen.

Ansøgningerne, der skal sendes til Tr. Dept., Box 
335, Aalborg, skal være ledsaget af de nødvendige 
skriftlige bekræftelser (QSL e. 1.).

f. Traffic Department OZ2NU, Tr. Manager.

Det internationale VHF-møde 
i Bryssels.

Referat af møde mellem VHF-managers og repræ
sentanter for Region I-organisationer holdt pa Hotel 
des Colonies, Bryssels, den 19. og 20. november 1955.

Nærværende: K. Lickfeld, DL3FM (VHF-manager 
DARC) — P. Piion, F9ND (VHF-manager REF) — 
R. Hammans, G2IG (Rep. for Region I-Bureau) — 
F. G. Lambeth, G2AIW (VHF repr. for RSGB) — R. 
Furrer, HB9IE (VHF-managers USKA) — H. Lau- 
ber, HB9RP (U. S. K. A. Correspondent) — J. Mus- 
sche, ON4BK (Præsident UBA) — R. Vanmuysen, 
ON4VY (Gen.sekr. UBA) — J. Geerts, ON4LN (VHF- 
manager UBA) — C. de Leeuw, PA0BL (VHF-mana
ger VERON) — z. Vernic, YU2CF (Præsident SRH. 
Croatia, Yugoslavia) — J. Kauric, YU2DV (Sekr.
S. R. H.).

G2AIW blev valgt som konferencens sekretær.

Jos. Mussche, ON4BK, bød de forskellige deltagere 
velkommen. Mødet lørdag aften tjente til fastlæg
gelse af konferencens dagsorden.

Hammans, G2IG, anbefalede, at problemerne, der 
blev diskuterede, blev forelagt IARU-Region I-Ko- 
mite for at hjælpe denne instans i forberedelserne 
til næste års (1956) IARU konference.

ON4BK fastslog, at mødet var indkaldt i overens
stemmelse med IARU's bestemmelser. Der havde 
ikke hidtil været gjort særlig brug af samarbejdet 
her indenfor, men det ville være hensigtsmæssigt 
at gøre mere effektivt brug af det i fremtiden.

G2IG, at der tilsyneladende var blevet udvist me
get lille interesse herfor fra medlemsorganisatio
nernes side.

VHF er den eneste interesse, for hvilken der er
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Aarets certificat side.
I anledning af årsskiftet bringer vi her under 

„ 1 raffic Department beretter" for første gang en 
oversigt over danske stationers resultater i den in
ternationale certificat-jagt, idet vi indleder denne 
oversigt med Æresrullen for „OZ-Cross Country 
Award“.
OZ-CCA pr. Vi-56. 15. OZ7MA 190

1. OZ2NU kl. I. cw 16. OZ5PA 220
2. SM5ZO kl. I. fone 17. OZ2PA 99 236
3. LA2MA kl. II. cw 18. OZ7PH 99 289
4. SM5YG kl. II. cw 19. OZ4MB 290
5. SM5YG kl. I. cw 20. OZ1BY 299
6. OZ3PO kl. I. fone 21. OZ1LJ 327
7. OZ5XY kl. I. cw 22. OZ5XY 345
8. SM5AHK kl. II. cw 23. OZ3RO 366
9. OK1HI kl. II. cw 24. OZ2KA 99 379

10. SM6AJN kl. II. cw 25. OZ4X 99 385
11. SM6ID kl. II. cw 26. OZ7CP 99 456
12. DL6MU kl. Europa 27. OZ9DX 99 472
13. YU1AG kl. Europa 28. OZ5UF 99 473
14. DL6BZ kl. Europa 29. OZ7AX » 571

DXCC CW/FONE W. A. S. M./II
OZ7PH 179 1. OZ2NU nr. 15
OZ3FL 171
OZ7BG 160 W. G. S. A.
OZ7EU 150 1. OZ2NU nr. 26
OZ3Y 143 2. OZ8HC n 290
OZ7CC 139
OZ7SN 133 Argentina „101‘
OZ8SS 133 1. OZ2NU nr. 39
OZ5PA 121 2. OZ3RO 40
OZ7KV 120 3. OZ7PH » 42
OZ7SM 117 4. OZ2PA 11 57
OZ2PA 116 5. OZ3FL 11 59
OX3MG 113 6. OZ9DX t y 79
OZ3RO 106
OZ2LX 102 Helvetia 22
OZ1W 101 1. OZ2PA nr. 45
OZ4KX 100
OZ4PA 100

C. A. A.
1. OZ3RO nr. 415

DXCC FONE 2 OZ7SN 99 474
OZ7TS 140 3. OZ2PA 99 1160
OZ3Y 124 4. OZ3Y 99 1541
OZ7SM 110 5. OZ5PA 99 1614
OZ5BW 108 6. OZ7BG 1641
OZ5KP 100

T. P. A. Argentina
BERTA 1. OZ3Y nr. 55
447 OZ3Y
463 OZ1W DUF I
532 OZ3RO 1. OZ3RO nr. 156
732 OZ7KV 2. OZ7BG - 280
799 OZ7PH 3. OZ3Y - 334

4. OZ7KV - 379
W. A. E. 5. OZ7PH - 382
1. OZ2NU nr. 33 6. OZ4KT - 388
2. OZ7KV „ 94*) 7. OZ2NU - 452
3. OZ2PA „ 149*) 8. OZ3PO - 487
4. OZ5PA „ 173 9. OZ2PA - 496
5. OZ7BG „ 202 10. OZ9DX - 599
6. OZ7ML „ 316
*) også opnået DUF II

WAE II. 1. OZ7BG nr. 170
2. OZ7PH - 231

1. OZ2NU nr. 4 3. OZ3Y - 248
2. OX3UE „ 18 4. OZ7KV 71 297
3. OZ7KX „ 25 5. OZ2PA - 299
4. OX3MG „ 27 6. OZ3PO 11 325
5. OZ4KT „ 32 7. OZ9DX 11 360
6. OZ1W „ 35
7. OZ4IM „ 40 DUF III
8. OZ3GW „ 47 1. OZ7PH nr. 161
9. OZ7HW „ 57 2. OZ7BG ii 169

10. OZ7ML „ 81 3. OZ2PA 17 183
11. OZ5MJ „ 103 4. OZ9DX 11 220
12. OZ7KV „ 130
13. OZ1AC „ 132 DUF IV
14. OZ5WJ „ 133 1. OZ7BG nr. 98

blevet udpeget kontakt-officerer — enten er med
lemsorg. på andre felter så virksomme, at de ikke 
behøver noget bureau — eller også gør de overho
vedet intet — i alle tilfælde har kontakten været 
meget ringe.

PA0BL sagde, at VHF-blomsten voksede meget 
stærkt, og at båndene var specielle bånd, der for
tjente speciel interesse. Henviste til London-mødet 
arrangeret af London VHF-gruppe.

Derefter fandt almindelig drøftelse sted af con- 
test-reglerne for 1956 fremsendt af DL3FM.

Det blev foreslået, at alle medlemsorganisationer 
skulle sende meddelelser til hinanden i begyndelsen 
af hvert år om navne og adresser på de fungerende 
VHF-managers og VHF-kontakt-officerer — dette 
ville lette korrespondancen. DL3FM lovede at frem
skaffe den liste, han allerede havde, da den inde
holdt adresser, som ikke var almindelig kendt.

En diskussion om information og korrespondance 
førte til beslutningen om, at enhver sag af organi
satorisk interesse skal refereres til IARU Region 
I-bureau med kopier til de forskellige medl.orgs. 
information og at enhver begivenhed af karakter 
af „hot news“ skal sendes direkte til medl.orgs. 
VHF-managers med kopi til Region I-bureau.

G2IG meddelte, at GB2RS var til disposition for 
udbredelse af nyheder, og repræsentanterne beslut

tede at undersøge, om det var let at modtage denne 
station fra deres hjemlige QTH.

Dagsordenen som følger, var resultatet af drøftel
serne.

1. Forslag om, at frekvenser i 435 mc/s og 1260 mc/s 
båndene placeredes på en sådan måde, at det gjorde 
det lettere at finde de stationer, der arbejdede på 
disse bånd. (Fra F9ND og G2AIW).

2. Forslag om en Relay-contest på linie med den, 
der allerede eksisterer i Frankrig (F9ND).

3. At indføre en tilfredsstillende måde til at måle 
opnåede distancer på (F9ND).

4. Krav om, at operatørerne skulle tune hele 144— 
146 mc/s båndet (PA0BL).

5. IARU-Region I-certificater for særlige resul
tater. (5a). Certificater for samarbejde med lyttere
o. s. v. (PAOBL o. a.).

6. Tilbud om en udfordringspris fra et hollandsk 
laboratorium med Quartz-krystaller som præmier 
(PA0BL).

7. At få regler for genoptrykning af tekniske artik
ler fra andre organisationers magasiner (PAOBL).

8. Definition af „S“ point (PAOBL).
9. Diskussion af contest-reglerne for 1956 (HB9LE- 

DL3FM-G2AIW o. a.).
10. Lokalisering af stationer ved hjælp af længde- 

og breddegrader baseret på Greenwich (HB9LE).
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11. Organiseret lytning efter kurs og tid (ON4LN 
og G2AIW).

12. Forslag om opmuntring af ungdommen (Elever 
på tekniske skoler etc.) til fremme af VHF-interes- 
sen (ON4LN).

13. Transatlantisk test (G2AIW).

Dette møde afsluttet efter midnat.

Punkt 1. F9ND fremførte vanskeligheden ved at loka
lisere stationer på VHF-båndene med speciel tanke på 
435 og 1260 mc/s. Det blev påpeget, at de fleste lande 
arbejdede omkring 1 eller 2 mc/s på hver side af 435 
mc/s, men at positionerne på 1260 mc/s var meget for
skellige.

Det ville være formålstjenligt at have ens frekvens
områder at samarbejde på.

Punkt 2. Om vinteren er det velkendt, at aktiviteten 
daler betydeligt. For at modvirke dette har „REF“ ar
rangeret en realy-contest, der afholdes over en week
end hver måned.

Formålet er at viderebringe et budskab eller række 
af budskaber gennem så mange departementer (amter) 
som muligt.

De stationer, hvis budskab når længst, vil være vin
dere.

Det blev besluttet at opfordre andre interesserede 
org. at gøre det samme.

Punkt 3. Der havde været nogen vanskelighed med at 
få IARU til at godkende nogle af de opnåede distance
rekorder.

I diskussionen kom der mange synspunkter frem; 
et nærliggende var, at en anerkendt autoritet skal god
kende de opnåede resultater. Det blev vedtaget, at et 
rekord-krav skal forelægges IARU Region I og de 
nationale org.

Hvis Region I modtager bekræftelser fra de pågæl
dende to stationer, anerkendt af de nationale organi
sationer, vil sagen være i orden. Hvis resultaterne ac
cepteres af IARU Region I, vil de være officielle.

Punkt 4. PA0BL bad om at operatører skal tilskyndes 
til at tune hele 144-146 mc/s båndet, da der nu er man
ge stationer over 145 mc. Dette blev accepteret af alle 
repræsentanter, og F9ND og G2AIW påpegede, at der 
allerede i deres respektive lande eksisterede „Band 
Zoning Plans“, der gjorde brug af hele båndet.

Andre delegater lovede at tage båndplanerne i deres 
lande op til fornyet behandling.

HB9LE nævnte, at alle svejtsiske transportable stn. 
skal arbejde over 145 mc/s.

Det blev beslutte at henstille, at så mange stationer 
som muligt arbejder over 145 mc/s, ligesom det beslut
tedes at anmode om indsendelse af oplysninger om 
frekvenser over 145 mc/s, der er i brug.

