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Ekstrakontingentet
Hovedbestyrelsen har modtaget:
Resultatet af optællingen af stemmesedler
angående kontingentforhøjelsen blev, at der
indkom ialt 516 stemmesedler hvoraf 2 var
ugyldige, medens resten fordelte sig med 372
ja-stemmer og 142 nej-stemmer, således at
kontingentforhøjelsen må siges at være ved
taget med meget stor majoritet.
Kibæk, den 1. februar 1956.

sign. Th. Mortensen, OZ3TM.
Odense, den 2. februar 1956.

sign. H. Lykke Jensen, OZ5Y.
Ovenstående brev fra EDR’s revisorer viser
at ekstrakontingentet nu er vedtaget, og som
det siges, med meget stor majoritet.
Det er hovedbestyrelsen en stor opmunt
ring i dens arbejde at se, at de 516 stemmer
fordelte sig med 72 °/o ja-stemmer og 28 °/o
nej-stemmer.

Et sådant resultat overgik vore bedste for
ventninger, og vi er glade for den viste for
ståelse af de økonomiske vilkår, vi arbejder
under.
Der er sammen med stemmekortet i flere
tilfælde udtrykt kritik af OZ. Det er særlig
begynderstoffet man savner.
Nu, da vi fremover får råd til at opretholde
bladets sidetal og kvalitet, ja, måske endda af
og til at bringe en beskeden udvidelse, er det
af betydning at kende læsernes ønsker. Var
det ikke en ide, at vore medlemmer skrev til
os om, hvad de savnede i bladet, og at de kom
med gode ideer og forslag.
OZ er dit og mit blad. Det skal genspejle
alles ønsker om oplysning og belæring om alt
indenfor vor hobby. Et alsidigt blad skabes
kun ved samarbejde med læserne.
Teknisk redaktør skal ikke slå af på de ar
tikler af særlig kvalitet, som stadig bringes i
OZ, men vi finder nok også plads til at efter
komme medlemmernes almindelige ønsker.
Derfor kom med kritik, kom med gode råd
og ideer. Tag plads ved medarbejderbordet.
Lad os høre fra jer!
6PA.
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Modtagerens HF-trin
Af OZ7AQ.

I november og december OZ er blevet
fremsat nogle påstande om modtagerproble
mer og disses løsning, der er temmelig vild
ledende, i et tilfælde direkte urigtigt. Af hen
syn til såvel forfatterne selv, dem, der evt.
vil kopiere deres konstruktioner og dem, der
vil bygge eller forbedre lignende opstillinger,
er en berigtigelse påkrævet.
Begge forfattere bemærker, at de ingen
målinger har foretaget. Visse undersøgelser
kræver naturligvis udstyr, der ikke er tilgæn
geligt for amatører i almindelighed, men af
prøvning af mange egenskaber ved en kon
struktion kan såre let foretages ved hjælp af
simple måleinstrumenter, som de allerfleste
vel er i besiddelse af, bl. a. det menneskelige
øre. Dette udmærkede og følsomme organ er,
rigtigt anvendt, tilstrækkeligt til bl. a. kon
trol af modtagerens signal-støjforhold.
Et eksempel på forkert anvendelse finder
vi i december-nummeret af OZ, hvor forfatte
ren udtaler: „Jeg kan . . . ikke høre forskel i
suset fra modtageren, når jeg kobler converteren til. Converterstøjen forsvinder helt i
støjen fra modtagerens blandertrin“. Der me
nes vel grundmodtageren, altså det, der følger
efter converteren. Iagttagelsen viser, at der
er noget helt galt med forfatterens modtager!
Faktisk er hele arbejdet med de mange og
dyre rør spildt, når suset fra grundmodtage
rens blandingstrin alene bestemmer støjni
veauet.
Den simpleste og mest effektive metode til
at prøve, om signal-støjforholdet i modtage
ren er godt nok er følgende:
1. Tag antennen fra og tilslut evt. en pas
sende modstand i stedet, hvis HF-trinet ikke
er helt stabilt uden antenne. Drej helt op for
HF- og MF-volumenkontrol. Indstil evt. LFstyrkekontrollen til suset høres passende kraf
tigt. Juster eventuelle kredse, der indstilles
særskilt, til maksimalt sus.
2. Kortslut 1. rørs styregitter til stel. Bliver
suset herved kendeligt svagere, er alt i orden.
Haves et vekselspamdingsvoltmeter (univer
salmeter), kan det tilsluttes udgangen af mod
tageren. Falder sus-spændingen til en trediedel eller mindre, når gitteret kortsluttes, er
det fint.
3. Tilslut atter antennen, og find et sted i
båndet (eller udenfor), der er frit for signaler.
Såfremt suset stiger nogle gange i styrke.
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idet antenne tilsluttes, er modtagerens signal
støjforhold i orden.
Prøven pkt. 2 viser, om det er røret eller
antenneafstemningskredsen,
der
giver
mest
støj. Er det sidstnævnte, kan det naturligvis
ikke nytte noget at vælge et mere støjsvagt
rør!
Prøven pkt. 3 viser kun, at antennestøj og
navnlig atmosfæriske (evt. teknisk frembragt)
støj er kraftigere end modtagerens egenstøj.
Det eneste man nu (støjmæssigt set) får ud af
at indskyde et ekstra HF-trin, det være sig
med trioder eller pentoder, er at både støj og
signal forstærkes nøjagtigt lige meget, hvilket
lige så godt kunne opnås med et ekstra MFeller LF-trin. Signal-støjforholdet kan kun
forbedres yderligere ved at formindske bånd
bredden, altså gøre MF-forstærkeren mere
selektiv.
Ændres suset slet ikke, eller kun ganske
lidt, når HF-rørets gitter stelforbindes, prøver
man med det næste trin (som regel blandings
røret). Er der tale om en dobbeltsuper, der .
parantes bemærket slet ikke behøver at støje
mere end andre modtagertyper, skal man må
ske helt hen til 2. blandingsrørs gitter, før
man kan høre forskel på suset, når gitteret
stelforbindes. Man kan nu roligt regne med,
at der er noget galt med trinet foran dette
gitter. Forstærkningen kan være mange gange
mindre, end man regner med. F. eks. kan en
afstemningskreds være forkert afstemt, eller
koblingen alt for svag. Benyttes drosselspolekobling, må man være opmærksom på, at
droslen er shuntet med udgangskapaciteten af
det ene rør plus det næstes indgangskapacitet
plus ledningskapacitet, tilsammen måske 50
pF eller mere. Denne kapacitet afstemmer
droslen til en (oftest) meget lavere frekvens
end den ønskede. Hvis der indgår et stykke
koaxialkabel el. lign. bliver det rent galt. I
stedet for drosselspole bør anvendes en ju
sterbar spole, der stilles til resonans med de
forhåndenværende kapaciteter midt i det på
gældende
bånd.
Ren
modstandskobling
er
værre endnu end drosselkobling, hvorimod en
afstemningskreds godt kan gøres bredere ved
parallelforbindelse med en ohmsk modstand.
I frekvensområdet op til 20—30 MHz er den
atmosfæriske støj altid så kraftig, at det er en
ret let sag at bygge en modtager, hvis egen
støj er uden betydning. Eet HF-trin med 1

Koldkatoderør III.
Af OZ7PL.
(fortsat)
Ved denne omtale af triggerrør er det ikke
nødvendigt at fordybe sig i de specielle fornold, der gør sig gældende ved overføringen
af udladningen mellem hjælpeanode og kato
de til den egentlige udladning mellem anode
og katode. I stedet betragtes fig. 5, der viser
en tænd-karakteristik for et triggerrør. Ud af
den vandrette akse er afsat hjælpeanodens
spænding i forhold til katoden, og op ad den
lodrette akse er afsat anodens spænding i for
hold til katoden. Karakteristikken skal da
forstås på følgende måde: For alle de spæn
dingskombinationer
(hjælpeanodens
spænding
og anodens spænding mod katoden), der lig
ger indenfor den lukkede kurve, vil triggerrøret ikke kunne tændes, såfremt kurven ikke
førhen har været overskredet, d. v. s. trigger
røret skal være slukket, når de ovennævnte
spændingskombinationer
påtrykkes.
Såsnart
triggerrøret
påtrykkes
spændinger
svarende
til punkter på kurven eller uden for denne,
vil udladningen indtræffe, og som et karak
teristisk træk ved triggerrøret vil udladnin
gen kunne fortsætte uafhængigt af hjælpe
anodens spænding. Hjælpeanoden kan derfor
ikke sidestilles med gitteret i et normalt rør.
For at slukke triggerrøret er det nødvendigt
at afbryde anodespændingen.
Den lukkede kurve er opdelt i sektioner fra
a til f, og i fig. 5 er anført de hertil svarende
udladninger. Undergår de påtrykte spændin
ger en ændring svarende til bevægelsen fra
stk. ganske almindelig HF-pentode af nogen
lunde moderne konstruktion er her tilstræk
keligt. Over 30 MHz er den atmosfæriske støj
så svag, at der må gøres noget mere ved HFtrinet. På VHF-amatørbåndene er det rørsu
set, der sætter grænsen for, hvor svage sig
naler, der kan modtages, og her er det derfor
en fordel at benytte trioder.
Naturligvis er der ikke noget i vejen for at
benytte et HF-trin, der er bedre end nødven
digt i området under 20—30 MHz. Kun må
man gøre sig klart, at man ikke kan regulere
en triodes forstærkning ved at variere anode
eller gitterspænding, uden at røret kommer
til at arbejde et sted på karakteristikken, hvor
denne krummer stærkt. Udover direkte for
vrængning af et kraftigt signal, vil man her
ved få stor følsomhed for krydsmodulation.

pkt. A til pkt. B, overskrides sektion a, hvilket
svarer til en udladning fra hjælpeanode til

Et kraftigt signal udenfor modtagerens båndpasområde vil uvægerligt modulere sig ind
på et ønsket signal, måske kvæle dette helt,
hvis det er svagt.
Fænomenet krydsmodulation gør sig mindst
bemærket ved pentoder med exponentialkarakteristik, hvorfor sådanne, med regulering
på styregitteret (ikke skærmgitteret), altid
bør benyttes i trin, hvis forstærkning skal
kunne reguleres. De, der læser QST, vil kun
ne se, at konstruktørerne af førsteklasses ame
rikanske
kommunikationsmodtagere
benytter
sig af en pentode som HF-rør, specielt udvik
let for lav krydsmodulation. Til gengæld kan
man også se konstruktioner, som må være en
direkte plage at arbejde med, når man har en
anden amatør lige i nærheden.
I øvrigt henvises til artiklen om kommuni
kationsmodtagere, OZ. oktober 1954.
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katode. Dette er det normale tilfælde, idet der
kan anvendes positive spændinger på anode
og hjælpeanode. Da sektion a er lodret, vil
tændspændingen for hjælpeanoden være uaf
hængig af anodespændingen, hvilket er af
største betydning ved mange af triggerrørets
anvendelser.
Data for triggerrør 5823.
Anodespænding
105—130 Veff
Tændspænding for hjælpeanode
ca. 80 V
Spændingsfald anode — katode
62 V
Spændingsfald hjælpeanode — katode 61
V
Tændspænding for anode
290 V
(hjælpeanode 0 volt eller pos.)
Maks. gennemsnitlig anodestrøm
25 mA
(gennemsnit over 15 sek.)
Maks. spidsværdi af anodestrøm
100 mA
Sokkelforbindelse
fig. 6
(miniatureudførelse)

Fig. 6. Sokkelforbindelse for 5823.

Levetiden for et triggerrør afhænger af ano
destrømmens størrelse, hvorfor anodestrøm
men skal begrænses mest muligt. Den gen
nemsnitlige anodestrøm er for type 5823 angi
vet til maks. 25 mA indenfor et tidsrum af 15
sek., og anodestrømmens spidsværdi til 100
mA. Eksempel: 100 mA i ½ sek. og 19 mA i
14½ sek. giver en middelværdi på 25 mA over
15 sek.
Som afslutning på denne gennemgang af
triggerrør bringes nedenfor en konstruktion
af en „timer“, der har bud til fotointeressere
de. Der er lagt vægt på at opnå en god repro
duktionssikkerhed ved tidsudmålingen, hvor
for der foruden triggerrør 5823 også er an
vendt et stabilisatorrør 150B2. Da apparatet
ikke er adskilt fra lysnettet ved transforma
tor, skal der på grund af arbejdet i mørke
kammeret med vandhanernes fortrinlige jord
forbindelse udvises en særdeles agtpågivenhed
ved opbygningen, således at ingen tilgænge
lige blanke dele er spændingsførende. Det må
anbefales at opbygge apparatet på en pertinaxplade og dernæst opspænde denne i en
lukket kasse, helst af bakelit. En bakelitkasse
kan fås gennem T. Schouboe og har målene
181 mm X 121 mm X 60 mm.
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Fig. 7. Diagram af „timer". Værdier:
R. se fig. 9.
R1 10 kOhm 5 W trådviklet.
R2 20 kOhm 5 W trådviklet.
R 3 10 kOhm 3 W trådviklet.
R 4 100 kOhm ½W
Rs 20 kOhm 1 W kul.
Ro 20 kOhm 3 W trådviklet.
P 10 kohvn potm. 1 W trådv.
C4 μF/160 V (Bosch
C 1 8 μF/450 V elektrolyt.
K minirelæ 2700 Ohm.
E Ensretterventil B 2$0 C 90.
S 1 Trykafbr. 1-polet T. S. J. 100/S.
S2 Vippeafbr. 2-polet T. S. 8502/S.
S3 Vippeafbr. 1-polet T. S. 8405/S.
V1 150 B2.
V2 5823.
Bakelitkasse, T. S. J7007/S.

Et diagram af „timer’en“ er vist i fig. 7.
Tidsudmålingen er baseret på tidsforløbet ved
opladning af kondensator C gennem den vari
able modstand R. Opladningen vil foregå
efter kurven i fig. 8. Ud af den vandrette akse

Fig. 8. Opladning af

kondensator.