Punkt 5 og 5a. Lyttere skulle have en særlig stilling 
under VHF/UHF. — De er en vigtig del af arbejdet og 
skulle have lov til at deltage i contest’s (PA0BL).

De svejtsiske repr. nævnte, at der eksisterede tre 
certificater i Svejts for lyttere og for sender-amatører, 
nemlig:

1. 0 lande og 50 stns. — 2. 10 lande og 125 stns. —
3. 15 lande og 200 stns.

Det blev indvendt, at disse certificater ville være 
meget vanskelige at opnå i nogle lande, specielt de 
beliggende ved den europæiske atlanterhavskyst, og 
en diskussion opfordrede til, at certificater skulle til
passes for at flest mulige kunne opnå dem.

Det blev til slut bestemt at anbefale, at IARU op
fordres at udstede følgende certificater:

1. 8000 km stationer x km
5000 miles stationer x miles

2. 20000 km/12500 miles. På samme basis som ovenfor 
og med samme minimumsgrænse.

Meningen er, at antallet af stationer skal multiplice
res med distancerne, og et certificat er opnået, når de 
ovenfor anførte krav passeres. — Stickers kan muligvis 
indføres for særlige bemærkelsesværdige resultater f. 
eks.: antal lande etc. Ingen forbindelse under 30 miles 
(resp. 50 km).

PA0BL meddelte, at „VERON" allerede udsteder VHF6 
(Worked 6 lande) — VHF25 (Worked 25 nederlandske sta
tioner) — PACC (Worked 100 nederlandske stationer).

Punkt 6. PA0BL oplyste, at et hollandsk laboratorium 
havde tilbudt et tiofæ — som årlig vandrepræmie.

I forbindelse hermed ville laboratoriet skænke føl
gende præmier: 2 Quartz-krystaUer til vinderen og i 
Quartz-krystal til nr. 2 i den contest, hvortil trofæet 
blev knyttet.

Det blev besluttet at anbefale modtagelsen af trofæet 
og at knytte det til den årlige Europæiske DX-VHF 
contest. Krystallernes frekvenser afgøres af vinderne, 
som skal være medlem af en org. under Region I- 
bureau.

Punkt 7. PA0BL omtalte den kendsgerning, at det 
meget ofte forekom ønskeligt at have ret til i ens 
eget amatør-tidsskrift at publicere tekniske artikler 
fra andre amatør-tidsskrifter. Det blev anført, at sær
ligt i England var loven om copy right en hæmning 
på denne udveksling, men at tilladelse almindeligvis 
ville blive givet, hvis man søgte derom, såfremt ikke 
ganske særlige omstændigheder gjorde det umuligt.

Der var ingen indvending mod „lån“ af nyheder af 
almen interesse. I hvert tilfælde af denne karakter 
skulle oplysninger om kildeskriftet gives.

Punkt 8. PA0BL foreslog med mødets tilslutning, at 
en „S“ grad skulle fastlægges ud fra, at S5 - 0,5 Mv 
og at S9 er 5 Mv. Dette er baseret på matching til 75 
ohms Co-ax.

Punkt 9. Visse ændringer blev foretaget i contest- 
reglerne, forelagt af DL3FM og de ændrede regler vil 
blive publiceret i RSGB’s „Bulletin". Det blev meddelt, 
at disse regler allerede var accepteret af mange medl. 
org. på kontinentet.

RSGB indvilligede i at gennemgå reglerne med hen
blik på et senere samarbejde for en standardisering 
gennem Region I — så snart som muligt.

Da hver deltager (repræsentant) har et eksemplar af 
de ændrede regler, er det ikke nødvendigt at gentage 
dem her.

Tidspunktet for testen blev besluttet henlagt så nært 
som muligt til RSGB’s VHF-eontest 1956.

Punkt 10. HB9LE henstillede, at mødet anbefalede, at 
alle positionsopgivelser fra deltagende stationer blev 
baserede på Greenwich. Dette var foranlediget af, at 
positioner i Frankrig i almindelighed blev givet ud fra 
Pariser Meridianen.

Det blev endvidere anbefalet, at positionsangivelser 
blev anført på QSL-kortene.

Punkt 11. ON4LN opfordrede mødet til at anbefale, at 
den 1. og 3. week-end i hver måned fra kl. 20—23 GMT 
blev helliget specielt til organiseret sending og aflyt
ning på 144 mc/s (435 mc/s) båndet. En betragtning, der 
blev vel modtaget, var „transmissionstid efter urski- 
ven“ d. v. s. i nord kl. 12 og følgende urskiven rundt 
med 5 minutters intervaller. Lyttere ville da til enhver 
tid være klar over, i hvilken retning senderantennerne 
er rettede.

Denne fremgangsmåde kan også, benyttes på andre 
end de specificerede dage — om ønskeligt.

Punkt 12. ON4LN foreslog, at propaganda blev øvet 
bl. yngre lyttere for at bibringe dem VHF-ånden. Pro
pagandaen skal specielt udøves overfor studerende i 
elektro-teknik og beslægtede studerende i de forskel
lige skoler, der beskæftiger sig med disse emner.

Repræsentanterne ydede forslaget fuld tilslutning.
Punkt 13. G2AIW nævnte muligheden for Transatlan

tisk test i 1956 og senere. Det var bekendt, at USA og 
VE-stationer var parate til samarbejde. Det blev be
sluttet at publicere dette i de forskellige organisatio
ner i bestræbelsen på at opnå resultater i denne vig
tige sag.

Kopi af dette referat er sendt til alle kendte VHF- 
managers og til IARU Region I Bureau.

Mødet sluttede kl. 12,10 o. m. med tak for gæstfrihed 
etc. ydet af UBA, der havde præsteret en påskønnelses
værdig indsats.

Ang. aut. logblade.
Foranlediget af forskellige henvendelser vedr. log

blade, meddeler Tr. Dept. hermed officielt, at rekvi
rering af logblade sker hos boghandler Ahrendt 
Flensborg, OZ1D, i Ringsted.

Logbladene sælges i blokke a 100 blade og er au
toriserede for alle tester arrangerede af EDR, lige
som de i almindelighed kan anvendes ved andre 
skandinaviske tester samt den årlige „CQ“-DX-con- 
test.

Nyt „Short Wave“ certificat.
Det engelske „The Short Wave Magazineu medde

ler i sit december-nr. 1955 om indstiftelsen af et 
diplom benævnt WBC — Worked British Counties“. 
Dette certificat udstedes til alle oversøiske stationer, 
der har haft bekræftet forbindelse med mindst 50 
forskellige britiske grevskaber, d. v. s. grevskaber 
i England, Wales Skotland, Nord-Irland samt de 
fire Kanal-øer og øen Man. Vi skal senere bringe 
navnene på samtlige disse grevskaber, der ialt an
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drager ca. 100. — Supplement til certificatet vil 
kunne fas for 60. 70, 80 og 90 grevskaber. Alle bånd 
fra 3,5 til 28 mc/s må benyttes. Ansøgninger led
saget af de nødvendige 50 QSL-kort sendes til Tr. 
Dept., der viderebesørger ansøgningen.

Månedens diplomoversigt.
Nr. 85    OZ2NU ansøger om AARGAU.

„ 92 OZ7PH ansøger om CdM.
„ 115 OZ3FL ansøger om WFJA.
„ 118 OZ7BG ansøger om BERTA.
„ 119 OZ7BG ansøger om WBE.
„ 121 OZ7PH ansøger om DXCC Endors.
„ 123 OZ9PP ansøger om WAC.
„ 124 OZ2NU ansøger om W. B. C.
„ 125 DL6BZ har modtaget OZ-CCA nr. 14.

Tr. Department lykønsker med de opnåede resul
tater og ønsker held og lykke med de ansøgte.

DL6BZ
blev, som det fremgår af månedens diplomoversigt, 
den næste station, der har opnået OZ-CCA efter de 
reviderede regler for europæiske stationer udenfor 
Skandinavien. Vi lykønsker Adam til resultatet.

W2APF
også kaldet Uncle Dave, starter sammen med sin 
XYL i januar måned en 3 mdrs. rejse jorden rundt, 
og har i den anledning bl. a. også sendt EDR en 
meddelelse herom. Han vil gerne under sin fart 
gennem Danmark træffe sammen med danske ama
tører, og specielt sådanne, med hvem han tidligere 
har haft QSO. Skulle der være OZ-amatører, der 
gerne vil træffe sammen med W2APF, beder jeg 
dem sende Tr. Dept. et kort herom, og vi skal da 
forsøge at arrangere en „sammenkomst".

KN2PGB
der er bosiddende i Hopewell, New Jersey, USA, er 
af dansk familie, og er interesseret i forbindelse 
med OZ-stationer, specielt fra Aalborg-området. Lyt 
venligst efter ham og giv ham et call.

DX-møde.
DARC har tidligere arrangeret sammenkomster 

for DX-minded amatører, og bl. a. har OZ7SM en 
gang været deltager i en sådan sammenkomst.

Man agter også i 1956 at arrangere et sådant møde 
og har under overvejelse at lade det finde sted i 
maj måned muligvis i Lindau i Harzen.

Internationale regler for VHF contest.
På opfordring af den tyske VHF-leder, DL3FM, 

gengiver vi nedenstående det udkast til regler for 
VHF/UHF contests. Vi skal ikke i almindelighed 
kommentere disse regler, men kun anføre, at de 
naturligvis ikke i år (1956) vil kunne få nogen ind
flydelse på EDR’s skandinaviske VHF-dag, i det 
hele taget så længe den nuværende pokal (B & O) 
ikke er vunden til ejendom. OZ2NU.

Foreslåede VHF/UHF contest regler og datoer,
(Henvendelse til hele Region I uden undtagelse). 
(Trædende i kraft i contest-sæsonen 1956). 
Reglerne sammenfattet af DL3FM på VHF-mana- 

ger-mødet som fandt sted i Bryssels den 19. og 20. 
november 1955.

Generelt:
Fire og kun fire VHF contests skal afholdes hveit 

år indenfor Region I. De tre første er regionale con

tests for at øge aktiviteten indenfor hvert Region 
I-land, men fremmede VHF-stationer kan deltage, 
hvis de ønsker.

Den fjerde kaldes den Europæiske VHF Contest 
og arrangeres hvert år af en af de til Region I til
sluttede org. på skift. Rækkefølgen er: DL-F-G-HB- 
I-OE-OZ-PA-SM.

Tider:
Contesten løber kontinuerligt fra 1800 GMT om 

lørdagen til 1800 GMT om søndagen.

Antal af QSO:
Hver station kan kontaktes een gang på hvert 

bånd for points. Hvis en station kontaktes igen, vil 
kun en kontakt tælle.

Points system:
I hver contest vil der være fire forskellige points

systemer:
1. Enkeltbånds: faste stationer.
2. Multibånds: faste stationer.
3. Enkeltbånds: mobile/portable stationer.
4. Multibånds: mobile/portable stationer. 

Mobile/portable stationer må forblive på samme
sted gennem hele contestperioden og må anvende 
/M eller /P i forbindelse med call.

Alle stationer må betjenes af en eller flere opera
tører, men kun eet kaldesignal må benyttes. Alle 
operatører må være licenserede.

Faste stationer må give deres nøjagtige beliggen
hed og mobile/portable stationer skal angive deres 
opholdssted i retning og afstand fra den nærmeste 
by.

Transmission: A1-A2 eller A3.
Inputtet må ikke overstige det der svarer til sta

tionens licens.

Datoer:
Contesterne vil finde sted den første week-end i 

Juni, Juli, august og september. (Dato-rækkefølgen
31.—1. tæller ikke som en week-end).
Code:

Et code-nr. skal udveksles under hver QSO be
stående af RS eller RST fulgt af et serie-nr. be
gyndende med 001.

For at være gennemført må det komplette code- 
nr. være modtaget.

Points:
Distance dækket i QSO 145 mc/s 435 mc/§

ell. højere
0— 20 km 0— 12,4 miles 1 point 2 points

20— 100 km 12,4— 62,1 miles 2 points 20 points
100— 150 km 62,1— 93,1 miles 3 points 30 points
150— 250 km 93,1—155,3 miles 4 points 40 points
250— 350 km 155,3—217,4 miles 5 points 50 points
350— 500 km 217,4—311,0 miles 10 points 100 points
500— 700 km 311,0—435,0 miles 20 points 200 points
700—1000 km 435,0—621,0 miles 40 points 400 points

1000—----  km 621,0— . . . . miles 80 points 800 points

Multiplir:
Multiplir andrager antallet af bånd.

Slutsum:
Slutsummen andrager summen af distance points 

multipliceret med antallet af bånd.
Hvis 2 eller flere stationer har samme slutsum, er 

den station bedst, der har haft den længste forbin
delse.

Logs:
Loggene må være udført som omstående eksem

pel. Loggene for de 3 første contest hvert år sendes
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til den pågældende stations forening, ikke senere 
end 3 uger efter contesten, d. v. s. de skal være 
poststemplede senest den tredie søndag efter con
testen. — Senere indgang tæller ikke.

To eksemplarer af loggen for Europa VHF-con- 
testen skal ligeledes sendes til den pågældende for
ening som anført foran.

Hver forening sørger for kontrol af loggen og 
fremsender det ene eksemplar tilbørligt attesteret 
til VHF-manageren i den forening, der arrangerer 
contesten det pågældende år.

Indsendelse senest femte søndag efter contesten. 

Diplomer:
Hver vinder indenfor hvert fastsat område vil 

modtage et diplom, og den deltager med det højeste 
pointstal blandt samtlige deltagere vil modtage 
vandringsprisen for et år.

Diskvalifikation:
Deltagere, der ikke overholder reglerne, vil blive 

diskvalificerede.

Eksempel på log-blad:
Name ................................................................................ ...........
Location ......................................................................................
Latitude .......................................................................................
Longitude ...................................................................................
Height above sea level .............................................................
Transmitter final stage .............................................................
Input power ................................................................................
Operating frequency .................................................................
Crystal control? .........................................................................
Receiving equipment ................................................................
Antenna .......................................................................................
Bands used .................................................................................

(A = 145 Mc; B = 435 Mc; C = 1250 Mc)

Callsign ....................................................................
(First) Operators full adress .................................

Number of contacts ................................................
Points .......................................................................
Multiplier .................................................................
Final score ...............................................................
Sum of distances ....................................................
Number of countries worked..................................
Best DX worked .......................................................
Date .................................................................
I certify that the above details are correct 
Operators signature(s) ............................................

Date Time Call QTH Type Sent Rcvd QRB Points Band
3.9. 1704 EI2W Dublin A3 56001 55012 625 km 20 A
3.9. 1729 EI2W Dublin Al 549002 539013 625 km 200 B
3.9. 1739 G5YV Leeds A3 58003 57032 435 km 10 A
3.9. 1801 F9CQ/p St. Valery Al 579004 569026 205 km 4 A
3.9. 1814 F9CQ/p St. Valery Al 439005 449027 205 km 40 B
3.9. 1842 PA0BL Den Haag Al 599006 599031 34 km 2 A
3.9. 1854 PA0BL Den Haag Al 599007 599032 34 km 20 B
3.9. 1909 PA0BL Den Flaag Al 578008 548033 34 km 20 C

4.9. 1002 ON4HN Antwerp A3 58105 59132 132 km 3 A

VHF -  amatøren
UK7’s Juletest

udmærkede sig ikke ved særlig livlig Deltagelse, 
navnlig ikke hvad SM-Amatører angik. Ialt var 14 
skaanske og sjællandske Amatører i Gang. OZ4KA 
blev hørt af OZ9R, dog uden at der opnaaedes QSO. 
Dette var, saavidt vides, den eneste Kontakt paa 
længere Distance, og der foreligger til Dato intet 
om Aktiviteten i andre Landsdele.

Først under selve Testen meddeltes det, til hvem 
Testlogs skulde sendes, nemlig til SM7BE, Åke Lind- 
vall, Tullgatan 5 A, Lund — inden 15. januar ganske 
vist; men SM7BE vil nok i Betragtning af det noget 
sene Tidspunkt for Meddelelsens Fremkomst akeep- 
tere Logs, der indløber et Par Dage senere.

Under denne og tidligere Tests har vi gjort den 
Erfaring, at Søndag Formiddag ikke er den aller
bedste Placering for en Testperiode. Motorer, Støv
suger og andet ødelægger da som Regel al Modtag
ning i bymæssigt bebyggede Distrikter. Dette bør 
haves i Erindring ved Planlægningen af fremtidige 
Tests, med mindre det drejer sig om en Field Day.

Til de saakaldte Hjemme-Tests er Hverdags-Aften- 
timerne utvivlsomt langt at foretrække.

Aktiviteten i December
var ikke stor; men i Julemaaneden er der jo saa 
meget andet, der skal passes. Dog var der stærk 
Trængsel paa 2 Meter efter Radiofonitid Juleaften.

Stor aktivitet på 2 m i Odense.
Hver aften kl. 22,15 er nedennævnte 2 m stationer

1 gang i Odense og vil være glad for rapporter. 
OZ1KV, 1SK. 3A, 3AF, 4BK og 4PW.

2 Meter Klubbens Pakkefest den 28. December
blev en afgjort Sukces, og først ved Midnatstid brød 
vi op. Vi havde den Glæde at faa Besøg af OZ7TL 
fra Næstved og OZ3EP fra Køng. Sidstnævnte skæn
kede to Flasker Portvin til Fordel for Auktionen, 
der under OZ5AB's rutinerede Ledelse indbx'agte 
ikke mindre end 106 Kr. (inklusive de medbragte 
Radiopakker) til Klubbens Kasse. — Vi bød Vel
kommen til de to nye Medlemmer OZ7TL og OZ8SM. 
hvormed vort Medlemstal nu er naaet 57.

OZ1PL fremviste sin nye Miniature-Modtager til
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2 Meter. Den vakte berettiget Interesse, idet Dimen
sionerne er nedbragt til 6X4X12 cm. Paa denne be
grænsede Plads forefindes en gitter jordet HF Trin 
med EC 91, Blandingstrin og Oscillator (ECC 81), 2 
Trins MF paa 3,2 MHz (6AK5) samt ECL 80 som 
Detektor og Udgangsrør. Afstemningskondensatoren 
er en Philips Rørtrimmer af den nye Model, hvor- 
paa 1PL har monteret en 6 mm Aksel. — Der er op
taget Underhandlinger med 1PL om en nærmere 
Beskrivelse i OZ.

OZ5AB havde glædet, sig til at fremvise den smuk
ke Pokal, han vandt i EDR's VHF-Test i August 
1955 men maatte desværre endnu en Gang skuffe 
os, idet han fremdeles ikke havde modtaget den.

Ifølge et Brev fra Hovedbestyrelsen til 5AB en Uges 
Tid før Jul er Pokalen dog nu undervejs til Vinde
ren.

2 Meter Klubbens næste Mede
finder Sted Onsdag den 25. Januar i Lokalet paa 
Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 120, Gentofte 
(ved Kildegaards Plads). Vi begynder Kl. 20,00. OZ7G 
vil fortælle os om de nyeste Fremskridt inden for 
VHF-Teknikken i England. Bagefter fælles gratis 
Kaffebord.

— Vi er meget glade for at faa Besøg af Amatører 
fra Provinsen. Begyndere er velkomne til at fore
lægge deres Problemer, eventuelt skriftligt. Skriv 
til Formanden og vedlæg frankeret og adresseret 
Svarkonvolut. Adressen er: Mogens Kunst, OZ5MK, 
Møllekrogen 11, Kgs. Lyngby.

Forudsigelser for januar Godt nytår - Vy 73 - best dx - 9SN og 5YL.
Rute Afstand Pejling Dansk normaltid
kalde
signal km grader 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Bangkok
HS 8700 83 8,6

(10,1)
8,6

(10,1)
9,0

(10,2)
13,0 25,2 30,0 27,5 22,4 16,0 10,2 9,0

(10,1)
10,0 8,6

(10,1) MHz

Bruxelles
ON

800 230 4,1
(6,3)

4,2
(6.3)

3,7
(6,3)

3.5
(6,7)

4,9
(8,8)

9,1
(t,4)

10,5 10,2 9,0 7,3 4,4
(6,3)

3,9
(6,3)

4,1
(6,3) -

Buenos
Aires

LU
12000 235 10,0 10,6 11.2 10,5

(10,7)
10,4
(13,5)

19,0 25.0
(27,4)

26,4
(31,9)

26,6 19,8 15,9 10,8 10,0 -

Lima
OA 10000 264 10,1 10,2 9.2

(10,2)
7,9

(12,4)
8,4

(14,5)
7,7

(15,5)
24,0 29,8 28,0 23,5 17,0 10,7 10,1 -

Nairobi
YQ4 6900 155 10,6 10,0

(11.1)
7,5

(10,6)
16,2 26,9 31,5 31,0 28,0 23,0 15,0 10,5

(12,2
9,8
(9,9)

10,6 -

New York 
W2

6300 293 6,6
(10,1)

6,4
(10,1)

6,1
(10,1)

6.1
(10,1)

6.1
(10,1)

6,6
(11,7)

11,5
(15,4)

21,0 24,5 22,1 14,0 7,5
(10,1)

6,6
(10,1) -

Reykjavik
TF

2100 310 5,2
(10,7)

5,2
(11,4)

4,7
(17,0)

4,7
(18,2)

5,0
(17,6)

11,5
(14,3)

17.3 18,7 17,0 12,0 6,5
(10,2)

4.7
(10,5)

5.2
(10,7)

-

Rom
I

1600 180 6,4
(10,2)

6.7
(9,3)

6.3
(9,5)

5,4
(10,3)

8,5
(13,3)

16,2 17,9 16,5 14,2
(15,1)

10,3
(12,0)

7,0
(9,3)

6.3
(9,8)

6,4
(10,2) -

Tokio
JA/KA

8600 46 9,4
(13,6)

9,8
(17,7)

9.0
(19,0)

11,0
(16,0)

19,5 19,0 11,8
(13,5)

9,8
(12,3)

9,3
(11,0)

7,3
(10,1)

7,6
(10,2)

9,0
(10,8)

9,4
(13,6) -

Tborshavn
OY

1300 310 4.1
(8,6)

3,9
(8,8)

3.8
(10,7)

3,5
(12,3)

4.7
(12,8)

9.0
(12,8)

13,1 13,2 11,8 8.1
(8,7)

4,5
(8,6)

4,1
(8,6)

4,1
(8,6) -

Godthåb
OX

3500 310 6,3
(18,9)

6,8
(21,1)

6,5
(23,3)

6.3
(23,1)

5,7
(21,0)

10,4
(18,0)

20,0 23,1 22,9 17,0 9,8
(17,0!