R i MΩ og C i μF.Op ad den lodrette akse er

spænding V 0 over kondensator C og den fulde
opladespænding V. Af hensyn til en bekvem
justering af apparatet kan opladespændingen
varieres ved hjælp af potentiometer P. Da
hjælpeanoden i triggerrør 5823 har en tænd-

opladespændingen sættes til 112 volt og kon
densatoren ønskes opladet til 80 volt. Hertil

Sættes C til 4 μF, kan man nu beregne den
modstandsstørrelse, der er nødvendig pr. 1
sek.’s tidsudmåling. For t = 1 sek. findes da
R — 0,2 MΩ. Apparatet fungerer på følgende
måde: Ved opladningen af kondensator C
vokser spændingen over denne op til hjælpe
anodens
tændspænding,
hvorefter
triggerrøret tænder. Relæet i anodekredsen vil da
trække og afbryde for strømmen til lampen
i forstørrelsesapparatet. Samtidig hermed af
lades kondensator C gennem modstand R så
ledes at spændingen over kondensatoren bli
ver nul. Næste tidsudmåling startes ved af
brydelse af anodestrømmen med kontakt Si.
Herved vil relæet slutte strømmen til lampen
og ophæve kortslutningen af kondensator C.
Når spændingen over hjælpeanoden er vokset
op til tændspændingsværdien, vil triggerrøret
tænde igen, hvorpå relæet afbryder for strøm
men til lampen. Den variable modstand R,
der er bestemmende for længden af den ud
målte tid (R — 0,2MΩ pr. 1 sek.), kan indret
tes på flere måder:
1.Potentiometer. Dette er den dårligste løs
ning, da skalaforløbet bliver uheldigt. For at
opnå 30 sek. skal der anvendes et potentio
meter på 30 • 0,2 MΩ = 6 MΩ.
2. Omskifter og faste modstande. Der kan
indrettes en modstandskæde som vist i fig.
9a. De valgte tider er indrette med spring på
sqr(2) svarende til spring på ½ blænde, hvilket
er tilstrækkeligt. De angivne værdier for
modstandene er Vitrohm standardværdier, og
modstandene bør være så nøjagtige som mu
ligt. Modstandene monteres på en 16-stillings
omskifter med to dæk, af hvilke det ene kun
tjener til støttedæk.
3. Vippeafbrydere og faste modstande. Der
kan her opnås et stort antal tider ved anven
delse af et begrænset antal modstande. I fig.
9b er angivet en modstandskæde, hvormed
der kan indstilles på tider fra 1—60 sek. med
spring på 1 sek. Til gengæld skal man selv

omsk. 0-16 - 2 dæk
Tvippeafbr.
Fig. 9. Modstand R.

TS: 8405/s

addere tidsværdierne for at få den samlede
tid. De anvendte vippeafbrydere er af stærk
strømstype, og modstandene monteres direkte
på afbryderne.
Da den ensrettede spænding har en størrel
se af ca. 300 volt, er det nødvendigt at dele
denne spænding ned for at hovedudladningen
ikke skal blive uafhængig af hjælpeanoden.
Det anvendte relæ er et minirelæ, der trods
sin lidenhed dog er i stand til at bryde en
effekt på op til 150 W ved 220 volt uden at
trække bue, såfremt belastningen blot er rent
ohmsk. Kondensator C skal være så „tæt“
som mulig, hvorfor elektrolytkondensatorer
ikke kan anvendes. Der bør anvendes en pa
pirkondensator eller en MP-kondensator (metalliseret papir).
Justering af apparatet foretages ved ind
stilling af potentiometer P så at der opnås
korrekt tidsudmåling ved indstilling af appa
ratet på længste tid. De øvrige tider skal da
passe, for så vidt de anvendte modstande er
nogenlunde nøjagtige.
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Lidt mere »Hi- Fi«
Af OZ5KN.

Under henvisning til min artikel i „OZ“ for
oktober 1954: „En high-fidelity forstærker",
bringer jeg her for interesserede diagrammet
over en videreførelse af denne forstærker.
Den betyder på flere punkter en forbedring
samt en besparelse. Andet forstærkerrør EF86
er blevet erstattet af dobbeltrøret ECC82,
hvorved det tonekorrigerende kredsløb er ble
vet bedre isoleret fra den modkoblede ud
gangsforstærker. Modkoblingen er hævet fra
13 til ca. 25 db, hvilket giver nedsat forvræng
ning. Den altfor kostbare udgangstrafo, som
blev anvendt først, er udskiftet med en langt
billigere uden at spore nogensomhelst nedsæt
telse af kvalitet og ydeevne. Prisen på den nu
anvendte trafo er ca. 75 kr. mod 240 kr. tid
ligere. På grund af den uhyre kraftige mod
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kobling kan filterspolen helt undværes, til
gengæld er ladeblokken gjort 100 MF stor.
Tonekorrektion foregår nu med omskiftere,
idet erfaringen viser, at en korrektion i spring
er bedre end potentiometerregulering, hvor
man har tilbøjelighed til at benytte enten den
ene eller den anden yderstilling, antagelig
fordi øret ikke kan skelne de mange små nu
ancer, som potentiometeret byder på.
Alle transformere er af fabrikatet Jørgen
Schou. Det skal fremhæves, at også denne for
stærker er totalt brumfri og i gengivelseskva
litet ligger en tand bedre end den første; men
da der jo for begge forstærkeres vedkommen
de er tale om højkvalitet, er det naturligvis
ikke den store forskel.

Modulationens grundprincipper
Af G. L. Benbow, M . Sc.,A. M. I. E. E. i Bulletin, jan. 1956.
Oversat af OZ7BG.

Enhver form for radiocommunication kan
karakteriseres ved følgende to punkter:
1. En befordring af energi fra eet sted til
et andet.
2. En påvirkning af denne energi på en så
dan måde, at meddelelser kan overføres mel
lem de to steder.
Det første punkt kommer i stand ved ud
sendelsen af HF-bærebølgen fra en radiosen
der, enten i alle retninger på een gang eller i
een given retning ved hjælp af en retnings
antenne. Påvirkningen af bærebølgen for at
befordre de ønskede meddelelser kaldes „mo
dulation". Det ses således, at brydningen af
bærebølgen i prikker og streger efter morsekoden kan betragtes som den simplest mulige
modulationsform.
HF-bærebølgen, som udsendes af senderen,
har en vexelstrøms egenskaber, d. v. s. den
har amplitude, frekvens og fase. Amplituden
er størrelsen af de svingninger, som udgør
bærebølgen; frekvensen er antallet af sving
ninger pr. sekund og fasen er beliggenheden
af et punkt på bærebølgen i forhold til et vil
kårligt tidspunkt.
Modulation af en sådan bærebølge kan op
nås ved at forårsage periodiske variationer af
enten amplitude, frekvens eller fase med en
frekvens, der er lav i sammenligning med
bærebølgens frekvens.
Variation af amplituden er kendt som am
plitudemodulation,
almindeligvis
forkortet
AM. På lignende måde opstår udtrykkene fre
kvensmodulation FM og fasemodulation PM.
AM er så langt det mest udbredte modula
tionssystem indenfor amatørradio, og af den
grund vil denne serie artikler om modulation
bortset fra en kort omtale af enkelt-sidebånd
udelukkende hellige sig en diskussion af de
forskellige sider ved AM.
Frembringelsen af sidebånd.
Uanset hvilket modulationssystem, der an
vendes, vil modulationsprocessen frembringe
frekvenser beliggende over og under bære
bølgens frekvens. Det ses derfor, at en modu
leret bærebølge optager et frekvensområde,
ikke blot bærebølgens ene frekvens. Bredden
af dette frekvensområde afhænger af det an
vendte system og det modulerende signals fre
kvens. Når talen er om et komplext module

rende signal, d. v. s. dannet af mange forskel
lige frekvenser, sådan som det fås ved tale
og musik, benævner man frekvensområdet på
hver side af bærebølgen som sidebånd. Det
sidebånd, som ligger højere i frekvens end
bærebølgen, kaldes det øvre sidebånd, og det
andet, der ligger lavere, det nedre. Ved am
plitudemodulation er den højeste frembragte
frekvens lig summen af bærebølgens frekvens
og den højeste modulationsfrekvens, på sam
me måde er den laveste frembragte frekvens
lig differencen mellem de to nævnte frekven
ser. Det ses da, at bredden af det optagne fre
kvensbånd — båndbredden, er lig med to
gange den højeste modulationsfrekvens. F. ex.
hvis den højeste modulationsfrekvens er 15
kHz, og bærebølgefrekvensen er 1000 kHz, vil
sidebåndene strække sig fra 1015 kHz til 985
kHz, og båndbredden er 30 kHz.

Fig. 1. Grafisk afbildning af (a) Bærebølge,
(b) Modulerende spænding, (c) Moduleret bærebølge,
(d) Overmodulation.

Modulationsgrad.
I fig. 1 er vist en grafisk afbildning af et
AM-signal. „a“ viser den umodulerede bære
bølge af konstant amplitude og frekvens, som
skal moduleres med lavfrekvenssignalet ,,b“,
hvorved vi får den modulerede bærebølge „c“.
Den ydre kontur af denne kurve kalder man
indhyllingskurven. Forholdet mellem A og C
kaldes modulationsgraden eller modulations
faktoren, og udtrykkes sædvanligvis som en
procent. Øger man nu det modulerende signals
amplitude, nås efterhånden en tilstand, som
vist i „d“. Her reducerer det modulerende sig
nals negative spids bærebolgens amplitude til
nul, og den positive spids øger bærebølgens
amplitude til det dobbelte af dens værdi uden
modulation. Dette repræsenterer 100 °/o mo
dulation og moduiationsfaktor = 1. Yderli
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gere øgning af det modulerende signal resul
terer i tilstanden i „e“, hvor bærebølgen af
brydes af det modulerende signals negative
spidser, og vi har opnået overmodulation.
Bærebølgens afbrydelse forårsager forvræng
ning eller frembringelse af harmoniske af mo
dulationsfrekvensen, som så vil udsendes som
sidebånd af højere orden, og senderen vil
dække et unødigt stort frekvensområde. Det
ses altså, at man af hensyn til sig selv og
andre, bør bestræbe sig på at undgå overmo
dulation for enhver pris.
Den nødvendige e f f e k t til fuld modulation.
Hvis det modulerende signal er sinusformet,
kan det vises, at det effektive input ved 100 °/o
er lig med 1,5 gang bærebølgeeffekten.
Man må derfor, for at modulere bærebølgen
100 %, øge dens gennemsnitlige effektindhold
med 50 °/o. Det må altså kræves, at man til
fører senderen LF-effekt i en mængde sva
rende til halvdelen af bærebølgeeffekten. F.
ex. må modulatoren kunne afgive 75 watt LF
for at være i stand til at modulere en 150
watt sender 100 %. Man maå dog ikke tro,
at ved 100 °/o modulation vil senderens anten
nestrøm øges med 50 °/o. Sammenhængen mel
lem antennestrømmene med og uden modu
lation udtrykkes ved

hvor I m = effektivværdien af antennestrøm
men ved modulation
I 0 “ effektivværdien af antennestrømmen
uden modulation
m = modulationsfaktoren.
Vi vil altså ved 100 °/o modulation, og ind
sættelse i udtrykket få:
Antennestrømmen vil altså stige 22,6 °/o, en
stigning, som naturligvis kun opnås ved det
modulerende signals spidsværdi.
Tale har en meget uregelmæssig bølgeform,
og man vil derfor, hvis modulationsgraden er
indstillet til at være 100 °/o i spidserne, kun
opnå en gennemsnitsmodulationsgrad på om
kring 30 °/o. Den målte antennestrømsstigning
vil følgelig ved telefoni være væsentlig under
de beregnede 22,6 °/o.
Modulationsgraden kan også udtrykkes ved
hjælp af forholdet mellem den påtrykte LFeffekt under modulation og d. c. HF-inputtet
til trinet uden modulation, således:
hvor A = den påtrykte LF-effekt og
W = DC input til det umodulerede trin.
Tabel 1 giver værdier, udregnede fra denne
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formel, for den nødvendige LF-effekt til op
nåelse af forskellige modulationsgrader. Det
vil ses, at har man kun halvdelen af den til
100 »/o modulation nødvendige LF-effekt til
sin rådighed, vil man alligevel kunne opnå en
modulationsgrad på ca. 70 %. Tabellen viser
også de til de forskellige modulationsgrader
svarende stigninger i antennestrøm.
Modulationsgrad i %
100
90
80
70
60
50

LF-effekt
for

HF-eff. = 1
0,5
0,405
0,32
0,245
0,18
0,125

Antennestrøms
stigning i %
22,6
18,5
15,1
11,5
8,6
6,0

Det modulerede signals nødvendige
båndbredde.
Det er tidligere fremhævet, at det frekvens
bånd, der optages af et amplitudemoduleret
signal, er summen af de to sidebånd, eller to
gange den højeste modulationsfrekvens.
For at få tilfredsstillende gengivelse af tale
og musik er det nødvendigt at udsende fre
kvenser i hele det hørlige område, dvs. ca. fra
40 Hz til 15 kHz. I så fald vil båndbredden af
signalet blive 30 kHz. Drejer det sig imidler
tid blot om sikker communication, og ikke om
kvalitetsgengivelse, vil man aldrig have nødig
at udsende frekvenser højere end 2,5—3 kHz,
hvorved det udsendte signals båndbredde re
duceres til 5—6 kHz.
Som stillingen er på vore dages overfyldte
amatørbånd, er det indlysende, at man må
gøre alt for at sikre sig, at ingen udsendelser
optager mere frekvensplads end absolut nød
vendigt til sikring af brugelig communication.
Modulationsimpedans.
Den impedans, som et moduleret HF-trin
repræsenterer overfor det modulerende sig
nal eller modulatoren, kaldes modulations
impedansen. Den bestemmes af forholdet mel
lem det modulerede trins anodespænding og
dets anodestrøm, altså

hvor Z m = modulationsimpedansen
E a = det modulerede trins anode
spænding
I a = det modulerede trins anode
strøm i ampere.
(Fortsættes).