5.9
(17,8)

6.3
(18,9) -

Rio de 
Jane ir o 

PYT
10400 228 9,9 10,4 11,1 10,9

(11,1)
9,0

(13,5)
21,0 27.0

(28,9)
24,0
(31,0)

24,0
(28,0)

23.5 15,9 10,7 9,9 -

Svalbardx) 
LA-LB x)

2000 18 7,2
(34,0)

7,4
(33,0)

7,1
(26,0)

6,6
(25,3)

5,7
(19,1)

7,5
(21,7)

12,8
(20,4)

14.0
(->0,1)

11,5
(20.3)

8,3
(21,2)

6,5
(21,8)

6,7
(28,0)

7,2
(34,0) —

Færinge- x) 
havn 

OX x)
2300 270 5,2

(20,3)
5,8

(20,6)
5,8

(24,5)
5,8

(25,9)
5,8

(23,1)
5,6

(20,5)
12,8
(18,8)

18,2 18,6 16,1 9,9
(18,5)

5,6
(20,5)

5,2
(20,3) —

x) Gælder KUN for OY land
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Juletesten 1955.
Traditionen lever.

En juletest er atter afviklet. De hyggelige timer 
som stationerne tilbragte i luften i den traditionelle 
juletest, og mine timer nytårsaften, hvor årets re
sterende tid forsvinder under checkningen af log
gene. og testens resultater langsomt begynder at 
tage form.

Der er tradition i denne proces, selvom tilslutning 
og calls kan være forskellig fra det ene år til det 
andet. Traditionen er i sig selv også berettigelsen 
for denne test, hvor en af værdierne er mødet med 
de gamle amatører, der dukker op denne aften, 
fordi denne æter-sammenkomst er blevet en del af 
deres amatørliv, og hvor mødet med nye amatører 
danner grundlaget for nye fremtidige venskaber. 
Dette er ikke blot tænkte perspektiver, men virke
lighed, og jeg har det stående på tryk her ved siden 
af mig, hvor een af de „gamle“ amatører i en notits 
fortæller mig: „Efterhånden er det min eneste kort
bølgeaktion, jeg har kun haft 1 (een) QSO siden 
forrige juletest . . .“

Hvor ville det være opløftende og inspirerende, 
hvis vi på samme måde kunne skabe tradition for 
andre af vore årlige arrangementer — ikke blot for 
disses bevarelse, men fordi der må være noget af 
værdi i dette praktiske samarbejde, når noget så
dant, som eksemplet viser, kan finde sted.

Loggenes indgang har været et glædespunkt i år, 
idet indsendelsesprocenten har været stor, men 
desværre var benyttelsen af de autoriserede log
blade testens mørke punkt, idet kun 29 °/o af loggene 
var skrevet på disse blade. Dette må ændres, da en 
natui'lig følge ellers må blive, at logs, der ikke er 
skrevet på disse blade, ganske automatisk vil blive 
annulerede ved checkningen, ikke af diktatoriske 
grunde, men udelukkende for at fritage den eller 
de, der skal gennemgå loggene, for det urimelige 
arbejde det er, at holde styr og rede på den stak af 
papirer i stærkt varierende størrelser og kvaliteter 
som loggene udgør. Tag hensyn.

Og så til resultaterne:

Fønetesten.

1. OZ7BB, Gentofte ...
2. OZ7HT, Valby ............
3. OZ2AX, Vallø Str. .
4. OZ7BG, Søborg . ..
5. OZ3KP, Klejtrup ...
6. OZ6EA, Valby ............
7. OZ8KR, Nr. Sæby .
8. OZ2HD, Ikast ..............
9. OZ3RG, Hadsund ...

10. OZ6OV, Skærbæk .
11. OZ3TM, Kibæk...........
12. OZ1HL, Aabenraa .
13. OZ4KO, Grødde .. .
13. OZ9HT, Kokkedal .
15. OZ4H, Vanløse ...........
16. OZ7LX, Søborg .. .
17. OZ4XW, Aarhus . . . 
17. OZ7NU, Hørsholm .
19. OZ7JB, St. Hedd. . . .
20. OZ3SK, Brørup .. . 
20. OZ3AD, København

22. OZ7SU. Hørsholm
23. OZ4HD, Skagen
24. OZ8BR. Nr. Vojens
25. OZ7AN. Amager .
26. OZ9BR. Aarhus .
27. OZ4MB, Rønne .. .
28. OZ2OP, Hørsholm
29. OZ1EF, Næstved .
30. OZ7KP, Silkeborg
31. OZ7SI, Vedbæk .
32. OZ4SK, Randers .

Checklogs er med tak modtaget fra OZ4IM-7S3Y 
og 9DR.

CW-afdelingen.
1. OZ7BG, Søborg .............. 84 points
2. OZ2AX. Vallø St............. 77 )>

3. OZ7BB, Gentofte 70 t t

4. OZ2Q, Hellerup .............. 68 t t

4. OZ4H, Vanløse ............... 68 t t

6. OZ9DR, Randers ............ 64 t t

7. OZ7LX, Søborg 62 f f

8. OZ4IM, Rønne ................ 57 f f

9. OZ3PO, Ørsted ............... 56 t f

10. OZ8BR, Nr. Vojens 49 t t

11. OZ7AX, Odense - 48 t f

12. OZ7AN, Amager ............ 41 t t

12. OZ7JB, St. Hedd............. 41 t t

12. OZ8TN, Skive ................ 41 t t

15. OZ4ML, Randers ........... 37 t t

16. OZ3FL, N. Falster 36 t t

17. OZ7SU. Hørsholm 32 t t

18. OZ2RS, Slagelse 31 t t

18. OZ4GG, København 31 t t

20. OZ7OF, Silkeborg 28 t t

21. OZ4AH, Aakirkeby 24 t t

22. OZ9BA, Rødovre ........... 18 t t

23. OZ4MB, Rønne .............. 17 t t

24. OZ4NJ, Vejle .................. 17 t t

25. OZ4SK, Randers 4 t t

Checklogs er med tak modtaget fra OZ2NU-7SN- 
7T og 8KH.

Testen rummede også i sine proportioner mulig
hed for en konkurrence mellem vore DR-amatører.

Imidlertid er der kun indgået een lytter-rapport, 
men da den er indsendt af en licenseret amatør kan 
den ikke komme til bedømmelse. Vi vil dog gerne 
takke indsenderen for den interesse, han har lagt 
for dagen, og kan trøste med, at arbejdet ikke har 
været gjort foi'gæves, idet Tr. Dept. har gjort god 
brug af loggen som check-log.

Forhåbentlig er der flere. der. som Tr. Dept.. alle
rede nu glæder sig til næste års juletest. Må vi til 
dem udtale håbet om, at denne glæde må bevares, 
og at vi i tiden op til næste test må finde dem som 
gode agitatorer for stor deltagelse.

Selv tak for denne gang. OZ2NU.

117 points 
102   „
101     „
98 „
90 „
86   „
84 „
82    „
80    „
77 „
76 „
75 „
67 „
67
65
64 „
59
59 „
58
56 „
56 „

52
46
44
42
40
36
32
29
16
14
10
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Købes: Drejespoleinstrumenter, fuldt udslag hen
holdsvis ca. 25 og 250 mA. Rør: 955, EC80. 80. x-tals 
3300, 6900, evt. bytte med 40 el. 80 m x-tals.

OZ7GC, G. Christiansen, „Højgård",
Rønnebærallé, Helsingør.

En SM22 med 12 volt power sælges (150 kr.) eller 
byttes med en SM18 eller senderen 10WSC, gerne 
uden netdel.

Jess Thorsen, Erdalsvej 2 c, Glostrup.

Sælges: Philips vibrator 25 kr. Philips pladespil
ler type 2001, long playing, 2 safirer 85 kr. Univer- 
salgrammofonværk 25 kr. Universalgrammofonmo- 
tor 15 kr. B & O radiochassis med 5 rør 50 kr. B & 
O barbermaskine 20 kr. Radiochassis med div. dele 
15 kr.

Hansen, Søvej 4, tlf. Nakskov 1024x.

Amatørbygget fjernsynsmodtager, 8 stk. nye rør 
EF80 med 150 mm billedrør, indstillet til det danske 
fjernsyn, nødvendig strømforsyning 6 v. 300 v. og 
1500 v. til billedrør. kr. 150,00.

M. P. Pedersen skibsmodtager, 4½ rørs super, 
nye rør, ave. beat. oclt. tilslutning for højttaler og 
hovedtelefon, dækker 80 m mellembølge og lang
bølge. Kr. 75,00.

Philips kommunikationsmodtager, fabriksny, 9 
rørs super, (se foto OZ december) 30—900 m i 5 om
råder. 2 Hf. trin med regulering ave. beat. oclt. 
stødtonefilter m. m. rørbestykning 4 stk. ECH3, 4 
stk. EBC3, 1 stk. EL2, let at ændre så 20 m kommer 
med. det drejer sig om en modtager i topklasse, kan 
leveres uden rør. Kr. 150,00.

Leveret med rør. Kr. 275,00.
Amatørbygget 20 m sender eco. buff. pa. med 4654 

og 2 stk. P. 35 opbygget i flot panel, to gode instru
menter for antenne og strøm, i pa. trin mangler lidt 
montage, arbejdet er udført af ingeniør og er prima. 
Kr. 100,00.

Fint vinkeljernsracks for opbygning af sender, 
højde 500 mm, bredde 600 mm, dybde 290 mm, stue 
og 1. sal leveres med gællede sider, i stand som nyt. 
Kr. 35,00.

Philips skibssender, 100 watt, (se foto OZ decem
ber) tre trins sender eco. buff. pa. med modulator, 
går fra 30—900 m i 8 områder, let at ændre til 20 m, 
leveres komplet i orden, men uden rør og instru
ment. Alle rør er gangbare typer (6 ialt) kan bl. a. 
erstattes af P. 35. Kr. 85,00.

Lorenz (Lo. 0,2 KL 37) 200 watt (se foto i OZ de
cember) med 3 stk. RS 337 eller 100 watt med P. 35, 
dækker 80 m og kan let ændres til 40-20 m. Leveres 
med antennemeter, men uden rør, iøvrigt komplet
i orden. Kr. 100,00.

Philips skibssender, 100 watt, for langsbølge, let 
at ændre til 80 m, komplet i orden, med 2 fine in
strumenter, men uden rør, fyldt med dejlige kom
ponenter. Kr. 50,00.

Philips skibssender, 80 watt, (se foto i OZ decem
ber) eco. buff. pa. 30—100 m, leveres komplet i orden 
med 2 instrumenter, men uden rør. Alle rør er 
gangbare, kan bl. a. erstattes af P. 35. Kr. 75,00.

Ovenstående er til omgående levering og forsen
delse.

S. E. Jørgensen, OZ3WO, 
Ganløsevej 43, Farum, tlf. 474x.

Idé og udkast til dit QSL-kort leveres af
OZ4WJ, Bøgebjergvej 1A, Odense.

Sælges: MP modtager 5½ rørs, 2 bølgeområder. 
110 v DC i aluminiumskasse, 90 kr. MP skibsmod
tager 7½ rørs, 8 områder 13—20000 m indbg. højt
taler, 110 eller 220 v DC i aluminiumskasse og med 
diagram, 235 kr. Tysk pejlemodtager med ramme, 
2 bølgeområder, 4 rørs, fin rævemodtager i alumini
umskasse, 70 kr. Org. Hollandsk Philips super, tran
sportabel, korte- mellem- og langbølger. Rørbestyk
ning ECH3-ECF1-EBL1-UY1 for 110-127-220 v AC 
eller 12 v DC, indbygget højttaler og vibratorom
former, 100 kr. Mads Olesen skibsmodtager 5Vz rørs 
+ 2 rørs indbg. pejleforsats, uden rør og udgangs- 
trafo 50 kr.

Egon Merkel, Sdr. Kirkeby, Egebjerg st.

Købes: Til hobbybrug. Lille el.-motor eller bar
bermaskine 220 v AC.

OZ1HP, Planck, Lystrupvej 13, Brh.