TRAFFIC - DEPARTMENT
beretter
Trafflc-manager: OZ2NU
Hertil sendes senest den 28. i md. alt stof vedrørende tester.
Section-manager: Bånd-aktivitet: OZ7BG
Section-manager: V.H.F. arbejde: OZ9B
Assistent: Int. samarbejde: OZ8T
Diploma Radio Barcelona
er blandt andet opnået af OZ7OP, der har fået til
delt diplom nr. 185. OZ7SN, der også har opfyldt
betingelserne, har endnu ikke modtaget sit eksem
plar, som nu er efterlyst af Tr. Dept.
OZ7OP er forøvrigt godt på vej til opnåelse af
„ESPANA“, hvor han foreløbig har 110 QSL hjem
me af de 125, der kræves.
Worked all Welsh counties.
I sidste nr. kunne vi omtale udsendelsen af et di
plom omfattende alle de engelske grevskaber.
Her kan vi i dag fortælle om et andet, der gælder
for de walisiske grevskaber alene. De er udsendt i
anledning af 10-års dagen for stiftelsen af TOPS
(TOPS CW CLUB). Af reglerne kan vi nævne:
1. Amatører i UK kan kun få udstedt certificatet for
160 m QSO’s.
2. Andre amatører kan få udstedt certificatet for
QSO på et hvilket som helst bånd.
3. QSL’s og svarporto må vedlægges enhver ansøg
ning.
4. Ansøgning gælder kun for QSO’s i tidsrummet
mellem august 1946 og 31. december 1956.
5. Tops medlemmer vil få certificatet udstedt gratis.
Ikke-medlemmer må erlægge sh. 2/6.
6. Certificatet udstedes for fone eller cw. Ikke for
blandet cw/fone.
De forskellige områder i Wales er følgende:
Anglesey
Glamorgan
Montgomerv
Brecon
Cardigan
Merioneth
Carmarthen
Monmouth
Carnarvon
Pembroke
Radnor
Denbigh
Flintshire
Opmærksomheden henledes på, at der i
mouthshire findes amatører licenseret under
G- som GW-prefix. Begge prefix hører ind
Wales og regnes med til WAWC.
Certificatet kan søges gennem Tr. Dept.

Monsåvel
under

Tak til 4SM for de ovenstående oplysninger.
R. E. F. contesten 1956.
Fra R. E. F. har vi modtaget anmodning om at
publicere følgende om årets REF-test:
Den franske contest 1956 er fastlagt med
fone-afd.: 3. marts 1956 kl. 12.00 GMT til
4. marts 1956 kl. 24.00 GMT.
cw-afd.: 14.
april 1956 kl. 12.00 GMT til
15. april 1956 kl. 24.00 GMT.
Under denne test er der mulighed for at opnå
kontakt med de
manglende franske
provinser til
DPF-diplomet og
med staterne
i den franske union
til DUF-diplomet.
En fransk stn. identificerer en REF section med
tal, og provins eller land med bogstaver, hvilket

sendes efter stationens call, hvis prefixet ikke er
tilstrækkeligt til identification.
Eksempler: F8DU/15/IF betyder at stn. ligger i 15.
REF section og i DPF provinsen: Ile de France.
FA8BG/Oran for REF section i Oran (Algier).
FQ8AG/MC angiver DUF-land Moyen Congo i
Fransk Ækvatorial Africa. (AEF).
Loggene sendes til: REF.-P. O. Box 42-01. Paris
R. P. Disse logs kan anvendes ved ansøgning om
DPF og DUF.
OHA — de finske diplom-regler.
Efter meget lang tids venten foreligger nu ende
lig offentliggjort reglerne for det finske amatør
diplom „OHA“.
1. OH-diplomet er opnåeligt af licenserede amatører
overalt i verden.
2. Alle forbindelser udført efter 10. juni 1947 vil
tælle til diplomet.
3. a) Ansøgere i LA, OZ og SM skal fremsende be
vis for forbindelse med i det mindste 50 forskel
lige OH-stns. omfattende mindst 8 (otte) OH-callområder på et bånd plus 8 call-områder tilsam
men på andre bånd.
3. b) Europæiske ansøgere (undtagen de nævnt i 3.
a) må fremlægge bevis for forbindelse med i det
mindste 20 forskellige OH-stns. og omfattende
mindst 7 (syv) OH-call områder. Maximum QSO
pr. bånd er 15 — hvorfor mindst to bånd må be
nyttes.
3. c) Ikke-europæere (DX), der ansøger om diplomet,
må fremlægge bevis for forbindelse med mindst
15 forskellige OH-stationer omfattende mindst 5
OH-call-områder. Forbindelserne kan udføres på
et bånd, men forbindelserne på 80 m tæller for to
forbindelser på de andre bånd.
4. CW eller fone eller begge blandet er tilladt.
Mindste rapport RST 338 og RSM 334. Forbindel
ser med finske Maritime mobile stns. tæller ikke.
Det er bestemt, at en afgift på 5 I. R. C.s skal
være vedlagt ansøgningen til dækning af portoomkostningerne.
OHA-commiteens afgørelser vil være endelige.
Ansøgninger om OHA-diplomet sendes gennem Tr.
Dept., der ordner det videre fornødne.
Tanker om NRAU-testen.
Når efterfølgende linier offentliggøres er det uden
skriverens vidende, derfor en hans call heller ikke
angivet, men jeg finder, at flere bør have kendskab
til indholdet, og har derfor tilladt mig at bringe det
videre.
OZ2NU.
“. . . Rent personligt var den første af årets be
givenheder, N. R. A. U. testen, en skuffelse for mig.
Ikke fordi forholdene var dårlige — jeg lavede 5
QSO’er — pligtskyldigst — af hensyn til 4 °/o reg
len, — men hele oplægget til testen synes mig så
komplet meningsløst, at jeg faktisk er ved at miste
interessen for den.
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Hvis 4 % reglen beregnedes på grundlag af lan
dets indbyggerantal, grantræer i skoven eller knal
lerter i Pærekøbing, kunne resultatet blive lige så
retfærdigt.
Sålænge licensbestemmelserne er helt forskellige
i de nordiske lande, forekommer beregningsgrund
laget — hul i hovedet, — og det undrer mig, at
andre vil fastholde reglen, og det ene år efter det
andet tage sejren hjem — ikke på de bedste præsta
tioner — men alene af den grund, at licensbestem
melserne betinger flere cw amatører, end licensbe
stemmelserne har affødt her i landet tidligere.
Jeg er ikke i tvivl om, at mange andre skandi
naviske hams deler min opfattelse, og hvis nogen
tror, at det vil anspore flere til deltagelse i testen,
sådan som man vil tillægge 4 °/o reglen, så kan jeg
kun sige, at jeg er bange for, at flere falder fra —
det føles, som om man står i kviksand — jo mere
man spræller, des mere synker man . . .“
Årets certificat side.
Desværre må vi indrømme, at årets certificat side
fik en meget dårlig premiere, idet der var sket en
kedelig ombryderfejl.
1.
spalte er korrekt, medens 2. spalte skulle have
begyndt med stoffet i 3. spalte ned til og med W. A.
E. — Derefter skulle der fortsættes med den efterfl.
liste nr. 1—14, men med overskriften WASM/I, der
her helt er forsvundet. I fortsættelse af denne op
stilling skulle så stoffet fra spl. 2 bringes uden ret
telser. (Undskyld! — Sætteren).
OZ-VHF Century Club.
Sidste nr. af „OZ“ var ikke mange dage gammelt,
før der kom lyd udefra i forbindelse med ideen om
oprettelsen af en OZ-VHF Century Club. Den før
ste, der reagerede, var OZ2FR, hvis ansøgning med
121 QSL’s — alle udenlandske — holdt for Tr. Dept.s
granskning for så vidt som 119 kort godkendtes, og
medlem nr. 1 af VHF C C var kåret: OZ2FR, Bække.
Den næste ansøgning, der nåede frem, var fra
OZ2IZ, Struer, der godkendtes som medlem nr. 2 på
grundlag af 108 fremsendte QSL’s, der alle fandtes
i orden.
Tr. Dept. lykønsker disse 2 amatører til medlems
skabet, og de to diplomer, der vil følge efter, så
snart de foreligger færdige fra bogtrykkeren, vil
havne på 2 stns., der ærligt fortjener denne aner
kendelse.
For at fuldende reglerne for VHF-CC skal vi i dag
tilføje, at der vil blive uastedt „sticker“s til med
lemmer af VHF-CC for hver nye 25 stationer, de
har kontaktet efter de første 100, der gav dem med
lemsskab af klubben.
Bemærk! For danske medlemmer skal det være
udenlandske stns., og for udenlandske medlemmer
skal det være danske stationer.
Sideordnet med de nævnte ansøgninger på vor
opstilling over 2 m „Første“-forbindelser, som vi
gengiver nedenfor i en ny og forøget skikkelse:
F/OZ
DL/OZ
G/OZ
GC/OZ
GM/OZ
GW/OZ
LA/OZ
ON/OZ
PA/OZ

- OZ2FR
F8GH
DL6SW - OZ2FR
G3WW
- OZ2FR
GC3EBK - OZ2FR
GM3BDA A - OZ2IZ
GW5MQ - OZ2FR
- OZ2IZ
LA2GC
ON4BZ
- OZ2FR
- OZ2FR
PA0WI

2-3-53
4-3-51
1-6-51
5-3-53
25-7-55
8-9-51
11-10-51
3-6-51
1-6-51

22.35
23.50
21.43
21.03
00.10
23.55
22.45
24.00
22.30

der ikke
inden den
28. februar er
berettiget indsigelse mod foranstående 1. prioriteter,
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GMT
GMT
GMT
GMT
GMT
GMT
GMT
BST
GMT
gjort

vil de være at betragte som anerkendte „Første“forbindelser, og vil blive honorerede derefter.
Men vi mangler stadig et krav på forbindelsen
SM OZ. Forhåbentlig må vi være i stand til at føje
den til listen i næste nr.
9R, 5AB eller 3EP — hvem af jer var det? Eller
måske en helt fjerde?
Månedens diplomoversigt.
Nr. 85. OZ2NU ansøger om AARGAU
„ 92. OZ7PH ansøger om C. d. M.
(Rykkerskrivelse sendt til ARI)
„ 115. OZ3FL ansøger om WFJA
(Se notat andetsteds i rubrikken)
„ 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 WBC
„ 126. OZ2NU ansøger om OHA
„ 127. OZ4XW ansøger om WAC
„ 128. OZ5JE ansøger om WASM/I
„ 129. OZ3FL ansøger om CAA
„ 130. OZ3FL ansøger om CA
„ 131. OZ6HS ansøger om WASM/I
„ 132. OZ2FR ansøger om OZ-VHF-CC
„ 133. OZ2FR ansøger om PA-VHF-CC
„ 134. OZ2FR ansøger om G-VHF-CC
„ 135. OZ2IZ ansøger om OZ-VHF-CC
„ 136. OZ2IZ ansøger om PA-VHF-CC
„ 137. OZ2IZ ansøger om G-VHF-CC
Tr. Dept. ønsker held og lykke med disse ansøg
ninger.
De amerikansk/japanske diplomer.
Som det fremgår af månedens diplomoversigt an
detsteds i beretningen, søger 3FL om WFJA. Vi
håber selvfølgelig, at det vil lykkes for ham at få et
af disse diplomer, der udover at være svære at op
nå, nu har fået yderligere værdi, idet der iflg. jan.
„QST“ ikke udstedes flere. Under „HOW DX?“ på
side 59 i nævnte „QST“ hedder det nemlig: To nye
DX-awards er udstedt af FEARL (Japan. U. S.
Military). Det er „WFKAS“ (Worked Five KAstns.) og „WSKAD“ (Worked Seven KA-Districts),
hvilke diplomer er bestemt til at skulle træde i ste
det for de gamle WFJS og WAJAD. — KA districts
svarer til call-områderne KA2 til KA0.
Fra Japan har vi endvidere
fået en skrivelse fra The Japan Amateur Radio
League, som i et brev dateret den 1. november 1955
meddeler os:
Gentlemen.
Vi er kede af det sene tidspunkt, hvorpå vi infor
merer Dem om denne vigtige meddelelse, der skulle
have været bragt forlængst.
Fornylig modtog vi følgende officielle meddelelse
nr. 2726 dateret den 30. september 1955 fra Depart
ment of Radio Regulations of the Japanese Govern
ment.
ON Far East Command Auxiliary Military Radio
Stations.
1. FEC Auxiliary Military Radio Stations i Japan er
ikke en Radio Amatør Station, men en militær
radiostation, som er autoriseret som en militær
nødvendighed i forbindelse med den administra
tive overenskomst i sikkerheds-traktaten mellem
Japan og USA.

2.