Købes: UKWE.c.-diagram over RCA modt. AR77- 
BC453 uden rør.

Sælges: E10K, diagram medfølger, 95 kr.
OZ3SK, Brørup.

Sælges: B & O TV-antenneforstærker med netdel 
og 6-element Yagi antenne for kanal 11, kr. 100,00.

Kn. Langaa-Jensen, OZ8J, Faaborg.

Amatørmodtager købes med henblik på D. R., ca 
100 kr. kontant.-

Jørgen H. Petersen, tlf. Hørning 205 efter kl. 17.

Indmeldelse i EDR
De almindelige regler for indmeldelse i EDR er

følgende:
1) Indmeldelse foretages nemmest pr. brev direkte 

til kassereren.
2) Årskontingentet i EDR er 21 kr.
3) Indskud + 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 frit 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, Esbjerg, 
Kolding, Korsør og Viborg opkræves samtidig 
afdelingskontingent, der dog er frivilligt.

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,  , Nykøbing Falster.



Reparation og trimning.
BCL og amatørmodtagere repareres og trimmes, alle 

løsdele og nye modtagere leveres til billige priser.
OZ7SN, Svends Radio Service,

Østrigsgade 12, Amager, ASTA 3657.

Brugt tysk. telefonmateriel
bestående af følgende indbygget i kasse: 3 nummer
drejeskiver med impulskontakter, 6 kondensatorer, 3 
faldklaprelæer, 3 spoler med jernkerne, 1 30 pol multi- 
stik m. m. Pris pr. kasse 15 kr. plus porto.

I V E R S E N
Nørregade 17, Haslev.

Vedrørende amatør-radioscndetilladelse.
Til underretning skal man herved meddele, at der i tiden 23. 

november til 26. december er udstedt følgende nye amatør-radio- 
sendetilladelser:
B OZ1FH, F. H. Rasmussen, Vestergade 3, Brovst.
B OZ2MK, 6486, M. H. Knudsen, Toftlund.
C OZ3BN, B. Nielsen, Hørve Lamfj. pr. Hørve.
B    OZ3LB, 5989, P. L. Andersen 936, 5. reg./Fskmp., kasernen, 

Vordingborg.
B   OZ4CB, 5776, C. O. Bagge, Skagelfadet, Aaker pr. Aakirkeby.
B    OZ4JV, 6089, J. H. Vangstrup, Store Regnegade 26 A. K.
B    OZ5AI, 6347, I. A. Heller, Havregården, Smidstrup, Gilleleje.
B    OZ5EG, E. Jensen, Nørre Allé 23 B, Aarhus.
AB  OZ5HE, 6355, W. O. Henninge, Blegdamshospitalet, afd. 27. N
C OZ5RP, P. R. Jensen, Parkallé 33, Glostrup.
AB OZ7DK, K. D. Jakobsen, Vroue, Skive.
B OZ7LY, 6231, E. S. Christensen, Kronprinsensgade 11, Odense
C OZ7NL, P. V. Nielsen, Hørve Enghave pr. Hørve.
B OZ8CL, 5670, C. Linnet, Østerbrogade 118, 4., th., 0.
B OZ8KG, K. G. Jørgensen, K. F. U. M.s soldaterhjem, Aarhus.
B    OZ8TR, 6237, T. R. Andersen, Valløesgade 13, Vejle.
B    OZ8XU, 4991, V. V. S. Sørensen, Agerskov pr. Ravnstrup.
C    OZ9EA, 6415, E. Andersen, Lille-Mølle pr. Kjellerup.
B    OZ9LD, L. Dohm, Kulsviervej 79 B, Lyngby.

Følgende tilladelser er ændret fra tilladelse af kategori B 
til tilladelse af kategori A:

A OZ4CN, 6249, T. C. N. Pedersen, Gerlachsgade 6. 2., Aarhus. 
A OZ4EF, 6177, E. J. Frederiksen, Drosselvej 6. Hundested.
A OZ7CF, 6056, P. Stangerup. Markvangen 24, Gentofte.

Følgende tilladelser er ændret fra „lille" tilladelse 
til tilladelse af kategori AB:

AB OZ4EK, 3837, E. H. Knudsen, Tuse brugsforening pr. Maarsø. 
AB OZ9EC, 4487. E. Christensen. Chr. Hansens vej 5. Skjern.

Følgende tilladelser er ændret fra tilladelse af kategori AB
til kategori A:

A OZ1BP. 3788, B. Pedersen, Bornholmsgade 66. st., Aalborg
A OZ1FR, 851, J. E. B Frandsen. Roslev Allé 5, Herlev.
A     OZ1OV, 5505. J. K. Jensen. Schubertsvej 13. st., SV.
A     OZ4LP, 5798, P Larsen. Teglværksbakken 31, Hellerup.
A     OZ4PD. 5798. P. Larsen. Sidsels Hus. Vindeballe pr. Trande- 

rup, Ærø.
A OZ4RK. 3574, H Michaelsen, Peder Hjortsvej 17, 4., Valby
A OZ7DR. 818, H. Bram Hansen, Dronninggaards Alle. 79. Holte.
A OZ8PM. 4110. P. E. Hanefeld-Møller. Stationsvej, Skalborg.



DX-JÆGEREN v. OZ7BG.
I det sidste nummer af det amerikanske „CQ“ fin

der vi en beskrivelse af en amatørstation, som i 
hvert fald fik mig til at bruge adskillige lommetør
klæder til at opsamle overflødigt mundvand. Det 
drejer sig om W2HJR, som er temmelig sikker på 
at have sat en rekord i fone-delen af CQ-testen, der 
ikke vil blive slået foreløbig, nemlig 450,000 points. 
Denne enorme score opnåedes ved at tre operatø
rer, W2HJR, 2SKE og 2GLM kørte 2 sendere sam
tidig i alle 48 timer.

Disse to sendere var en Collins KW-1 og et John
son kilowatt PA-trin styrede af to Collins 32-V2 
excitere. Modtagerne Collins 75A3 og 75A4.

Men det bedste ved det hele var dog antennerne:
På een 33 m drejelig mast: 12 element — 2X6 — 

1 bølgelængde stackede beamer på 14, 21 og 28 Mc.
På et andet tårn 125 meter borte: 5 element yagi- 

beams til 14, 21 27 og 28 Mc, varierende i højde fra 
30 til 35 meter.

Det tredie tårn er 36 meter højt. På toppen heraf 
hviler en 3-element 7 Mc beam i fuld størrelse! 
plus stackede beamer til 50 og 144 Mc.

På de lavere frekvenser —? Blot en V-beam 400 
meter på hvert ben i retning af Europa og desuden 
løseligt strøet rundt omkring forskellige dipoler til 
7 og 3,5 Mc.

Pyha. Lyder det ikke godt? Til dem, der ikke end
nu har hørt W2HJR, kan jeg fortælle, at det gør 
hans signal så sandelig også.

På det hjemlige marked er der ikke store ting at
fortælle om.

På 3,5 Mc. CW har OZ7BB fået W’er plus MD5UK 
3511 0030 DNT, og OZ7BG fik langt om længe 80 m 
WAC med YV5BJ 3518 0700 DNT + Wl-2-3-4-8.

På 21 Mc Fone OZ5AW 4X4IE 12, TF5TP 14, 
VP6FR -WR 14, HC1ES 13, MP4BBW 15, W2ZXM/ 
MM 16 + Wl-2-8-0. Tider DNT. Arne kører med 
50 w g2-mod. til en 2X10 m Zepp.

VS4BA har vist sig på 14047 omkring 1315 DNT. — 
SP3AN og SP5FM planlægger en expedition til ZA, 
og håber at få den afviklet i løbet af 1956. — ZS2MI,

Marion Island, er i luften 14168 fone hver dag fra 
1330 til 1600 DNT.

I den sidste komplette liste af DXCC-medlemmer 
bemærkes følgende OZ: CW og Fone: OZ7PH 179, 
OZ3FL 171, OZ7BG 160, OZ7EU 150, OZ3Y 143,
OZ7CC 139, OZ7SN og OZ8SS 133, OZ5PA 121,
OZ7KV 129, OZ7SM 117, OZ2PA 116, OX3MG  113
(dette er OZ2PA’s første DXCC!) OZ3RO 106, OZ2LX 
102, OZ1W 101, OZ4KX og OZ4PA 100.

Fone: OZ7TS 140, OZ3Y 124, OZ7SM 110, OZ5BW 
108, OZ5KP 100.

73 & DX — Erik, 7BG.

så forstår han alt ,  hvad aberne siger".
(Fra QST).

GRATIS

II del af „Lærebog i Radioteknik", komplet med 
facitliste (løsblade) fås gratis tilsendt, sålænge lager 
haves, mod indsendelse af porto og ekspeditions
omkostninger: 2 kr. i frimærker. (Husk medlems
nummer).

Kassereren,
O. Havn Eriksen, Nykøbing Fl.

L I D T  S P R O G U N D E R V I S N I N G
Det britisk-amerikan- 

ske fonetiske alfabet pr.
1. juli 1954 med danske 
udtaleangivelser. Det i 
QTH-listen anførte alfa
bet er gengivet med in
ternational lydskrift. Vi 
skal her gengive en 
dansk udtale.

Understregningen an
giver trykket i ordet.

A - Alfa (alfa).
B - Bravo (bravo).
C - Coca (koka).
D - Delta (delta).
E - Echo (ekou).
F - Foxtrot (foxxtrot).
G - Golf (gålf).
H - Hotel (hotell).
I - India (India).
J - Juliett (djuliett).
K - Kilo (Kilou).
L - Lima (Liima).
M - Metro (Mitro).
N - Nectar (Nektar).
O - Oscar (Oskar).

P - Papa (papae).
Q - Quebec (Kuibek).
R - Romeo (Roumeo).
S - Sierra (Sirra).
T - Tango (Taengo).
U - Union (junion).
V - Victor (viktår).
W - Whiskey (Uiski).
X - Extra (Ekstra).
Y - Yankee (Janki).
Z - Zulu (tzulu).

De engelske tal:
1 - one (uån).
2 - two (tuu).
3 - three (thrii) endelig

ikke tree, der i ud
talen lyder som et 
træ.

4 - four (fåer).
5 - five (faif).
6 - six (siks).
7 - seven (sævn).
8 - eight (æit).
9 - nine (nain) eller

naina for yderligere 
tydeligheds skyld.

ved OZ4PW

Den engelske th-lyd 
findes som afslutning i 
det danske grød, det 
bløde danske afslut- 
nings-d nærmer sig den 
engelske th-lyd meget.

*
Det tyske sprog har 

3 køn, Hankøn (M), Hun
køn (F), Intetkøn (N). 
Det er ofte vanskeligt 
for en udlænding at 
kunne høre på et tysk 
ord, hvilket køn, det er. 
Der er ganske vist visse 
retningslinier, men for 
tysk til QSO-brug er 
disse retningslinier kun 
lidet anvendelige.

Et godt råd er imid
lertid, at hvis De skyder 
ved siden af med hen
syn til ordets køn, så 
fortsæt med det køn, De 
har valgt til pågældende

2
ord, QSO’en ud, der er 
da ca. 10 °/o chance for, 
at ingen lægger mærke 
til den lille forandring 
i sproget.

Lad os straks slå fast: 
et tysk ord skifter ikke 
køn, selvom forholdene 
på båndet ændrer sig. I 
en QSO forleden kunne 
man høre det stakkels 
intetkønsord „mikrofon" 
blive forandret til samt
lige 3 køn efterhånden 
som „båndet var blevet 
varmt".