Autoriserede kommunikationer fra en japansk
amatør radio station er begrænset til indenland
ske og udenlandske amatør radio-stationer, der er
legalt licenserede, undtagen i tilfældet statueret i
artikel 52 i den japanske radiolov.
3. Der er ingen regler, der autoriserer kommunika
tion mellem en japansk amatør radio-station og
disse militære radio hjælpe-stationer.
4. Radio kommunikation mellem en japansk amatør
radio-station og en sådan militær radio hjælpe
station er forbudt.
Underskrevet, Chef D. R. R.
Ministeriet for Post- og Telekomm.
I overensstemmelse med ovenstående meddelelse
forstår vi følgende:
a. A. M. R. S. er en Militær Radio Station, og dens
betjening er kun autoriseret for kommunikation
med lignende stationer eller mellem den selv og
en militær radio-station (indbefattet sådanne som
M. A. R. S), men dens forbindelse med en ama
tør-station, som er legalt licenseret i Japan og i
andre lande, er forbudt.
b. Enhver radio forbindelse med A. M. R. S. (Prefixerne KA2-KA9 stationeret i Japan) daterede
efter 16. juli 1952, da oprettelsen af A. M. R. S.
blev approberet af de amerikanske og japanesiske
regeringers samarbejds-komite, må ikke bekræftes
som legale amatørforbindelser.
c. I par. 6 i reglerne for DXCC hedder det: alle for
bindelser med KA2-KA9 gennemført efter 16. juli
1952 skal være undtaget fra de regulære forbin
delser med Japan og „KA“ prefixet skal udelades
fra A. R. R. L.s landsliste.
Med de venligste hilsener til alle Deres medlem
mer.
ærbødigst Deres
sign. Kenichi Kajii, JA1FG, præsident for J. A. R. L.
Vore bemærkninger.
Rent umiddelbart hersker der en uoverensstem
melse mellem denne meddelelse og den ovenfor
nævnte meddelelse om de nye amerikanske-japanske diplomer. Vi skal komme tilbage til denne sag i
et senere „OZ“, når de officielle regler for diplo
merne er indgået hertil.
OZ2NU.
DX-jægeren er udgået p. g. a. manglende tid. 7BG.

VHF- amatøren
Januar var en ganske begivenhedsrig Maaned paa
2 Meter. Forholdene i Maanedens første Uge var
uventet gode, og der blev opnaaet talrige fb Kon
takter mellem Landsdelene. Københavnske Statio
ner havde blandt andet QSO med OZ8WK, Band
holm; OZ3A, Odense; samt SM7ZN i Vårnamo.
Den 7. og 8. Januar var OZ1CR i Gang med 70
Watts Input fra Sangstrup Nord for Grenaa og opnaaede, trods daarlige (skærmede) Antenneforhold,
QSO med OZ2PF, OZ5MK og OZ9R, alle i Køben
havns Omegn, samt OZ8WK paa Bandholm og
OZ9HN i Grenaa.
Maanedens centrale Begivenhed var vel nok TVTransmissionen fra OZ5HE paa Kommunehospitalet
i København, indbefattet en lille Visit hos OZ5AB i
EDR’s Amager Afdeling. Ifølge Breve etc. fra Ama
tører rundt om i Landet ser det ud til, at der den
Aften har været Trængsel foran Billedskærmene!
OZ5AB afslørede sig som TV-Stjerne af Format,
medens han foran Kameraet i Amager-Afdelingen
førte QSO paa 2 Meter med OZ1PL, OZ9R og
OZ5MK. Herunder var ogsaa 9R ganske uanfægtet

af det Faktum, at Forestillingen blev fulgt af Tu
sinder af Kiggere, hvorimod 5MK følte sig temmelig
trykket af Situationen.
Hele Udsendelsen maa have været en fortrinlig
Propaganda for Kortbølgebevægelsen i Almindelig
hed og for Arbejdet paa 2 Meter i Særdeleshed. Vi
glæder os til at byde mange nye Folk Velkommen
paa 2 Meter i de kommende Maaneder.
løvrigt har hele Maaneden været præget af god
Aktivitet, skønt Januar ellers ikke plejer at byde
paa gode Forhold. Flere og flere Calls høres paa
begge Sider af Øresund — forresten ogsaa paa 70
cm, hvor OZ1PL og SM7BCX er i Gang. Ogsaa
OZ5AB har en komplet Station til 70 Cm parat og
er, medens disse Linjer skrives, ved at sætte en 5Element Yagi op paa sin Altan — trods Kulden.
Orkanen den 20. og 21. var haard ved vore An
tenner. Blandt de Amatører, hvis 10- og 12-Elementere maatte neje sig, var OZ4JL, OZ6LD og OZ9NH.
OZ6LD er dog allerede i Gang igen, med den inden
dørs Yagi.
Nu, da der findes faste Aktivitets-Centrer i Aar
hus og Odense, savner vi ærlig talt nogle 2-Meter
Stationer fordelt i Terrænet nogenlunde midt imel
lem dem. Kalundborg, Korsør, Nyborg, Kerteminde
er saadanne Positioner, hvor vi — endnu — mangler
2-Meter Stationer. — I Grenaa, hvis VHF-mæssige
Beliggenhed vistnok maa siges at være enestaaende,
er nu heldigvis OZ9HN dukket op, foreløbig dog
kun med Foldedipol som Antenne.
Een Aften var totalt blottet for Aktivitet paa
Baandet i København, nemlig Onsdag den 25. Ja
nuar, da OZ7G ved 2-Meter Klubbens Møde fortalte
om de sidste Fremskridt paa 70-cm Omraadet i
England, især om en fiks Begynder-Converter med
kun 2 Rør foruden Blandingskrystal: en 6.J6 funge
rer som selvsvingende Oscillator-Quadrupler, og en
6AK5 er MF-Forstærker. Blandt de 25 tilstedevæ
rende var flere „Nykommere“, vi havde saaledes
Fornøjelsen at hilse paa OZ4FT og OZ4SB; sidst
nævnte er allerede meget aktiv fra sin QTH i Lyng
by. — 5AB fremviste den smukke Sølvpokal, han
vandt i EDR-Testen i August 1955, og den vakte al
mindelig og berettiget Beundring.
Næste Møde
er Onsdag den 22. Februar Kl. 20,00 paa Sonofon
Radiofabrik,
Gentoftegade
120,
ved
Kildegaards
Plads. Problem Aften: Erfarne 2-Meter Amatører
besvarer Spørgsmaal og giver Raad. Gratis fælles
Kaffebord som sædvanlig.
løvrigt kan vi allerede nu meddele, at vort Møde
i Marts vil byde paa noget helt eksceptionelt, idet
OZ7G elskværdigt har lovet at demonstrere, hvad
de forskellige Antennetyper kan give af Forstærk
ning. Til Demonstrationen vil blive anvendt Anten
ner til 70 cm. Blandt de Typer, hvis Fortrin og
Mangler 7G vil vise os, er Yagi-Antenner i 1 og 2
Planer, Extended Zepp med Director, Spiral-Anten
nen, Skelet-Antennen og endnu et Antal Typer.
*
Tilegnet 5AB.

Pokalen, som jeg har vundet,
er nu endelig blevet fundet,
og havnet i mit hjem.
Den i fjernsynet blev vist frem,
for at jeg mig kunne beklage,
at det skulle vare så mange dage,
den
uundværlige præmie at fremdrage.
73, 5KD, Struer.
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Forudsigelser for februar

Vy 73 -

best- 9S.Y

Rute
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Bangkok
HS

8700

83

9 0 9,5 11,0 19,0 30,0 32,0 32,0 29,020.*-5 15.0 11.5 9,5 9.0
(10.0)(10,2)
(10,0

Dansk normaltid

00

02

04

06

0*

10

12

14

16

18

20

22

24
MHz

Bruxelles
ON

800

230

|
4.4 4,2 3 9 3.6 4.6 j 4,9
i
:
(6.3) (6,3) (6,3) (6,3)(8,3)

6,2 4.7 4,4
(6,3) (6,2) (6.3)

-

Buenos
Aires
LU

12000

235

13,0 11 4 10 9 10 7 12 0 23,9 29 0 30,0 29,41 26,2 20,5 14.5 13,0
(13,3)(15,1)(14,2)
(12,6)
!
i

-

Lima
OA

10000

264

11,2 10,4 10,2 9.6 9,9 11,3 17,0 28,7 28,0 26 0 21,0 14,5 11,2
(10,1)(11,0)

-

Nairobi
VQ4

6900

155

New York
W2

6300

293

9,0 7 4 7,1 7,1 7,6 8,3 13 8 21,7 24,2 24,9 19,9 11,9 9,0
(10,1)(10,1)(10,1)(10,1)(10,1)(10,1)
(10,1)

-

Reykjavik
TF

2100

310

6,4 6,0 5,5 5.5 7,0 12,3 16,7 18,5 18,3 15,0 10,0 6,7 6,4
(8,4) ao,2)
(10,2)(14,0)(15,2)(13,9)(11,2)

-

Rom
I

1600

180

6,9 6,7 6,3 6 0 10.3 16,1 17,3 17,3 16,0 13 9 9.7 7.5 6,9
(9,9) (9,6) (9,6)
(9,6) (9,6) (9,6) (10,1)(12,7)

-

Tokio
JA/KA

8600

46

10.1 10 1 10.1 12,2 27,3 24,5 18,4 12,9 10,9 10,4 10,1 10,1 10,1
(15,3)
(15,3)(18,9) (18,3) (16,8)

-•

Tborshavn
OY

1300

510

4,7 4,4 4,2 4 2 6 3 11,0 12.8 13,3 12,7 10,5 6.8 5,2 4,7
(10,5) (12,5) (12,R)(11,9(10,1)
(8,6) (8,6) (10,5)

-

Godthåb
ON

3500

310

7 8 7 7 7.5 7 0 6 7 13 0 20,0 23,0 23.3 21,0 14.7 9,0 7,8
(20,4) (21,5)(25,0) 25,7)(22,6) (18,7)
(17,0) (18,8) (20,4)

-

Rio de
Janeiro
PY-1

10400

228

12 8 11,3 10,9 10,5 10 4 23 0 28 0 25,5 24,5 25,5 20,5 14,0 12,8
(29,5) (26,0)
(15.0) (19,3).29,5)(30,2)
(11,0)

-

Svalbard x)
LA-LB x)

2000

18

8.2 8,3 7.1 6 8 6 9 9 9 13 8 14 8 13 9 11.1 8 , 4 7.6 8.2
(33,0)(29,6)(27,0)(25,3)(25,3) (25,3)(23,0)(20,5)(21,2)(22.0)(27,51(33,0)(33,0)
1:

-

Færinge-x)
havn
OX x)

2300

270

6,7 6,5 6 5 6,3 5,7 7 0 13,3 17,8 19,1 17,3 13.7 9,4 6,7
(17,8)(20,6)(21,0)
(21,0)(24,0)(28,2)(28,5) (25,3 (23,0)(15,5)

-

10,4 10.6 10,3

8,5

11,8 11,0 10.4 15,0 27,0 30.0 31,0 29,5 26.0 19,5 14,0 12,6 11,8

i

-

x) Gælder K U N for OY land

Post- og Telegrafvæsenet meddeler:
Lærebog i teleteknik, afsnit A.
Det meddeles herved, at der er udgivet en ny
lærebog til brug ved post- og telegrafvæsenets kur
sus og fagprøver, Lærebog i teleteknik, afsnit A:
udarbejdet
af
distriktsElementær
elektroteknik,
ingeniør, cand. polyt. A. C. Gottlieb. Bogen er på
422 sider og indeholder kapitler om matematik, mag
netisme, elektrostatik, jævnstrøm, vekselstrøm, elek
tronror, elektriske generatorer og ensrettere, måle
enheder,
måleinstrumenter
for
jævnog
veksel
strøm, målemetoder for jævn- og vekselstrøm, led
ningers transmissionsegenskaber, de praktiske trans
missionskrav,
ledninger
med
forøget
selvinduktion
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og fejlbestemmelse på ledninger. Alle kapitler er
forsynet med et stort antal instruktive tegninger.
Bogen erstatter afsnit A, B og C af Lærebog i
telegraf- og telefonteknik (afsnit A-F), der er meget
efterspurgt af institutioner, skoler, studerende m. v.,
men som har været udsolgt i længere tid.
Den nye lærebog kan leveres til såvel institutio
ner som private for en pris af 17 kr. Den kan bestil
les ved indbetaling af beløbet på postkonto 808, kas
sereren i generaldirektoratet for post- og telegraf
væsenet, København V, (på girokuponen anføres:
Teleteknik, afsnit A) eller ved skriftlig henvendelse
til Generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet,
2. ekspeditionskontor, København V.

Fil afdelingsformændene
Af hensyn til den fornødne kontrol og ajourfø
ring af vore kartoteker, beder jeg venligst de af
afdelingsformændene, der endnu ikke har indsendt
de i januar 1956 udsendte skemaer ang. afdelinger
nes adresse og styrelse, om senest den 1. marts d. å.
at tilsende mig det omhandlede skema i udfyldt
stand. Skulle skemaet ikke være kommet afdelin
gerne i hænde eller bortkommet, kan nye skemaer
rekvireres hos undertegnede.
De afdelinger, der ikke senest den 1. april d. å.
har indsendt de omhandlede oplysninger, vil ikke
kunne forvente at modtage referater og blade.
8JM, landsafdelingsleder.
Gammel strøm efterlyses.
Da jeg ikke de sidste 25—30 år har produceret
antennestrøm
på
amatørbåndene,
og
da
sådanne
strømme, med mit kaldesignal i det sidste år i flere
tilfælde er rapporteret fra forskellige lande, skal
jeg herved anmode alle hams, der måtte antræffe
sådanne
vagabonderende strømme, som
efter de
mange års omflakken må antages at være noget ud
mattede, om at aflive disse hurtigst muligt, even
tuelt ved kortslutning eller indfangning i en effek
tiv bølgefælde.
Det kan oplyses, at jeg i nær fremtid håber at
blive i stand til at producere nye og livskraftige
antennestrømme fra min nye QTH.
Vy 73 og god jagt, OZ7BD.
Drama på Bahamaøerne eller pas på BCI.
I januar nummeret af FOC-CL beretter VP7NI
om følgende ejendommelige tildragelse:
„Den 22. oktober havde jeg netop sendt VA til
VK4FJ på 21 mcs, da der lød et frygteligt brag, og
en kugle passerede mellem min højre arm og krop
pen og borede sig ind i bordet under min RX!
En eller anden skør idiot var kravlet ind bag mig
og havde fyret mod min ryg fra døren, der var kun
3 m bagved — en forbier! Da jeg kom udenfor i
mørket, trak han aftrækkeren yderligere fire gange,
men den ville ikke gå af, (jeg hørte tromlen revol
vere) så han opgav det. Jeg spekulerer på, om nogen
anden amatør nogensinde har fået en af sine for
bindelser i luften forstyrret på tilsvarende måde!
Jeg kan ikke forstå motivet, da jeg ingen fjender
har, så vidt jeg ved, og er et meget fredselskende
og stilfærdigt menneske".
Selv om man kun kan gisne om motivet til Daves
uhyggelige oplevelse, vil det nok her være på sin
plads at fastslå, at en BCL, der gentagne gange har
fået sin aflytning af gammeldavs dansemusik eller
20 spørgsmål ødelagt af nøgleklik eller paralysering,
ikke er til at spøge med. Nok er temperamentet
mere voldsomt under de sydligere himmelstrøg, men
alligevel. Pas på BCI!
7KV.
Norske og svense tidsskrifter. — Gratis!
Efter „annoncen" i september OZ kom der så
mange anmodninger om tilsendelse af disse blade,
at jeg nu først har kunnet effektuere alle ordrer!
I øjeblikket findes der endnu 8 sæt på lager. Inter
esserede bedes sende mig et brevkort, men da jeg
forudser langt flere kort end antallet af blade, ma
jeg bede de, der er uheldige i første omgang, om at
have tålmodighed. Uden tydeligt medlemsnummer
er der dog overhovedet ingen chancer!
73, kassereren, O. Havn Eriksen, OZ3FL,
Nykøbing Falster.

E. D. R. tandlægen — ingen rabat.
En tandlæge i en provinsby har vist et ganske
friskt initiativ ved efter et besøg i en københavnsk
radioforretning at tilskrive dennes indehaver, for
med henvisning til medlemsskab i E. D. R. at opnå
20 pct. rabat på en TV-modtager.
Tandlægen skriver:
„I lørdags var jeg i Deres forretning for at orien
tere mig vedr. fjernsyn og standsede ved en „Phi
lips" type 21TDK100A, som skulle tilfredsstille vort
behov. Deres sælger tilbød ombytningsret til den
nye model, som fremkommer efter nytår. Som licenseret radioamatør, OZ.......................og medlem af E. D. R.
har jeg 20 pct. kontantrabat på bruttopris -i- afgift
på radiomateriel, og hvis De kan acceptere dette,
beder jeg Dem være venlig at sende mig apparatet,
og jeg skal, såfremt apparatet er tilfredsstillende
henvende mig i Deres forretning på lørdag og af
gøre det økonomiske. Jeg mener det rimeligt at jeg
har det et par dage på prøve.
Venlig hilsen
Svaret fra forretningen blev en tydelig og klar af
visning til tandlægen, som passende kunne være
spurgt om en flittig brug af tandbørsten kvalifice
rede radioforhandleren til at få 20 pct. rabat på
tandlægeregningen.
„Tilfældet giver os anledning til at slå fast, at
E. D. R. ikke med radiobranchens leverandører har
nogen overenskomst i kraft af hvilken, foreningens
medlemmer kan foretage indkøb ved direkte hen
vendelse til fabrikanter og grossister.
løvrigt er kortbølgeamatører naturligvis som alle
andre velkomne kunder i landets radioforretninger,
såfremt de er indforstået med at foretage deres ind
køb til samme priser og på samme vilkår som alle
andre forbrugere. Radiodetailhandelens avancer er
så små, at ingen radiohandler har råd til at være
filantrop hverken i anledning af julen eller på andre
årstider overfor folk, der præsenterer sig ved et
medlemskort til E. D. R., tandlægeforeningen eller
en skattebillet — der jo er det mest udbredte med
lemskort efter dåbsattesten i dette land.
(Rateksa, dec. 1955).
Stemme-energi sender.
Ved hjælp af transistorer har Signal Corps ud
viklet en forsøgsradio-sender, der arbejder udeluk
kende ved hjælp af energi, der afledes af den talen
de stemme. En del af stemme-energien filtreres fra
mikrofonen for at forsyne senderen, medens den
resterende del er tilstrækkelig til at forsyne ud
gangssignalet med den nødvendige forståelighed.
På forsøgsgrundlag har denne sender allerede væ
ret i stand til at overføre stemmen omkring 180 m.
Ved anvendelse af højere radiofrekvenser samt til
passede antenner, forventer Signal Corps at forøge
rækkevidden til omkring 1,5 km.
En tilsvarende stemme-energi radiomodtager, der
vil komme til at veje kun 90 gram, er også på dags
ordenen. Eventuelt vil disse enheder blive således
konstrueret, at det komplette sæt vil blive monteret
i en kasse af tændstikæske-størrelse.
Det praktiske formål med disse nyudviklinger er
at formindske den nuværende størrelse og vægt af
hærens
walkie-talkies
og
transportable
taktiske
radiosæt.
Den beregnede pris for en stemme-energi sender
er ikke over 20 dollars.
(Fra „Electrical Manufacturing", nov. 1955).
OZ7KV.
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7SN, 7AN og 7NS. 6 PA og B B. Nielsen.

På initiativ af EDR’s Amager-afdeling fik
landets fjernsynsseere lejlighed til at følge
radioamatørernes arbejde.
Efter den omtale udsendelsen fik i pressen,
blev det åbenbart en af fjernsynets bedste af
tener.
Men fik alle de, der fulgte udsendelsen, en
stor oplevelse, så fik vi, der medvirkede, dels
på Blegdamshospitalet og dels i Amager-afde
lingen, det ikke mindre. Vi havde lejlighed til
bag kulisserne at følge hele det mægtige op
bud af mænd og teknik, der var sat ind for at
få det bedst mulige resultat.
Naturligvis
samlede
vor
amatørkammerat
OZ5HE den største opmærksomhed og beund
ring om sin person. Fra sin sygeseng viste
han, hvilken ukuelig energi han er i besid
delse af, og han lærte os andre, hvor små vore
daglige problemer er, i forhold til at være
sund og rask.

LIDT SPROGUNDERVISNING
Die
QTH
(underfor
stået adresse: die Anschrift).
Das QRM, das QRN,
das QSB o. s. v.
Der Sender, das Mi 
krophon (mikrofon), die
Antenne, der Rundfunk,
der Empfånger, der Bericht
(rapporten),
die
Station, das Band (der
Band, bindet af en bog),
der Anruf (CQ skal alt
så
lyde
„Allgemeiner
Anruf“ (algemejner an
ruf), desværre høres alt
for
ofte
„Allgemeine“,
hvilket
for
en
tysker
lyder ligeså elegant som
den
danske
sætning
„flere ko stod på marken“. Der Modulator, die
Modulation,
die
Stufe
(trin i sender).
Skemaet over det be
stemte kendeord ser så
ledes ud:
Grundled (N). Hankøn
(M) der, Hunkøn (F) die,
Intetkøn (N) das.
Genstand (A). Hankøn
(M) den, Hunkøn (F) die,
Intetkøn (N) das.
Hensynsled (D). Han
køn (M) dem, Hunkøn
(F)
der,
Intetkøn
(N)
dem.
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OZ5HE, Billy Henninge.

NS og 6 PA.

Men udsendelsen viste også udadtil, at der
i vor kreds findes hjælpsomhed og et sjældent
kammeratskab. Vi i EDR tager hatten af for
OZ7KY og OZ3WP, der så uegennyttigt gjorde
deres indsats, for at 5HE kunne opleve den
glæde og adspredelse, der følger med at være
radioamatør.
Det må siges at denne udsendelse skabte re
spekt om amatørernes virke. Den viste hjælp
somhed og godt kammeratskab, og den viste
udenforstående, at vor hobby er nyttig og
sund, i pagt med tiden og udviklingen.
OZ5AB havde en stor aften, han repræsen
terede det lune og smittende amatørhumør,
og det gjorde han godt.
EDR kan kun komplimentere at dens Ama
ger-afdeling viste et så strålende initiativ, og
den vil, sammen med denne afdeling, sende
sin tak til fjernsynets teknikere for denne
uforglemmelige aften.
6PA.

ved OZ4PW
L - Ludwig.
Tag den danske sæt
ning:
M - Martha.
Jeg har senderen. Vi
N - Nordpol.
ved, at jeg er grundled,
0 - Otto.
P - Paula.
har udsagnsled, og sen
Q - Quelle (qvelle).
deren er den genstand,
R - Richard.
grundleddet
har.
Over
S - Siegfried.
sættelsen bliver:
„Ich
T - Theodor.
habe den Sender 11 .
U - Ullrich.
Kun for hankøns ved
V - Viktor (fgiktor).
kommende sker der en
W - Wilhelm.
ændring i genstandsfald.
X
- Xantippe (santippe).
Jeg har bogen, hedder
Y - Ypsilon.
„Ich habe das Buch“.
Z - Zeppelin.
Jeg har antennen bli
ver til „Ich habe die
De tyske tal:
Antenne 11 .
1 - eins (ajns).
Det er k u n ved han
2 - zwei (twaj).
kønsord, der foregår en
3 - drei (draj).
forandring
fra
nævne
4
- vier (fier).
fald til genstandsfald.
5 - fûnf.
Det tyske alfabet.
6 - sechs (sæx).
Husk det tyske a lig
7 - sieben.
ger langt tilbage i hal
8 - acht.
sen. Vi nærmer os det
9 - neun (nøjn).
tyske a i ordet arm.
0 - null.
A - Anton.
B - Berta.
Husk: på tysk udtales
C - Cåsar.
alle bogstaver og sta
E - Emil med tryk på e.
velser.
F - Frieda (Frida).
Eks.: Specifikation
G - Gertrud (udtale
(Spesifikatjon).
Gertruud).
Anvender vi hensyns
H - Heinrich (Hainrich).
fald
på dansk, så anven
I - Ida.
der
vi
det ligeledes på
J - Jod (djott).
tysk.
K - Kurfiirst.

3
Her er et eksempel:
Jeg giver manden sen
deren, hedder altså på
tysk: Ich gebe dem Mann
den Sender, se skemaet.
Vi vil ikke her komme
ind på enkelthederne i
grammatik, det der er
formålet er en hovedre
gel til afpudsning af de
værste fejl ved en tysk
QSO.
Efter de samme regler
som anført går gloserne:
Genstand
(A)
mich,
dich, Sie, Ihn.
Dativ.
Hensynsfald (D) mir.
dir, Ihnen, Ihm.
Jeg giver Dem mikro
fonen: Ich gebe IHNEN
das Mikrophon, siger De
Ich gebe Sie dem Mikrophon, giver De MAN
DEN til mikrofonen.
Til slut en lille regel.
Giv ihvertfald den sam
me ting det samme køn
under hele QSO’en, og
lyt så godt efter, hvad
den anden part siger, så
kommer tysk meget let
til Dem. (Fortsættes).

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.
Købes: 2 stk. 813 absolut 100 •/• nye og OK. 2 stk.
sokler for 813. — Pris til:
0Z30Y, Sagasvej 12, 1. th., Frederiksberg.
Byttes eller sælges: Traffo 220 v/14000 v-10 mA
med ensretterventil kr. 65,00. Katodestrålerør LB
13/40 med 13 cm skærm kr. 25,00. Roterende omfor
mer 12v —/220 ~ - 50 psc, 400 mA, kr. 50,00. Tysk
felttelefon, 100 % i orden kr. 45,00. Den berømte
tyske mellem- og langbølgemodtager L.W.e.a. (72—
1500 kHz i 5 bånd) med 8 stk RV2P800, (kalibrering
fuldstændig nøjagtig pål kHz, udgang for højttaler
eller hovedtelefon kr. 230,00. Eenfaset motor 220 v ,
3000 omdr. med centrifugalregulator kr. 35,00. Vibra
toromformer 12 v =/220 = kr. 25,00. Samme men
2 v =/100 v = kr. 20,00.
Søges: I bytte for ovenstående kan tages: 1 fb
L-C meter, et mindre oscilloskop eller el.-borema
skine. Evt. fb gitterdykmeter. Selsynmotor 50/70 v,
50 psc.
OZ5GB, G. Bruun, GI. Kirkevej 137, Kastrup.

Indmeldelse i EDR
De almindelige regler for indmeldelse i EDR er

Indmeldelse foretages
til kassereren.

nemmest

pr.

brev

direkte

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.

B
B

Aakirkeby.

Hammerlund super pro, meget stabil, 2 HF, 4 MF,
ave-forstærker, push-pull udgang 15 watts, i origi
nalt sort metalkabinet, meget velholdt, sælges for
højeste bud over 1250 kr. Den fra håndbogen vel
kendte seriefremstillede dobbelt super,, fabrikat 9R,
300 kr. — Købes: Nyere fabriksfremstillet oscillograf.
Kai Werner, OZ5Q, Niels Andersensvej 33,
Hellerup. Helrup 287.
Sælges: Meget fin 20 m converter (fabrikat 3 TM)
i sprøjtelakeret metalkabinet, kan tilsluttes en mod
tager der kan indstilles på 1900 kc (158 m). Kun til
220 volt AC. Der er indbygget ensretter. Kan nemt
laves om til 15 m. Pris kun kr. 125,00.
OZ5BW, Graasten, tlf. 51371.
5) Først når indbetalingen er modtaget, vil navn og
adresse blive optaget i førstkommende nummer
af „OZ“.
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
Kassereren, OZ3FL, Nykøbing Falster.

Vedrørende amatør-radiosendetilladelse.
Til underretning skal man herved meddele, at der i tiden 27.
december 1955 til 26. januar 1956 er udstedt følgende nye amatør
radiosendetilladelser:
B OZ2PN, P. C. Nielsen, Hanstholmvej 25, Aarhus.
C OZ3EH, E. Hansen, Skipper Klementsvej 6, Aarhus.
B OZ4OM, 6360, O. Madsen, Stubdrup pr. Vejle.
B OZ5DL, 6544, O. B. Pedersen, Nordgaardsvej 74, 1., Skive.
AB OZ6BG, 4979, H. Bang, (har også OZ2BR) Dueoddevej 2,
Kastrup.
B OZ7FR, H. F. H. Frie, Peter Bangsvej 262, 3., Valby.