De følgende ord an
vendes ofte i en tysk 
QSO; mange af dem er 
fremmedord og falder 
ikke ind under reglerne 
om køn, altså mine her
rer, de efterfølgende ord 
må læres:

Das QSO (underfor
stået samtale: das Ge- 
spräch). (Fortsættes).
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Hjertelig tak.
Kære amatørkammerater!
Må XYL og jeg have lov ti l  gennem disse linier

at udtrykke vor glæde og taknemmelighed over alle  
de smukke tanker og handlinger, der gennem EDR’s  
afdeling blev cs overrakt på  min hospitalsseng i 
julen.

Samtidig vil  vi  sende alle vore venner og kamme
rater de bedste ønsker om et godt nytår med tak  
for det gamle.

I håbet om at jeg snart igen må kunne sige:, ,  På  
snarlig genhør",sendes 73 og 88 fra

OZ4X + XYL, Aalborg.

Boganmeldelse.
World Radio Television Handbook 10. udgave, ud

givet og redigeret af O. Lund-Johansen, 168 sider. 
Pris kr. 10,75.

World Radio Handbook — Verdens Radio-Hånd
bogen — er nu kommet i sin 10. udgave. Med den
ne udsendelse kan udgiveren, redaktør O. Lund- 
Johansen, således fejre et jubilæum og kan glæde 
sig over, at ideen med denne internationale bog er 
blevet en sukces, anerkendt og anbefalet af De For
enede Nationer, UNESCO, de internationale radio
foniunioner og radiofoniorganisationer og tusinder 
af lyttere verden over.

Der sker hele tiden ændringer og nye ting inden 
for radio og fjernsyn. Dette er ført a jour i World 
Radio Handbook. Udmærkede oversigtskort viser, 
hvor de enkelte sendestationer befinder sig, og un
der afsnittene om de enkelte landes radiofonier fin
der man ikke blot alle stationer, bølgelængder og 
sendestyrker, men også stationernes sendetider, pro
grammer, der regelmæssigt kommer igen, og nav
nene på radiofoniernes ledende personligheder og 
meget andet. Hører man et pausesignal i sin radio, 
kan man finde frem til stationens navn i håndbogen, 
for pausesignalerne står trykt på noder.

World Radio Handbook’s 10. udgave foreligger i et 
smukt udstyr og har et væld af interessante illu
strationer fra hele verden.

S R J-sommerlejren 1955
Ved OZ9FM.

Uden at ville trætte læserne med en længere be
retning om denne sommerjelr — jfr. beretningen 
om lejren 1954 i OZ december 1954 — vil jeg, som 
eneste deltager fra Skandinavien, på den anden side 
mene det forkert slet ikke at delagtiggøre andre 
EDR-medlemmer i, hvad de er blevet snydt for ved 
ikke at deltage og måske derved anspore en eller 
anden til at lægge lidt fra til billetten til næste års 
lejr, der skal afholdes i Beograd.

Lejren i år fandt sted i Zagreb i dagene 4.—7. aug. 
Ganske som sidste år var der oprettet modtagelses
bureau på banegården for at vise de tilrejsende 
amatører tilrette med logiforhold o. 1.

Efter en god nattehvil ovenpå den 40 timer lange 
rejse og et solidt morgenmåltid gik turen til pro
grammets første punkt: kongresåbningen, der fandt 
sted kl. 10,00 i Domu JNA (Army club); her taltes 
der af YU-præsidenten, vicepræsidenten, de forskel
lige provinsers afdelingsformænd og udenlandske 
deltagere, officielt samt privat deltagende; jeg hav
de her den sjældne oplevelse, at mine få ord over
sattes direkte fra dansk til serbo-kroatisk. idet en 
af amatørerne talte udmærket dansk til stor for

bavselse også for hans egne landsmænd. Efter den
ne mere højtidelige del af kongressen var der lige 
en halv time til at hilse på kendte ansigter fra 
sidste år, hvorefter turen gik til en udstilling af 
amatørgrej m. m. Efter middagen gik turen til 
Pionirski Grad. der var den egentlige lejrplads. 
Pionirski Grad er, som navnet siger, egentlig en 
børneby, bestående af flere pavilloner, indrettet som 
restaurant, kontor, sovepladser, værksteder m. v.

I lejren var der naturligvis stor leben — musik 
over hele pladsen, sportsarrangementer m. v.; ma
den var billig, ca. 2 kr. for en middag.

2. dag var der rævejagt både formiddag og efter
middag, kammeratligt samvær, lejlighed til at se på 
byen og UHF-contest..

3. dag begyndte med besøg på forskellige radio- 
materielindustrier og i Radio Zagreb studierne, be
søg hos byens borgmester med traktement, og ende
lig kl. 20.00 den store ham-fest. Festen varede til ca. 
6 morgen og var meget fornøjelig; efter en god mid
dag med ca. 300 deltagere var der uddeling af præ
mier for rævejagterne, for QSL-kort m. v., en lille 
hilsen til udenlandske deltagere og endelig afslut
ning med dans.

4. og sidste dag var helliget hvil og udflugter i 
omegnen, hjemrejser m. v.

Der var i år amatører fra England, Frankrig, Saar, 
Italien, Østrig, USA, Svejts og Tyskland samt OZ. 
Der sendtes naturligvis hilsener med hjem til alle 
amatører som helhed.

Af mere personlige hilsener skal fremføres: 
fra YU2RS003 til 6A og 5EJ 

YU1AD til 7BG 
DJ2BY til 2MI 
YU2JG til 7FK 
OE6HK til 6KR

Flere af disse hilsener er måske opfrisket i de 
mellemliggende 4 måneder.

Vy 73 F. M. Nielsen, Struer, OZ9FM.

Læserne skriver
Noget må der være galt . . .

Når et så beskedent indlæg som det, jeg havde i 
OZ’s novembernummer, kan få såvel 6PA som 7EU 
til at fare i blækhuset og med smidige omskrivnin
ger (6PA) og næb og klør (7EU) forsøge at fremføre 
et forsvar for de nye licensbestemmelser, så må der 
være noget galt.

OZ6PA’s redegørelse for de nye licensbestemmel
sers fremkomst er desværre i nogen grad behæftet 
med udeladelser og fejl — ja, man må faktisk for- 
bavses endnu mere end 7EU undres i OZ, december.

Jeg vil nøjes med at trække bare et par småting 
frem:

1. Har 6PA, som forsøger at bevise, at flertallet 
har fået, hvad det ønskede, stillet sin redegørelse 
op i kronologisk orden? Var det ikke amatørerne, 
der begyndte at røre på sig før P & T? Var det ikke 
de store effekters mænd, der gerne legalt ville kun
ne anvende disse effekter, uden at løbe den risiko, 
som nogle gjorde? — og senere måtte stå til regn
skab for.

2. Hvis man læser rigtigt, vil man se, at resolu
tionen på generalforsamlingen i Aarhus 1953 gav 
hovedbestyrelsen og ikke hovedbestyrelsen + tek
nisk stab fuldmagt til at forhandle med P & T. Vil. 
6PA stadig hævde, at hovedbestyrelsen har været 
stærk nok til at sidde teknisk stabs „opsigelse" over
hørig?

3. Resolutionen gav fuldmagt til forhandlinger om 
højere effekt på 14 MHz og derover „dog således, 
at dette ikke berører eller sker på bekostning af de
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rettigheder, vi har på frekvenserne under 14 MHz“. 
6PA’s udtalelse: . . men der måtte også ofres
lidt", står åbenbart for egen regning. Udtalelsen er 
i hvert fald ikke i resolutionens ånd.

løvrigt skal 6PA have ret i, at det ville være en 
katastrofe — set fra et teknisk synspunkt — hvis 
OZ gik ind — i hvert fald for de, der ikke kan læse 
engelsk (QST, The Radio Amateurs Handbook m. fl. 
oversættelsers værdige publikationer findes — ofte i 
flere eksemplarer — på ethvert bibliotek).

7EU's leder i OZ december er holdt i en så upar
lamentarisk form, at den ikke burde have lov at 
fremkomme i et blad, hvor den saglige tone ellers 
er fremherskende.

Men 7EU’s usaglige og dårligt underbyggede ar
gumenter skal ikke stå uimodsagt — nogle kunne 
få den opfattelse, at den giver udtryk for tonen 
i'adioamatører imellem, og det er forhåbentligt ikke 
rigtigt.

Det er måske naturligt for 7EU, at betingelserne 
for at opnå licens skærpes. Det skyldes måske, at 
de bestemmelser, der hidtil har været gældende, 
ikke er blevet overholdt særligt godt.

„Den „lille kreds“ tæller op mod 100 amatører". 
— Der er iflg. 6PA’s redegørelse i OZ november 84 
A-amatører, og jeg tror ikke, at de alle vil sætte 
pris på at blive slået i hart-korn med den lille kreds, 
som udarbejdede licensbestemmelserne. løvrigt er 
det interessant at konstatere, at B-amatørerne dan
ner den næststørste gruppe, og at der er mere end 
20 gange flere andre amatører set i forhold til A- 
amatørerne. Og så er der i 1955 tilgået rundt regnet 
25 A-amatører (heraf vistnok kun 1 fra B), medens 
der er tilgået over 100 af de øvrige kategorier. For 
at bruge 6PA’s ord: Statistik giver overblik.

Hvad angår BCI er 7EU vist kommet ind på et 
forkert spor. Telegrafingeniør Børge Nielsen udtalte 
på et møde i Københavns-afdelingen den 7. septem
ber 1953: Vi har det indtryk, at klagerne skyldes 
stor aktivitet og udæmpede modtagere, og at be
gynderne ikke kører med dårlige sendere. (Frem
hævningen foretaget af undertegnede). Endvidere 
er det oplyst, at forstyrrelserne (1952) fordelte sig 
ligeligt på ældre og yngre amatører.

Det er kedeligt, at 7EU er så dårligt underrettet 
hvad angår B-amatører, der ikke vil eller kan tage 
sig sammen. Største parten af de B-amatører jeg 
kender, går til kursus til A-prøven, men derfor be
høver de da ikke at droppe deres endnu yngre kam
merater — de ser tværtimod endnu længere frem 
end det udvalg, der lavede licensbestemmelser, og 
de er også interesserede i tilgang til båndene.

Hvis 6PA og 7EU ikke vil forstå, hvad jeg sigtede 
til i mit første indlæg så skal jeg med få ord prøve 
at forklare, hvad det er, der er faldet mig for bry
stet i denne sag:

På trods af, at P & T havde et godt forhandlings
grundlag, har det udvalg, som gennemførte forhand
lingerne, og som blankt forkastede P & T’s forslag, 
på et eller andet tidspunkt forsømt (med vilje und
ladt?) at få indsat en bestemmelse om, at B-ama
tører automatisk må anvende telefoni efter et års 
forløb.

Hvem har ansvaret for denne fadæse? Det er ma
ske ikke (et) mandfolk, der tør indrømme det?

Sluttelig vil jeg anbefale 6PA, 7EU og hvem der 
ellers har lyst, at læse OZ7F’s indlæg i OZ oktober 
1953 — deri står et par sandheder, som stadig har 
gyldighed i denne sag.

Vy 73 de OZ4SG, Søren Kristensen.

Svar til 4SG.

Der bør absolut ikke „være noget galt", fordi ind
senderen får en udtømmende redegørelse for år
sagerne til de nye licensbestemmelser. At 4SG ikke 
vil eller kan forstå, må blive hans sag. Jeg vil an
mode 4SG om at læse mit svar til ham i novbr. 
nummeret igennem en gang til. Der er svaret på 
alt, også på det, han skriver i ovenstående artikel.