B
B

shaver og
er hoved
yderligere

Sælges: 80 m amatørsuper (3—6 mc) BC454 med
netdel 220 ac kr. 140,00. Højfjeldssol „Brunette II",
kun lidt brugt. Katalogpris 295,00. sælges for kr.
225,00.
OZ6US, Helge Rosenkilde, Vrensted.

6)

følgende:
1)

TIK Olympia super (1951) 65,00. TOP
B & O shaver, type Sh. TU a 48,00. Alt
repareret og i fineste stand, shaverne
desinficerede.
Allen Hansen,

Følgende tilladelser er ændret fra tilladelse af kategori C
til tilladelse af kategori B:
OZ3W, 706, H. Kahl, Sønder Allé, Rødding.
OZ8FB, 4868, H. G. Schlosser, Klevanghus, Eskelund pr,
Brørup.
OZ9KH, 6325, H. Kunov, Borgediget 16, st. th., Roskilde.
OZ9TH, T. Hansen, Kronprinsensgade 8, Skanderborg.

Følgende tilladelser er ændret fra lille tilladelse
til tilladelse af kategori AB:
AB OZ4GF, 5433, E. G. Folsing, Store Torvegade 31, Rønne.
AB OZ6SH, 6510, W. E. S. Hansen, Møllevej 12, Roskilde.
AB OZ8HH, 3658, H. M. Hansen, Søndergade 29, Middelfart.
Følgende tilladelser er inddraget:
B OZ6HO, H. T. Olsen. Vandværksgade 4, Silkeborg.
AB OZ7AM, A. Mejer, Lykkesholms Allé 2 B, st. tv., V.
AB OZ7RE, Radio Ekko, Margrethevej 28, Holte.

KONTINGENTET
Efter at forslaget om ekstrakontingent på
1 kr. er vedtaget ved urafstemning udgør de
beløb, der skal betales for året fra 1. april
1956 til 31. marts 1957 herefter:
København: 32 kr.
Odense, Esbjerg, Kolding, Viborg og Korsør
29 kr.
Den øvrige del af landet — og i nævnte
byer udenfor afdelingerne — 25 kr.
Beløbene indbetales senest den 15. marts
d. å. på girokort, der udsendes snarest muligt.
Samtidig udsendes girokort til kvartals-be
talende medlemmer for april kvartal. Disse
indbetalinger må også afsendes senest den
15. marts.
Såfremt helårs-kontingent ønskes ændret til
kvartals-kontingent, må det modtagne giro
kort for hele året returneres hertil med et
par forklarende ord.
Betalingsfristen må i egen interesse over
holdes meget nøje!
Bemærk medlemskortet på bagsiden af gi
rokortet!
73, kassereren, OZ3FL, Nykøbing Falster,
tlf. 85 38 24.

Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. febr. 1956.
Medl. nr. 6143 Dr-nr. 1044 Ejvind Petersson, Fjord
gade 14, Vejle.
Medl. nr. 6479 DR-nr. 1045 Th. Knudsen Fuglsang,
Annagade 6, Korsør.
Medl. nr. 6308 Dr-nr. 1046 Bent Jensen, Bregne
dalsvej 2, Svendborg.
Medl. nr. 6445 DR-nr. 1047 Ole Harring, Egelykkevej 6, Vanløse.
Medl. nr. 6525 DR-nr. 1048 Flemming Jensen, Grejs
dalens Ungdomsskole pr. Vejle.
Medl. nr. 6531 DR-nr. 1049 Thomas Pedersen, Bøge
vej 13, Varde.

Læserne skriver
Licensbestemmelserne.
Efter at have læst OZ7EU’s artikel i dec. OZ
(„Demokrati eller . . .“) og den seneste tids mange
indlæg i OZ føler jeg trang til at forsøge at lave
status. For hvem er det nu, der har ret? det er jo
vidt forskellige synspunkter, der kommer til orde.
Må jeg som „gammel" amatør søge at rede trådene
ud, eller rettere gøre et forsøg på at se sagen fra
en amatørs standpunkt uden skelen til hverken
„professionelle" eller „the newcomer".
For mig at se, er der faktisk intet at sige til, at
B-gruppen begynder at røre på sig, starter B-klub
m. m. Der burde ganske afgjort gives B-kategorien
adgang til fone. F. eks. 1 år efter en B-licens ud
stedelsesdato rykkede denne over i AB-gruppen og
dermed ligestillet med „de gamle" som end ikke har
bestået en teknisk prøve.
Man må jo formode, at den tekniske prøve af
P & T er tilrettelagt således, at den der består, i

det mindste efter 1 år på cw må være kvalificeret
til at anvende fone eller cw efter behag, er dette
ikke tilfældet, må det være den tekniske prøve der
bør revideres. E. D. R. bør påny optage forhandlin
ger med P & T, dette er så vigtig en sag, at den
ikke kan gemmes eller „syltes", jeg foreslår at en
deputation fra E. D. R. fører forhandlingerne og
dens resultat refereres til offentliggørelse i OZ.
Som bestemmelserne er nu, må en amatør der
„bor på DC“ for at få lov til at køre med sine ti—
femten watt fone, præstere 60 tegns morseattest og
aflægge 2 (to) tekniske prøver! Mon ikke lidt min
dre kunne gøre det?-------------Prøv f. eks. ved lejlighed at spørge en operatør
på en af de kuttersendere der må bruge visse fre
kvenser i 80 m-båndet hvor meget teknisk kend
skab han har, og kan han morsealfabetet? — Et
andet spørgsmål er så, om det altid er licensinde
haveren der betjener stationen, man hører i hvert
fald aldrig et kaldesignal nævnt fra de stationer!
Der gøres åbenbart forskel på de krav, der stilles,
men hvorfor denne forskel? Vel, vi bygger oftest
vor station selv og må selvsagt have mere teknisk
kendskab, men alligevel . . .
Den udvidede tekniske prøves berettigelse kan
derimod ikke diskuteres, vil man have tilladelse til
højere effekt, må man bevise, at man behersker tek
nikken forsvarligt. Vil man altså have sin kl. A-licens, må man affinde sig med, at der stilles større
krav fra P & T, men hvorfor den overgang fra cw
til indtil 150 watt fone? jeg tror, man stod sig bedre
ved en gradvis overgang som foran skitseret, ABlicens efter et år med B-licens.
Som bestemmelserne er nu, tror jeg, man fra of
fentlighedens side bevidst eller ubevidst spænder
ben for vor hobby, antagelig fordi man ikke her
som i andre lande værdsætter en stor stab af vel
trænede, alsidige KB-amatører.
Med initiativ fra E. D. R.s HB-side og en smule
imødekommenhed fra P & T skulle sagen vel kunne
løses til gavn og glæde for alle parter.
OZ3Y.
B-klubben
som kom til verden ved begivenhedernes pres, så
som en af sine første opgaver, at skaffe klarhed
over de nærmere omstændigheder ved indførelsen
af de nye licensbestemmelser.
Det var derfor med største interesse, vi gik i gang
med landsformandens indlæg om dette emne i nov.nummeret af OZ.
Indledningen lovede en redegørelse, men man blev
desværre skuffet, og fik i stedet et smidigt og ele
gant defensorat for 6PA og konsorter.
Det blev derfor nødvendigt for os (Arbejdsudval
get) selv at skaffe alle oplysninger vedrørende oven
nævnte spørgsmål, og til dette formål er samtlige
aktstykker blevet fremskaffet og gransket nøje
(fotokopier forefindes).
En samlet redegørelse ville have været ønskelig,
men ville også have beslaglagt mindst eet nr. af OZ,
så det må vi afstå fra og nøjes med enkelte væsent
lige punkter.
Punkt 1. Hele sagen startede i 1952 med at en ama
tør, beklageligvis, fik inddraget sin licens grundet
på for stor effekt. (Vedkommende var ikke medlem
af E. D. R.). Dette skabte en voldsom nervøsitet hos
enkelte amatører. Det synes, som om denne kreds
blev repræsenteret af teknisk stab, idet denne om
gående indledte en aktion for at få E. D. R. til at
rejse krav om ændring af de da gældende licens
bestemmelser. Denne tanke mødte straks stærk
modstand såvel hos hovedbestyrelsen som blandt
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medlemmerne landet over. Man anså nemlig de
gældende bestemmelser for at være, stort set, til
fredsstillende og ingen så nogen mening med at
vække en slumrende tiger.
Punkt 2. Stillet over for denne massive modstand
eksploderede tekn. st. med et ultimatum til H. B.,
idet de pr. brev truede med at trække sig tilbage,
hvis de ikke fik deres vilje.
Det kan ikke noksom beklages, at 6PA gav efter
for dette ukammeratlige pres, istedet for, som op
fordret, at offentliggøre dette brev i OZ, og lade
medlemmerne selv få syn for sagen.
Henvisningen til, at bladet skulle være helt hjæl
peløst uden tekn. st., kan ikke tages alvorligt, det
vides, at en ofte anvendt teknisk skribent stod pa
rat til at tage roret, og det skulle da være mærke
ligt, om der ikke blandt E. D. R.s ca. 2000 medlem
mer skulle findes et par stykker, der var i stand til
at løfte arven.
6PA kunne jo i nødsfald have udskrevet en præ
mie-konkurrence!
Punkt 3. H. B. gik nu i krig med P & T, og efter
mange og lange forhandlinger nåede man frem der
til, at E. D. R. fik til opgave at udforme det ende
lige forslag til nye licensbestemmelser, og derefter
indhente afdelingernes syn på sagen, inden det afsendtes til P & T.
Forslaget
blev
udformet
som
hastværksarbejde,
det blev færdigt i sidste øjeblik, og blev afsendt
samtidigt til afdelingerne og P & T (!).
De lokale afdelinger havde på denne måde ingen
chance for at gøre en bedømmelse gældende.
Det kan med føje kritiseres, at H. B. således over
trådte en klar aftale med P & T.
Det ses også, med nogen undren, at de endelige
licensbestemmelser er nøjagtigt mage til et tidligere,
af H. B., forkastet forslag.
Punkt 4. Først da de endelige bestemmelser blev
tilsendt E. D. R. fra P & T, gik fadæsen op for d.
hrr., man indså det urimelige i, at en supplerende
teknisk prøve, ment som et duelighedstegn for
ældre, erfarne amatører, skulle gøres til en obliga
torisk prøve for enhver ny amatør, der ønskede at
benytte en mikrofon på de alm. amatørbånd. Lands
formanden blev kraftigt opfordret til at protestere,
mens der endnu var tid, nemlig før offentliggørel
sen, men undlod, grundet „manglende tid“ o. s. v.
Så faldt hammeren:
Bestemmelserne
blev
offentliggjort
og
dermed
blev vilkårene for de nye amatører skærpet derhen,
at det for mange landet over i praksis vil være
umuligt nogensinde at komme til at sende med
fone på de gængse frekvenser, uanset hvor ringe
effekt der kan komme på tale.
Der påstås ganske vist, at A-prøven ikke er så
svær, med en dumpeprocent indtil på 16, vel at
mærke, blandt næsten udelukkende gamle, erfarne
amatører, der frivilligt har indstillet sig til — og
troet sig kompetent til — at kunne bestå denne
prøve.
Det kan jo nemlig ikke nytte, at man henviser til
de gode undervisningsmuligheder i København, som
ikke er hele landet; der vil være mange ude om
kring, der ikke vil have nogen chance for under
visning, og adskillige andre, der ikke kan afse tid
nok til formålet, man må jo stadig huske på, at det
er en hobby, en fritidsbeskæftigelse, vi har, os, der
er amatører.
I denne forbindelse må der skarpt protesteres
mod de få professionelle „amatørers" altfor store
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indflydelse på flertallet af de egentlige amatørers
vilkår her i landet.
Der har været protesteret før, endda kraftigt, det
kan ses af tidligere numre af OZ, f. eks. kan hen
vises til et indlæg i oktober-nummeret 1953, af
OZ7F, tidl. mangeårig redaktør af samme blad. Det
te indlæg dækker til fulde vor mening, f. eks når
han skriver følgende: „Det er den professionelle,
der er „Gæst“ indenfor en amatør-hobby og ikke
omvendt".
Nu da man i realiteten er ved at standse tilgan
gen af nyt blod på fone-båndene, kan det for alvor
befrygtes, at radio-amatør bevægelsen stille visner
hen.
De første symptomer har allerede vist sig. — Bklubben vil derfor slutte denne redegørelse med en
alvorlig henstilling til H. B. om at besinde sig,
medens tid er, på at tage sagen op og gøre noget ved
det, inden skaden er uoprettelig.
Og skal der diskuteres videre om denne sag, uden
at vi nye amatører mister de sidste illusioner om
kammeratskab og idealisme, bedes man venligst
undlade den tone, der prægede et indlæg på førende
plads i december nummeret af OZ fra et medlem
af teknisk stab.
Vy 73 og godt nytår! — For B-klubben
OZ2RN 6145, OZ5NU 5591, OZ1LC 6385.
I brev af 5. januar forlanger indsenderen
stående indlæg (OZ1LC) oplyst i OZ, at
var forlangt indrykket i jan.-nr. — Dels
af pladsmangel og dels på grund af, at
ren, OZ1LC, på daværende tidspunkt var
med medlemskontingent til EDR, bliver
først bragt nu — efter at restancen er betalt.

af oven
indlægget
på grund
indsende
i restance
indlægget
Red.

Silent key:

I erindring om OZ4X.