Det undrer mig, at 4SG kan få sig selv til at gøre 
blæst af, at hovedbestyrelsen ved sine forhandlin
ger supplerede sig med så kendte og agtede EDR 
medlemmer som 7T og 7G. Prøv engang roligt og 
koncentreret at tænke sagerne igennem!

Mærkelig er også udtalelsen om, at generalfor
samlingen bemyndigede os til forhøjet effekt på 
bølgelængder på 14 MHz og derover. Skal det være 
en forbrydelse, at vi også fik forhøjet effekt på 3,5 
MHz?

Så efterlyser 4SG et „mandfolk", der tør tage an
svaret for de nye licensbestemmelser. Det skal han 
ikke lede efter, for det gør jeg, — helt og fuldt, 
løvrigt gik den samlede hovedbestyrelse ensstem
migt ind for forslaget.

Indsenderen hæfter sig ensidigt ved udtrykket 
teknisk stab. Teknisk stab har udtryk for den del af 
EDR, der gik ind for forhøjet effekt, og det var en 
god del af EDR. Havde vi ikke fået de nye bestem
melser, havde vi ikke haft en såkaldt B-klub, men 
vi havde haft en tilsvarende og mange, mange gan
ge større A-klub. Og det var blevet en skissma i 
EDR, som indsenderen sikkert ikke gør sig begreb 
om.

Det er en formands første og største pligt at holde 
sammen på foreningen, ikke at ødelægge den; at 
formidle de stridende opfattelser, og at gøre ret og 
skel til alle sider. Dette kan ikke gøres 100 °/o, men 
det blev gjort tæt op imod.

Personlig var mit hjerte, og det har jeg aldrig 
lagt skjul på, ikke med i de nye licensbestemmel
ser, men det var min forstand. Derfor bør ingen 
B-amatør tvivle på, at jeg vil gøre det yderste for, 
at også den sidste skranke vil falde, så fone på 80 
meter vil blive tilladt efter et års forløb. Forhand
linger er ført og vil blive ført igen. Måske er der 
et svagt håb forude, men det vil tage tid.

Og så til slut: Hvorfor skal det efterhånden gøres 
til noget tvivlsomt at være medlem af teknisk stab? 
Har ikke disse mennesker år ud og år ind ofret sig 
i tale, i skrift, i gerning for amatørerne. Har de 
ikke læsset deres kundskaber, deres konstruktioner 
ud over os? Har de ikke skabt vore håndbøger, vort 
blad, vor standard? Skal vi virkelig nu være så 
utaknemmelige, at det skal være en forbrydelse og
så at tage hensyn til denne del af vore medlemmer. 
Vi skal ikke falde på maven for dem for deres 
tjenester imod os, det vil de sikkert slet ikke bi'yde 
sig om, men vi kan da i det mindste være så hon
nette mennesker, at vi ikke råber „halv eller hel 
professionelle amatører", „der er så godt funde
rede, at de kan sende med den højeste effekt", efter 
dem. Som om egoismen var deres eneste ledestjerne!

6PA.

P. S. Det skal være mig en fornøjelse at fortsætte 
diskussionen med 7EU, så længe redaktøren tillader 
det; men det forudsætter, at 7EU anvender en sa 
saglig tone, og så parlamentariske udtryk, som det 
må forventes af deltagere i en diskussion, der bliver 
fulgt af en større kreds. 4SG.

OZ giver gerne plads — men et frimærke var nu 
billigere på et brev til 7EU Red.

*

Et eksperiment.
Der er knas på 80 m båndet, og det på trods af, 

at der er lukket både for B- og C-amatører.
Der er også knas i EDR som følge af de nye li

censregler. Jeg skal ikke her komme ind på, hvem
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der er skyld deri, om det var P & T, der kom til 
EDR, eller EDR der kom til P & T for at få licens
reglerne lavet om; fakta er, begyndernes rettigheder 
blev solgt til fordel for enkelte viderekomne ama
tører.

Men hvordan kan problemerne løses? Ja. er vi 
eksperimenterende radio-amatører eller ikke, hvor
dan plejer man at klare problemerne? Selvfølgelig 
ved at man laver et forsøg, et eksperiment.

Få en dispensation fra P & T til eksperimentet. 
P & T plejer ikke at være uvillige, når det gælder 
et eksperiment.

Mit forslag går ud på, at man i en måned åbner 
sidste fjerdedel af telegrafi-båndet og første fjerde
del af telefonibåndet i 80 m båndet, altså midten af 
båndet, for både B- og C-amatører.

Eksperimentet vil vise, om det fører nogetsom- 
helst uheldigt med sig. Jeg kan ikke tænke mig, at 
de gamle amatører kan have noget imod denne ord
ning. De ny amatører betaler jo dog både licens og 
kontingent, og at henvise de ny amatører til 2 m 
båndet er nemt gjort, men 2 m båndet er for videre
komne, og at henvise de amatører, der vil bruge 
telefoni, til den udvidede prøve er også nemt gjort, 
men fakta er, at selv meget dygtige, ældre amatører 
er dumpet til denne prøve.

Den foreslåede ordning, foreløbig som forsøg, kan 
ikke skade de gamle amatører, vil en old man have 
en hyggelig snak med en gammel kammerat uden at 
risikere at blive tilråbt af en ny amatør „Hov, giv 
mig en rapport!" Ja, så kan han jo holde sig på den 
resterende 3/4 af båndet. Og skulle det ske i enkelte 
tilfælde i begyndelsen, at en amatør-radio-station 
giver radio-forstyrrelse, ja, så må han gå over til 
FM-modulation.

Viser forsøget ved månedens slutning, at de nye 
amatører ikke giver forstyrrelser for radiolytterne, 
heller ikke forstyrrer de andre amatører på de 3/i 
af båndet, og at de nye amatører overhovedet ikke 
generer nogen ved at være på en del af 80 m bån
det, ja, så kan de selvfølgelig få lov til at blive der.

Så er problemet løst, så er der et sted, hvor den 
nye amatør kan afprøve sit første grej, prøve sin 
første modulator.

Skal amatør-radio fortsætte, så er begynderen en 
nødvendighed. Hvorfor gøre det hele så vanskeligt 
for ham, hvem har gavn af det?

Bedst 73. Medlem 6173. OZ2KH.

*

En uhyggelig drøm.
Peer Gnist, ivrig radio-amatør og motorsports

mand, kommer løbende imod mig tværs over torvet 
og råber: „Nu skal du bare høre, nu har vi fået det 
helt rigtige", han taler så hurtigt af bare ivrighed, 
at det ene ord snubler over det andet; men omsider 
får jeg så meget ud af det, at motorfolkene har fået 
gennemført nye regler for at få kørekort; nu er det 
lykkedes at få ligeså moderne regler, som der gæl
der for at få sendetilladelse, så det er ikke mærke
ligt, at radio-amatøren Peer Gnist er begejstret. 
Peer Gnist fortæller videre: „Det begyndte med, at 
enkelte af de dygtige, som havde penge dertil, ville 
have lov til at køre med biler, der var så store, at 
de kunne køre over de andre, det kunne de ikke få 
lov til, man var så gammeldags og imod fremskrid
tet; men så slog vore eksperter i bordet, og så skete 
det, for sæt nu eksperterne blev vrede og gik. Hvor
dan reglerne er, ja der er de 2 fine klasser A og B. 
B skal bestå 2 prøver

1. løbe 60 km i 5 timer

2. ved en mundtlig teknisk prøve bevise, at de 
forstår bilens indretning.

A skal desuden bestå en meget fin skriftlig eks
amen, hvad forskel der er på deres rettigheder. Jo, 
A-kørere må bruge selvstarteren, B skal bruge 
håndsvinget, om det bliver overholdt, ja uha! man 
mister kørekortet et år, og det såvel ham der bru
ger selvstarteren, som de der kører med ham. om 
jeg kan tage den fine eksamen, nej er du tosset, 
men det er også kun de nye, og så de der vil køre 
med de store biler, der skal tage denne eksamen.

Hvad det skal gøre godt for med den løbeprøve, 
du har da heller ikke forståelse af noget, dersom 
der er fare på færde eller der kommer noget i vejen 
med bilen, så har det stor betydning, at man hurtig 
kan løbe til nærmeste værksted. Og bestemmelserne 
er så milde, at selv om man ikke kan løbe mere end 
25 km i 5 timer og ikke kan tage den store eksamen, 
så kan man få C tilladelse, hvad ret den giver, ja 
så må man køre bil, men skal køre på fuel olie, ja 
selvfølgelig skal bilen laves om, dyrt, ja det er dyrt 
og det er meget vanskelig at køre med, og man kan 
ikke nå så vidt omkring, men de nye har godt af 
at slide.

Følg med! den store, fine eksamen afholdes her i 
dag, men du skal være stille".

Vi gik ind i en sal, hvor der sad enkelte og svedte, 
foran på væggen hang et stort ur, de svedende ka
stede af og til et hurtigt blik op på uret.

Vi satte os stille ned på den bagerste bænk, da 
vi havde siddet en halv time og grundig studeret 
opgaverne, hvisker jeg til Peer Gnist: „Kan du 
regne opgaverne?" Peer Gnist ser på mig, som om 
jeg havde fornærmet ham, og hvisker: „Nej, vel kan 
jeg ej; men det er jo ikke mig, der skal regne, jeg 
har mit kørekort, men de nye har godt af at slide".

I det samme ringer det store ur med et frygtelig 
spetakkel, de svedende mænd farer sammen, tiden 
er udløben, også jeg bliver forskrækket — og — 
vågner.

På natbordet står vækkeuret og larmer, lyset 
brænder, dynen er overstrøet med radiotekniske 
blade og bøger, jeg er faldet i søvn under læsning 
til A licens, Peer Gnist’s hvisken lyder endnu i 
mine øren: „de nye har godt af at slide".

OZ2KH.

FRA AFDELINGERNE

KØBENHAVN
Afdelingen holder møde hveranden mandag i sel

skabslokalerne under restaurant „Punkt 1". Frede- 
rikssundsvej 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, Hessens- 
gade 29, Kbh. S. — Kasserer: OZ8Y, O. Jensen, Ege
vang 8, Brønshøj, tlf. Bella 7480.

Programmet:
Mandag den 23. januar: Måleinstrumenter (viser

instrumenter). v. juster mester Hansen fra Hehveg-
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Mikkelsen & Co. — Mandag den 6. februar: 7T taler- 
om sendere og modtagere for ESB. — Mandag den
20. februar: Begynderaften, styresenderen v. 7EU. — 
Mandag den 5. marts: Auktion.

Siden sidst:
Den 19. december holdt afdelingen sin 27. stiftel

sesfest og juleafslutning i P. 1. Der var overtegnet 
på listen, og kl. 20 samledes man om kaffebordet, 
der var festligt pyntet for anledningen. Der blev 
dog ikke kaffe med det samme. I stedet kom skue
spiller Gunnar Bigum med et muntert causeri om 
sporvogne-svigermødre-kvinder i almindelighed-ra
dioamatører og andre pudsigheder fra dagliglivet — 
iblandet små, muntre, men artige sange.

Endelig kom kaffen med de sædvanlige basser — 
også iblandet sang. Over bordet uddeltes 25—30 
rævejagtspræmier for årets arbejde i marken. Me
ster blev OZ9WH. Og så brød pakkeauktionen løs. 
Som en tornado kastede 81 sig over det overfyldte 
pakkebord som auktionarius, 6EP, sikrede sig den 
første pakke for 1,15. (Der var kun sæbe i den), men 
senere slap man ikke så billigt til det. Konkurren
cen var jernhård, og 81 hidsede som krudt og kanel, 
så priserne steg lige i skyerne. Der var mange over
raskelser i pakkerne, og stemningen steg, efterhån
den som indholdet åbenbaredes: 1 ds. bayerske pøl
ser + 1 rl. w. c. papir (4,75) eller 1 permadynamisk 
højttaler (3.85).

Efterpå var der små hyggegrupper, der sludrede 
kammeratligt, og det har vi jo knapt tid til til dag
ligt. Andre tog en lille svingom til OZ4SB:s toner på 
pianetten. Det blev hen på de små timer, før man 
kunne lukke i P. 1.

Det var godt at se, at vi også kan more os lidt 
ind imellem al den alvorlige teknik på vore daglige 
„aftener11. Det er vel, fordi vi havde YL med.

6EP.

Amager. Møderne afholdes kl. 20 i klublokalerne, 
Strandlodsvej 17, København S. — Formand OZ7NS, 
Herkules Allé 2, Kastrup, tlf. 50 26 67.

Hurtigbus fra Holmens Bro kører lige til døren.

OZ1S’ aften var en meget interessant aften. Schro- 
ders beams var af fin kvalitet. Der var meget af 
hans foredrag, der var en omtale værd, her tænker 
jeg på „OZ“. Et så populært emne skulle samle flere 
tilhørere. Er da alle amatører så kloge, at de kan 
blive hjemme, når vi har sådanne aftener.

OZ2Q’s foredrag om D. S. B. signaltjenetse var 
en blanding af mekanik og elektroteknik. Et meget 
omfattende område, og foredraget blev fulgt med 
stor interesse. Desværre var vejret katastxofalt, og 
dog var der mødt mange.

Mandag den 19. december 1955 var vi en del 
amagerkanere, der var mødt op til Københavns- afd. 
stiftelsesfest. Der var humør, det klappede alt sam
men. Der var noget af det helt rigtige, og jeg tror, 
at værten havde en stor aften. Vi håber også at se 
københavnere hos os. Vi har nu fået læskur sat op 
ved Holmens Bro.

Program:
2. februar: Fotoaften. — Den aften kan du se, 

hvordan amatører og stationerne ser ud. Alle tagei 
med hvad de har af fotografier. Selv har jeg en 
meget stor samling og kan bevise, at OZ3FM abso
lut ikke ligner mig.

9. februar: Klubaften.
16. februar: 8T holder foredrag om Region I.
23. februar: Klubaften.

Vy 73 OZ3WP.

Fjernsynsudsendelsen fra Amager-afd. og OZ5HE 
bliver fredag den 20. januar 1956.

Aalborg og omegn. Formand: OZ2NU, Børge Pe
tersen, „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.).

Desværre er programmet for januar og februar 
endnu ikke fastlagt, men meddelelse om klubbens 
arrangementer vil blive tilsendt medlemmerne.

Onsdag aften har vi jo som sædvanlig klubaften 
på vandrerhjemmet.

Godt nytår allesammen og på gensyn og genhør!
73, p. b. v. OZ6BF.

Bornholm. Medlemsmøde hver onsdag kl. 19,30 i 
klubhuset.

Sommerlejren vil blive fra den 29. juli til den 5. 
august. Nærmere meddelelse vil fremkomme i marts 
OZ. 73 4AJ.

Esbjerg. 18. januar 1956 afholder afdelingen, sædv. 
sted og tid, diskussionsaften. Har du et problem, så 
tag det med.

1. februar: Fischer fortsætter med sit foredrag fra 
1000 meter til 2 cm.

Vy 73 OZ3CB.

Horsens: Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Søn- 
derbrogade 64, 2. Kasserer: OZ4GS, Svend Sørensen, 
Borgmestervej 58. Sekretær: OZ9PM, A. P. Mikkel
sen, Tordenskjoldsgade 16, 3.
Program. Januar og februar:

Torsdag den 2. februar: Klubaften.
Torsdag den 9. februar: Klubaften.
Torsdag den 16. februar: Klubaften.
Den lovede fjernsynsudsendelse bliver engang 

først i februar måned, nærmere angående dato vil 
tilgå medlemmerne pr. post.

Godt nytår! Vy 73, 9PM.

Odense: Lokale: Hunderupvej 28. — Teknisk kur
sus fortsætter hver onsdag kl. 20 og morsekursus 
hver torsdag kl. 20 i lokalet.

Der er fortsat åbent hus hver torsdag kl. 20.
Vi kan allerede nu meddele, at der i vinterens 

løb vil blive nogle foredrag; nærmere herom frem
sendes senere til afd. medlemmer.

73 OZ8JR.

Vejle. Ja, så er jule- og nytårsfestlighederne for
bi, og vi er klar til at tage fat igen. Vi er begyndt 
på de sædvanlige onsdag aftener hos OZ8HC i 
Nyboesgade 44, med gennemgang af „Vejen til Sen
detilladelsen".

Programmet for februar og marts bliver: OZ7EU 
om VFO’er og 5KD om modtagere; de nærmere 
datoer vil senere blive tilsendt medlemmerne.

Vy 73 OZ7ZH.

Viborg. Medlemsmøde afholdes torsdag den 26. 
januar, kl. 19,30, hos OZ7AJ, Set. Laurentiivej 33. 
Husk næste afsnit i lærebogen! 9AV.
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Stemmeseddel til urafstemning om kontingentfor
højelse findes i dette nummer. Skulle den mangle, 
kan en ny rekvireres hos kassereren.

NYE MEDLEMMER
Der er modtaget protest mod optagelse i EDR af 

OZ2BQ, Frost Hansen (december OZ), hvorfor den 
endelige optagelse er udskudt indtil videre.

Følgende har i december måned 1955 anmodet om 
optagelse i EDR:
6487 - Aage Jensen, Parkboulevarden 46, Randers.
6488 - OZ5PR, flyvermath P. R. Jensen, signalværk

stedet, fist. Skrydstrup pr. Vojens, i Kbh. afd.
6489 - Sv. Aa. Christensen, Skagavej 131, Skagen.
6490 - N. Chr. Enevoldsen, Discontobanken, Randers.
6491 - Aksel Jørgensen, Nørregade 18, Kjellerup.
6492 - N. C. Dahlbæk, Solvang Tingsted, Aarsballe,

Rønne.
6493 - Erhardt Nielsen, Rødhus pr. Pandrup.
6494 - Egon Krage, St. Laurentiivej 106, Skagen.
6495 - P. K. Christensen, Otto Rudsgade 19, 3.,

Aalborg.
6496 - Erik Bytinsky, Stationsvej 5, Herlev.
6497 - Holger Therkildsen, Viemosevej 51, Brønshøj.
6498 - Ib Michaelsen, Hvidsværmer vej 47, Brønshøj.

Tidligere medlem:
4202 - OZ5KZ, Chr. Nørgaard, Vesterstræde 20, 

Thisted.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til 

kassereren er fremsat motiveret indvending mod de 
pågældendes optagelse i EDR, betragtes de som med
lemmer af foreningen.

QTH-RUBRIKKEN
2588 - OZ2SN, Sv. Nielsen, Vestergaardsvej 109, st. 

tv., Glostrup, ex Kbh., u. afd.
2886 - Bent Nielsen, Mothsvej 77 A, Holte, lokal.
3157 - OZ7SM, H. Asmussen, Ved Klosteret 4, Kbh. 

0., ex Haderslev.
3422 - OZ3JA, John Andersen, P. Lykkesvej 15, 4., 

Kbh. S., lokal.
4160 - OZ6NJ, N. J. Juhl, Ewaldsgade 4, 1., Aarhus, 

lokal.
4839 - OZ2VL, V. Lauritsen, Grønningen 9, Ring

købing, lokal.
4964 - OZ8PE, P. Matzen, Kirkevænget 25, Nord

borg, ex Aabenraa.
5169 - OZ3RN, Bj. Simonsen, Rimmensallé 43, Frede

rikshavn, ex soldat.
5319 - OZ5BN, K. Bamberg-Nielsen, forstærkersta

tionen, Jydsk tlf. A/S. Holstebro, lokal.
5430 - Jens Andersen, Sandager pr. Rinkenæs, ex 

Løgumkloster.
5489 - KPe. 252757, Eichhorn, K. F. S., 2. komp.. 6. 

del., Badsmandsstrædes kaserne, Kbh. K., ex 
Sønderborg.

5607 - OZ8ZB. Erik Nielsen, Dr. Margrethesve] 21, 
4.. Aarhus, ex soldat.

5687 - OZ4SJ, rekr. 271295, Jensen, 4. tg. bat. rak., 
telegrafkasernen Høvelte, ex Kbh.

5693 - OZ2BF, H. Hansen, Sønderbrogade 64 B, 3., 
Horsens, lokal.

5705 - OZ1AN, H. Svenningsen Andersen, Søren Møl
lersgade 9 A. kid., Randers, lokal.

5872 - G. Schmidt, Solskrænten 56, Kbh. Valby, ex 
Randbøl.

5877 - OZ8LM, L. Møllebro, Stæggers Allé 14. Kbh. 
F., lokal.

5991 - OZ9BS, J. Hjorth Sørensen, c/o Andersen. 
Dalvangsvej 2, Glostrup, ex Helsinge.

6139 - H. D. B. Straarup, Stilledal 26, Vanløse, lokal.
6157 - Sv. Pedersen, Haubrovej, Aars, ex Overlade.
6188 - OZ6BL, SGe. 2/Laursen, 1. del. d., fodfolkets 

sergentskole, Helsingør, ex soldat.
6208 - Henry Pedersen, Sandbjerggade 11, 3., tv., 

Kbh. N., lokal.
6284 - M. Borup Jensen, Møllegade 33, 1. th., Her

ning, lokal.
6347 - OZ5AI, math I. Heller, FSX 2, mathskolen, 

FSN, Værløse, ex soldat.
6385 - OZ1LC, E. L. Cohen, Grønnegade 36, 3. o. g., 

Kbh. K., lokal.
6412 - SGe. MH 122, Paulsen, TBS, Høveltegaard, 

Høvelte, ex Aarhus.
6441 - Jørgen Hansen, Marienborg Allé 59, Søborg.
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landsforeningen Eksperimenterende danske 

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. ft.

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. 
Nykøbing F., Nykøbing 85 38 24. Sekretær: OZ6EP,
Einar Pedex'sen, Ålekistevej 211, Vanløse, Da 2871u. 
Testudvalg: OZ2NU, Børge Petersen, Dy brogård, Gi. 
Hasseris, Aalborg, Skalborg 155B. Landski’edsleder: 
OZ8JM. Berg Madsen, Hobrovej 32. Randers, Randers 
6111 (dag). OZ2KP, K. Staack Petersen. Risbjerggårds- 
allé 63, Valby, telefon Hvidovre 687. OZ3Y, H. Rossen, 
Svensti'up, Kox'sør, tlf. Frølunde 102. OZ3XA, A. P. H. 
Jacobsen. Kai'en Brahesvej 11B, Odense. Odense 2377. 
OZ3FM, Emil Frederiksen. Nørretorv 15, Hoisens. Hoi'- 
sens 2096. OZ5KD, K. Dantoft. Vestergade 31, Struer, 
Struer 600. OZ4RU, R. Thomsen, Fabrikvej 93. Hoi'sens.

Kassereren:
O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangvej 18, tlf. 85 38 24 

(privat). — 85 00 17 (kontor). Nykøbing Falster.
QSL-Centralen:

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

Sendes senest 3 dage for månedens begyndelse dii’ekte 
til kassereren, OZ3FL, Fuglsangvej 18, Nykøbing F., 

vedlagt betalingen, 10 øre pr. ord. i frimærker.
Øvrige annoncer ti l  OZ:

OZ7HL, Henry Laisen, Maagevej 31, København NV.
*

Eftertryk af OZ's indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
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