Sådan som 4X’s sygdom udviklede sig. kom døden
sikkert som en befrier, og som en fysisk og psykisk
lettelse for hans nærmeste familie, der trofast og
beundringsværdigt ofrede sig for ham, medens syg
dommens greb blev fastere og mere og mere ubry
delig.
Jeg stod ved hans dødsseng, og jeg stod på hans
grav, den kolde vinterdag, da den sidste afsked blev
taget, for at bringe ham jeres og mine sidste 73.
Her sluttede et liv, et rigt liv som radioamatør,
sådan som det altid vil være. når hobbyens ydre
synlige strukturer gennembrydes, og udøveren når
ind bag ved og får forståelse af dens indre tanke
og ide. Og i tankerne drog jeg tilbage gennem den
lange årrække, hvor han fra at være en kær ama
tørkammerat ved nøglen i en anden by, blev den
samme kære amatørkammerat i „huset ved siden
af".

Ret betegnende traf jeg 4X første gang i luften i
en juletest for mange år siden. Betegnende, fordi
4X var en aktiv amatør og tro mod vore traditioner.
Og sådan har det været siden. Det blev til mange
QSO's og mange gensidige personlige besøg.
Men 4X stærke personlige egenskaber lærte vi
først at kende, da ulykken ramte ham for snart tre
ar siden. Da fandt vi en urokkelig tro på livet hos
ham, en tillid til, at fremtiden nok skulle blive god,
hvor svært det end ville blive at nå frem til den. Og
selv om nye komplikationer stadig stødte til, og
skød virkeliggørelsen af alle de mange forhåbninger
endnu et stykke ud i fremtiden, så var de dog lige
stærke og for ham livsbefordrende.
1 vil forstå det, når I hører følgende lille træk:
Umiddelbart før 4X sidste gang kørtes på hospitalet,
var en af vore venner hos ham, og 4X afspillede da
en båndoptagelse, der var optaget den foregående
nat i en pause i smerterne. XYL og 4X havde da for
en stund spredt tankerne med spil på deres strenge
instrumenter. Ved aflytningen af det indspillede
bånd sagde 4X: „Hvor har vi det egentligtalt godt,
lille mor“.
Vi har mistet en god kammerat og en god amatør.
For de, der blev tilbage, vil vi fortsat nære dybeste
beundring for den opofrelse, der blev ydet overfor
vor døde amatørkammerat, og vi beder til slut kun
om, at vort venskab med 4X må bevares hos fami
lien, og at det må stå sin prøvelse, såfremt tiden der
kommer, skulle gøre det nødvendigt.
Ære være dit tavse call, 4X.
OZ2NU.

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.
Nytårsfesten torsdag den 5. januar var morsom;
konkurrencer og „Danse“ gjorde som sædvan
lig stor lykke. OZ2XU havde smykket lokalerne
meget smukt. Blot alle E. D. R.s afdelinger havde
sådan en hyggeonkel! OZ6AX sørgede for at erstatte
Victor Cornelius og havde ellers den musikalske
ledelse. Af prominente gæster så vi W2APW fra
New York og OZ5GB (København afd. formand), fra
Kastrup. OZ7KG havde sendt sygemelding, men
sendte en bil med varer til vort lotteri. Selv om det
var hverdag, trak festen længe ud.
OZ6AX’s foredrag torsdag den 19. januar udgik,
da fjernsynsudsendelsen næste dag krævede forbe
redelser og prøver. Axel vil vi ha’ i fred og ro. Han
kommer 1. marts 1956.
Så kom endelig „OZ5HE kalder"! Ros fra A til Z
i pressen til alle. Det var også en store prøveballon
for statsradiofonien. OZ7NS „Nøgleroman" fyldte 23
linjer i „Berlingske" næste dag. OZ5AB fik OZ9R
på en lille afmagringskur. „Supermanden" OZ7SN
var på forsiden af „Demokraten". OZ6PA’s indlæg
har sikkert skaffet vores „Kampmann", OZ3FL, nye
indmeldelser. Afviklingen af QSO’erne gik så fint
og skyldtes OZ7AN’s indsats. Det gik så fint, at selv
gamle ræve troede, at det var båndoptagelser.
OZ3WP, kaldet Donitz i Ekstrabladet, cyklede med
QSL-kortene på skærmen, om det var alder, ner
vøsitet eller Carlsens skib vides ikke. Billy tog sig
en cigar og en 12P35 under udsendelsen, var rolig
og lykkelig. Ernst Pless klarede sit job særdeles
fint. — OZ5HE sender 73 til alle. — Vi henviser til
OZ6PA’s artikel i „OZ".
v °re

FRA AFDELINGERNE
Program:
KØBENHAVN
Afdelingen holder møde hveranden mandag i sel
skabslokalerne under restaurant „Punkt 1“, Frederikssundsvej 123, tlf. Bella 7626. QSL-centralen er
åben kl. 19,30—20,00. Møderne begynder kl. 20. Alle
oplysninger om foreningen fås på mødeaftnerne hos
bestyrelsen.
Formand: OZ5GB, G. Bruun, GI. Kirkevej 137,
Kastrup. Sekretær: OZ6I, K. Hansen, Hessensgade
29, Kbh. S. Kasserer: OZ8Y, O. Jensen, Egevang 8,
Brønshøj, tlf. Bella 7480.

Torsdag den 1. marts: OZ6AX og OZ8HK demon
strerer en folke FM modtager fra Hamborg.
Torsdag den 8. marts: Generalforsamling. Vi op
fordrer alle til at komme!
Lørdag den 17. marts: Stiftelsesfest. Præcis kl. 20
vil vi forsøge, med lysbilleder og båndoptagelser, at
rekonstruere
„Fjernsynsudsendelsen".
Derefter
be
gynder festen. Husk madpakken og indtegning!
50 26 67 — SU 135 — AM 3812v.
Torsdag den 22. marts: Klubaften.
Vy 73 OZ3WP.

Programmet:
20. februar: Begynderaften, styresenderen v. 7EU.
5. marts: Auktion.
19. marts: Rævejagtsaften.
2. april: Påske, intet møde.
16. april: Rejse til Østen, John Vangstrup viser sin
film og fortæller.
Siden sidst:
Januar bød på to virkelig fine foredrag.. Først
fortalte 5OR om begynderens modtager, og man så
tydeligt, at det var et foredrag, som gik i tilhørerne.
Næste
gang
fortalte
justermester
Hansen
fra
Helweg-Mikkelsen
om
de
viserinstrumentel,
der
kommer indenfor amatørens rækkevidde. Foruden
det grundige og interessante foredrag fik vi en ræxke lysbilleder som illustration.
Og så var der jo TV-programmet den 20 januar.
73 fra 6I.

Aalborg og omegn. Formand: OZ2NU, Børge Pe
tersen, „Dybrogaard", GI. Hasseris pr. Aalborg, tlf.
Skalborg 255. Kasserer: OZ5MV, Max Voigt, Peder
Skramsgade 5, Aalborg. Sekretær: OZ6BF, Bent
Frandsen, Kastetvej 118, Aalborg, tlf 1997 (omst).
Som meddelt i dette OZ døde vor gode ven OZ4X
torsdag den 19. januar, og derfor aflystes den plan
lagte fjernsynsaften fredag den 20. januar.
Når dette OZ udkommer, har vi forhåbentlig haft
en vellykket fastelavnsfest den 12. februar. Medde
lelse om denne fest er sendt til medlemmerne, lige
som meddelelse om klubbens arrangementer i febru
ar og marts vil blive tilsendt medlemmerne.
Er du ikke blevet medlem af Aalborg-afdelingen
endnu? — så er det på tide! Henvend dig til klub
bens bestyrelse eller kom op på Vandrerhjemmet på
Kornblomstvej, hvor vi hver onsdag aften kl. 20
samles i klubbens eget lokale. Husk! jo flere med

41

lemmer i klubben, jo flere arrangementer kan vi
lave. — så på gensyn i klubben hver onsdag aften.
På gensyn og genhør — best 73, p. b. v. OZ6BF.
Aarhus. Medlemsmøde afholdes 1. og 2. onsdag i
måneden.
Rævemodtagere.
Selvom det stadig er vinter, er det alligevel ved
at blive lysere i vejret, og det er da heller ikke for
tidligt at begynde med at få modtageren ned fra
hylden, så den kan blive klar, inden sæsonen be
gynder igen; måske er der nye jægere i vente, så
det ville måske være en ide at få modtageren ind
stillet på frekvensen. Derfor vil vi tage senderen
med på møderne, nærmere betegnet det andet møde
i måneden.
Vy 73 6EJ.

Sidste års mester, OZ6EJ,
får pokalen overrakt af formanden, OZ4EV.
Esbjerg. Afdelingen afholder følgende møder sæd
vanlig sted og tid:
Onsdag den 15. februar: OZ7BE taler om målein
strumenter.
Onsdag den 29. februar: 12 rigtige, tag blyant med.
Onsdag den 7. marts: Generalforsamling. Eventu
elle forslag til lokalforeningens love bedes bragt
bestyrelsen i hænde inden den 1. marts.
Vy 73 bestyrelsen.
Helsingør. Afdelingen afholdt ord. generalforsam
ling fredag den 20. januar hos OZ2DK, Helsingør.
Generalforsamlingen skulle oprindelig begynde kl.
20, men da OZ2DK ejer et fjernsynsapparat, og der
netop denne aften var udsendelse i fjernsynet fra
E. D. R.s Amager-afd. og Blegdams hospitalet, blev
vi inviteret til at se udsendelsen, og generalforsam
lingen blev derfor udsat til kl. 21,15.
14 medlemmer var mødt, hvilket er halvdelen af
afdelingens medlemstal.
Formanden, OZ8MW, O. Warner, bød den talrige
forsamling velkommen. OZ2DK blev valgt til diri
gent. Formanden udtalte i sin beretning bl. a.: „Der
er ikke sket store ting, men der har været sluttet
godt op om møderne fra medlemmernes side, gen
nemsnitlig 10 medl. pr. møde“. Formanden fortsatte
med at nævne OZ7OK's glimrende tekniske foredrag
samt OZ5EH’s foredrag om radar, og da disse to
amatører stadig er villige til at yde deres indsats
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ved de kommende møder, lover det godt for inde
værende år. Formanden omtalte endvidere, at post
kontrollør J. A. Petersen, Helsingør, har foræret af
delingen sit morseskriveapparat med telegrafnøgle
til brug for medlemmerne.
I tilslutning til beretningen oplæste sekretæren.
OZ7K. mødeprotokollen. Beretning og protokol god
kendtes enstemmigt. Det reviderede regnskab blev
forelagt af OZ7K, dette godkendtes enstemmigt.
OZ8MX. Svend Larsen, blev valgt til formand,
efter at OZ8MW havde fremsat ønske om at træde
tilbage. OZ2DK takkede 8MW for hans store arbejde
for afdelingen i de 5 år, han havde besat formands
posten.
OZ8MW
valgtes
til
bestyrelsessuppleant.
OZ2DK genvalgtes som revisor og Edm. Højklint
som revisorsuppleant.
Af forslag var indgået et fra ræveudvalget om at
dække udgiften vedr. batterier til evt. rævesender.
På generalforsamlingen er følgende ændringsfor
slag fremsat af OZ8MX: Foreslår at afdelingen be
taler 1. stk. 120 volt batteri til sæsonen 1956 og at
der iøvrigt oprettes en „Rævekasse“, som modtager
startpenge af radioamatører, der deltager i ræve
jagterne, uanset om disse har modtagere eller ej.
Beløbet
fastsættes
af
ræveudvalget.
Kassebehold
ningen beror hos ræveudvalget og overgår ved det
tes eventuelle ophør ubeskåret til E. D. R.s Hel
singør afd. Ræveudvalget er ansvarlig overfor gene
ralforsamlingen og er pligtig til at fremlægge regn
skab for denne. Forslaget enstemmigt vedtaget.
Under
eventuelt
drøftedes
kontingentforhøjelse,
og generalforsamlingen vedtog enstemmigt følgende:
Kontingentforhøjelse til kr. 10 årlig.
Formanden sluttede generalforsamlingen med en
tak til medlemmerne for godt kammeratskab og
sammenhold i det forløbne år. Til sidst blev der ud
råbt et leve for afdelingen.
P. a. v. OZ7K.
Herning. Man har, siden rævejagterne stoppede,
holdt kursusaften hver måned i foreningens nye
klublokale; man begyndte med ca. 20 deltagere fra
starten, men en hel del er faldet fra, hvorfor?
Foreningen vil gerne vide, om der gåes for hur
tigt frem. Torsdagsmøderne var lagt an på, at ama
tører skulle komme med arbejder, som man var
kørt fast med eller som man kunne fremvise andre
interesserede. Endelig var det meningen, at man
skulle igang med byggeaftener på bl. a. rævemod
tagere og 2 m grej. Amatørerne skulle selv tage
chassis med, og de mere drevne skulle give anvis
ninger, men endnu er ingen mødt, hvorimod man
hører klager over at intet bliver til noget; vil man
da have. at foreningen skal forære de forskellige
grejet? Er der kortbølgetræthed. — eller hvad skal
vi foretage os. Vi kan godt holde nogle foredrag,
men sådanne virker ikke mindre kedelige, og man
får bedre forstand på det teoretiske ved samtidig at
tumle med det praktiske.
Forslag eller klager ved næste møde!
OZ3TM har før været os behjælpelig med råd og
vink, og vi har fået ham til at aflægge foreningen
et besøg torsdag den 23. februar. Alle bedes give
møde. Og skal vi så købe et stykke blik og lave
enten rævemodtagere eller 2 m grej!
Næstformanden, OZ2EM.
Horsens. Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Sønderbrog. 64 b. Sekretær: OZ9PM, Anton Mikkelsen.
Tordenskjoldsgade 16. 3. Afd.-lokale: Belysningsvæ
senets kontor, Gasvej 21.

Månedens program:
Torsdag den 23. februar: Forslag til sæsonens
rævejagter.; mød nu frem og lad os høre eventuelle
ønsker dette angående.
Torsdag den 1. marts: Klubaften.
Torsdag den 8. marts: Klubaften.
Torsdag den 15. marts har vi forevisning af film,
udlånt af USA ambassaden. Filmen vises i forsam
lingsbygningen kl. 19.45. Vi venter at se mange med
lemmer den aften.
Vy 73 OZ9PM, sekretær.
Lolland-Falster. Formand OZ3VH, kasserer OZ9XP,
sekretær OZ7JQ.
Efter nogen tids stilstand i afdelingen har vi ende
lig fået tilsagn om en foredragsholder til et møde
i februar. OZ7DR, Brahm Hansen, kommer herned
den 25. med emnet: „Stationsindretning og stationsbetjening“.
Af nensyn til medlemmerne på Vestlolland har vi
planlagt mødet på hotel „Dana“ i Maribo lørdag den
25. februar, kl. 19,30.
Selv om 3FL desværre ikke kan deltage grundet
på W-testen, håber vi, at alle øvrige møder op; efter
foredraget er der kaffe og masser af kammeratligt
samvær. Vel mødt den 25. februar!
P. a. v. OZ7JQ, sekretær.
Næstved. Hver tirsdag kl. 19,30 afdelingsmøde på
adr. Bogøvej 16.
Tirsdag den 21. februar: Foredrag ved 4U om
transformere. OZ4U er fra firmaet Jørg. Skov, og
det bliver på vandrehjemmet, kl. 19,30, efter fore
draget kaffebord a 2 kr. Vi håber på omkringbo
ende amatørers interesse ligesom Sorø og Slagelse
er meget velkomne.
Vy 73 1EF.
Odense. Lokale: Hunderupvej 28.
Den 20. januar havde vi opstillet fjernsynsapparat
i lokalet for at følge OZ5HE og Amager-afdelingen.
Det var en virkelig interessant aften men også gri
bende på TV. — Udsendelsen gik fint igennem her
i Odense. Der var stor tilslutning til denne aften.
Fra den 8.—13. februar var afdelingen repræsente
ret med en stand på udstillingen „Hygge og Hobby“
i Fyens Forum. Der vil fremkommen nærmere re
ferat i næste OZ.
73 OZ8JR.
Struer. I anledning af TV udsendelsen „OZ5HE
kalder“, var afdelingens medlemmer med damer
samlet på B & O. På trods af dårlige forhold i æte
ren havde vi den glæde at kunne se og følge hele
udsendelsen, som vi iøvrigt synes var god og vel
tilrettelagt, både fra EDR’s og fjernsynets side.
Især var vi glade for at se og høre nærmere om
5HE’s indtræden i vore rækker, og vi beundrer dig,
5HE, for det livsmod, du har vist gennem dine be
stræbelser for at klare denne opgave, som du har
løst, på trods af dit store handicap.
Vy 73 5KD.
Vejle. Formand: OZ8HC, Ch. Hornfelt, Vardevej
34, tlf. 3446. Kasserer: OZ6LK, K. Larsen, Bybæk pr.
Vejle. OZ2EB, Emil Brincker, Boulevarden 4, tlf.
1560. Sekretær: OZ7ZH, O. Zelmer Hansen, Frede 
riciagade 44.
Klubaften og teknisk gennemgang af „Vejen til
Sendetilladelsen" hver onsdag, kl. 20, hos OZ8HC,
Nyboesgade 44.
Vy 73 OZ7ZH.
Viborg. Medlemsmøde afholdes hos OZ9AV, Bal
dersvej 19, Viborg, torsdag den 23. februar kl. 19,30.
Husk teorien!
9AV.

NYE MEDLEMMER
Følgende har
tagelse i EDR:

i

januar

måned

anmodet

om

op

6499 - A. Skjoldrup, Algade 48, Vordingborg.
6500 - K. H. Heikel Vinther, Parkvænget 23, Charlot.
6501 - Jørgen Ottosen, Grundtvigsallé 41 F, Esbjerg.
6502 - Vagn Sylvest Madsen, Stenderup A/M, Sten
derup st.
6503 - Poul Bukalo, Moltkesvej, Haslev.
6504 - Math 184131/53, L. Bjørn, TBS, Høveltegaard,
Høvelte.
6505 - Bendt J. W. Poulsen, Vassingerød pr. Lynge.
6506 - Henning Mikkelsen, Anders Billesvej 25, Fre
dericia.
6507 - Svend Kristiansen, c/o koblingsstationen,
Store-Nustrup.
6508 - OZ7DK, K. D. Jakobsen, Vroue, Skive.
6509 - Steen Jensen, Carl Baggers Allé 32, Fr. Bøge.
6510 - OZ6SH, W. E. Skovgaard Hansen, Møllevej
12, Roskilde.
6511 - Tage Larsen, Klostervej 8, 1. tv., Odense.
6512 - OZ9LD, Leif Dohm, Kulsviervej 79 B, Lyngby.
6513 - Jørgen Steffansen, Eimevej 14, Bjerringbro.
6514 - OZ1FH, Find H. Rasmussen, Vestergade 3,
Brovst.
6515 - Ejnar Skaarup, Kronprinsensgade 130, Esbjerg.
6516 - Friedr. Friedrichsen, Kathrinegade 4, Kolding.
6517 - Egon Jens Pedersen, Dalbygade 34, Kolding.
6518 - OZ4JG, Jørgen Jensen, Søndergade 44, 1.,
Frederikshavn.
6519 - Børge Jensen, Thise pr. Manna.
6520 - Chr. Svenson, Vestergade 14, Kolind st.
6521 - Tage Clausen, Fiskebæk pr. Herborg.
6522 - Svend Leo Poulsen, Ringen 2, Esbjerg.
6523 - Henrik Selmer Thomsen, Brøndkærvej 9. 2.,
Kbh., Valby.
6524 - Jørn Ankjær Pedersen, Poulstrup skole pr.
Vraa.
6525 - Flemming Jensen, Grejsdalens Ungdomsskole
pr. Vejle.
6526 - Wilhelm Phillipsen Leest, Hjordkær, Sdjl.
6527 - Martin Nielsen, Fjordvang 30, Kolding.
6528 - Kurt Lindegaard Andersen, Stadionvej 74,
Bolbro, Odense.
6529 - Aage Møller Pedersen, villa „Birken", Sta
tionsvej 16, Skanderborg.
6530 - OZ3BN, Bent Nielsen, Hørve Lamfj. pr.
Hørve st.
6531 - Thomas Pedersen, Bøgevej 13, Varde.
6532 - Kristian Nielsen, Elsborg pr. Rødkærsbro.
6533 - Børge Andersen, Hjortespringvej 22, Herlev.
6534 - Hans Asbjørn Jørgensen, Sorø Akademis
hovedbygning, Sorø.
6535 - Bent Sørensen, Tøndervej 107, Aabenraa.
6536 - OZ7NL, P. V. Nielsen, Hørve Enghave pr.
Hørve.
6537 - Jens Reinholdt, Korsager Allé 34, Brønshøj.
6538 - OZ4NK, Kai Nielsen, Asylgade 3, opg. 2, 1.,
Frederikshavn.
6539 - OZ8KG, K. G. Jørgensen. KFUM’s soldater
hjem, Aarhus.
6540 - Ruben Lassen, Riishøjsvej 16, Aalborg.
6541 - OZ2LY, Kjeld Lützhøft, J. A. Schwartzgade
33. Kbh. Ø.
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6542 - Steffen Jørgensen, e/o gdjr. Viggo Jørgen
sen, Holeby.
6543 - Clifford Mogensen, Rødkløvervej 10. Aarhus.
6544 - OZ5DL. Ole Baadsgaard Pedersen, Nordgaardsvej 74, 1., Skive.
Tidligere medlemmer:
706 - OZ3W, Heinrich Kahl. Sdr. Allé, Rødding.
1248 - Ejnar Jensen, Torvegade 6, Brande.
1573 - B. Lykke Frederiksen, Hans Tavsensgade 18,
1., Slagelse.
Såfermt der ikke inden denne måneds udgang til
kassereren er fremsat motiveret indvending mod de
pågældendes optagelse i EDR, betragtes de som
medlemmer af foreningen.

QTH-RUBRIKKEN
280 - OZ5M, H. E. Jensen, Fælledvej 45, 2. th.,
Roskilde, ex Aalborg.
1056 - OZ3JC, J. C. Christensen, Dyrehavevej 163,
Kolding, lokal.
1157 - OZ2CX, H. Frederiksen, Hartmannsvej 31,
Hellerup, lokal.
2510 - OZ2BB, Chr. Bro Bystrup, Mølletoften 11,
Skive, lokal.
3157 - OZ7SM, H. Asmussen, Lindedal 2, Haderslev,
ex Kbh.
3422 - OZ3JA, J. Hastrup Andersen, Department of
Chemistry, The Rise Institut, Houston 1,
Texas, USA, ex Kbh.
3783 - OZ5AK, OS. Kolmorgen, Tg.mek.skolen, Ole
Nielsensvej ,Kbh. Ø., ex Middelfart.
3786 - OZ9DR, Ib Holst Jørgensen, Vestergade 37,
Randers, lokal.
4151 - OZ3LF, Leif Larsen, Gaabensevej 12, Nykø
bing Fl., ex Tingsted.
4471 - OZ8XP, E. Østergaard, P. S. Krøyersvej 12,
Højbjerg, ex Aalborg.
4518 - OZ5RJ, R, Jensen, Rosmosevej 48, Glostrup,
ex Ruds-Vedby.
4628 - OZ8FK, J. Jensen, Faarevejle st., ex Støvring.
4667 - OZ2EN, C. Henriksen, Svendsgade 131, 1.,
Vejle, lokal.
4745 - OZ8PH, H. Christophersen, Vestergaardsvej
45, 2., Kbh. NV., lokal.
4900 - Georg Jensen, Sjørup pr. Viborg, ex Struer.
5078 - OZ6JP, sergent J. Pedersen, TKMP, kasernen,
Haderslev, ex soldat.
5169 - OZ3RN, Bj. Simonsen, Rimmensallé 34, Fre
derikshavn, lokal.
5230 - OZ9KA, 271109, Albretsen, Tg. mek.skolen,
Kbh. 0., ex soldat.
5365 - 0Z70C, H. E. Hansen, Nyelandsvej 5, 1. tv.,
Kbh. F., lokal.
5409 - OZ4FL, 271106, Diemer Petersen, Tg.mek.sko
len, Kbh.Ø., ex Nykøbing Fl.
5433 - OZ4GF, KP. Folsing, Tg.mek.skolen, Kbh. 0.,
ex soldat.
5541 - OZ8BW, H. V. Lorentzen, Radiolageret, Tor
vet, Korsør, ex Esbjerg.
5644 - OZ1JH, Rk. 271152, Jensen, RAKMP/TGBTN,
telegrafkasernen, Høvelte, ex Kbh.
5723 - Chr. Troelsen, Ydunsvej 30, Herning, ex sol
dat.
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5752 - OZ6BJ, 271134. Jørgensen. Tg.mek.skolen,
Kbh. 0., ex soldat.
5763 - 272133. Kristoffersen. Tg.mek.skolen. Kbh. Ø.,
ex soldat.
5795 - OZ9ER, 271615, Nielsen, Tg.mek.skolen, Kbh.
0., ex soldat.
5872 - G, Schmidt, Gjøddinggaard Skovridergaard,
Randbøl, ex Kbh.
5908 - OZ1XX. 271474. Høgfeldt, Tg.mek.skolen, Kbh.
0., ex Skjern.
6053 - Ralf Hammershøy. Jernbaneallé 31, 1., Van
løse, lokal.
6062 - P. Mortensen, Østrevej 18, Hasle, Aarhus, ex
Over-Jersdal.
6065 - K. V. Kjolsen, m/t FERNCOURT, c/o Fearnley & Eger, Rådhusgaten 23, Oslo.
6135 - OZ4DR, A. H. Christiansen, Lollandsgade 71,
1., Aarhus, lokal.
6157 - Svend Pedersen, elektriker, Vægger. ex Aars.
6165 - Kresten Christensen, Frederiksdal 20, Skive,
lokal.
6238 - B. Jørgensen, Adelgade 30 A, 1., Assens, lokal.
6422 - Finn Stenstrup, Sorø Akademis hovedbyg
ning, Sorø, lokal.
6438 - H. Sølling-Jørgens, Carlsmindevej 4, Søllerød
pr. Holte, ex soldat.
6449 - telegrafist mg. 259146, Hansen, 5. reg./FSKMP,
Vordingborg, ex soldat.
6488 - Rettelse: P. R. Jensen har call: OZ5RP — og
ikke OZ5PR.
oz
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Teknisk
redaktør:
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OZ5AC,
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øvrigt stof, som må være redaktionen i hænde senest
den 1. i måneden.
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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 Pedersen, Ålekistevej 211, Vanløse, Da 2871u.
Testudvalg:
OZ2NU,
Børge
Petersen,
Dybrogård,
Gi.
Hasseris,
Aalborg,
Skalborg
155B.
Landskredsleder:
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, Randers
6111 (dag). OZ2KP, K. Staack Petersen, Risbjerggårds
allé 63, Valby, telefon Hvidovre 667. OZ3Y, H. Rossen,
Svenstrup, Korsør, tlf. Frølunde 102. OZ3XA, A. P. H.
Jacobsen, Karen Brahesvej 11B, Odense, Odense 2377.
OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens, Hor
sens 2096. OZ5KD, K. Dantoft, Vestergade 31, Struer,
Struer 600. OZ4RU, R. Thomsen, Fabrikvej 93, Horsens.
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 før månedens begyndelse direkte
til kassereren, OZ3FL, Fuglsangvej 18, Nykøbing F.,
vedlagt betalingen, 10 øre pr. ord. i frimærker.
Øvrige annoncer til OZ:
OZ7HL, Henry Larsen, Maagevej 31, København NV.

*

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

