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Kan man det ?
Åbent brev til de øvrige lande i NRAU-testen.
Prisværdigt hurtigt fik vi resultatet af sid
ste NRAU-test. Men det er vist også det ene
ste, de deltagende OZ-amatører vil rose ved
denne test. Udover at de har haft deres spe
cielle fornøjelse ved at deltage i selve testen,
så må de beskæmmet se sig slået i de samlede
resultater på grundlag af en aldeles idiotisk
(ja, undskyld udtrykket, men det dækker gan
ske nøjagtigt) pointsberegning. OZ2NU er di
plomat og fremkommer ikke med yderligere
kommentarer, men ser man lidt fornuftigt på
sagen, så ligger det således, at vilkårene for
licens er ret forskellige i hvert fald i Dan
mark og Norge. De relativt få amatører i
Norge er alle ktive, hvorimod en meget stor
1. OZ, de bedste 10
2. SM, de bedste 10
3. LA, de bedste 10
4. OH, de bedste 10
Dette resultat vil år for år kunne lade sig
ændre ved en personlig indsats fra de pågæl
dende landes amatører. Det nuværende resul
tat kender vi alle på forhånd.
Blev testen udformet på denne måde, så
ville der i hvert land være en kappestrid om
at blive placeret blandt de bedste 10. Som
det er nu, vil resultatet i hvert fald for vort
vedkommende absolut aldrig nogen sinde bli
ve anderledes. Tværtimod vil det år for år
blive ringere. —
Af rent praktiske grunde (ved tester er det
7BG der lægger beslag på stationen), er det
adskillige år siden jeg selv har deltaget i
nogen test, men jeg husker tydeligt den spæn
ding, vi var i, før NRAU-testen, og det for

del herhjemme er det, man i almindelighed
kalder „passive medlemmer". Som følge deraf
giver 4 pct. ordningen her LA en meget stor
fordel, en fordel, som de ikke burde benytte
sig af.
Ser vi på sportsverdenen, så udtager man
her til landskampe et antal deltagere, som
særligt har gjort sig kvalificerede. På samme
måde vil det være naturligt i vor test at lade
f. eks. de 10 bedst placerede i hvert land ud
gøre landsholdet og lade deres sammenlagte
points tælle som slutresultat. Så får vi en
retfærdig ordning, som alle kunne være be
kendt. På denne måde ville resultatet blive:
— 1725 points.
— 1651 points.
— 1404 points.
— 1237 points.
arbejde, vi altid gjorde her, og det lettelsens
suk, vi drog, når den sidste QSO var afviklet,
og det var blevet time. Alt dette skulle nødigt
forgå, men det vil det gøre under den nuvæ
rende tingenes tilstand. —
De grunde, der i sin tid var for 4 pct.-reg
len, er forlængst med det stigende antal ama
tører faldet helt bort.
At de øvrige nordiske lande vil være for
holdet bekendt, forstår vi ikke her. Det gavner
ikke det nordiske samarbejde og er sikkert
også en meget vigtig faktor i OZ’s holdning
overfor NRAU i det hele taget.
OZ7EU.
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Mobil 2-meter station
Konstrueret og beskrevet i „Old Man 10/55 af HB9KI Heinz Genge.
Bearbejdet af OZ8MD Mogens
Den her beskrevne 2-meter station er kon
strueret udfra den betragtning, at de fleste
VHF-amatører ønsker en qrp-station til brug
fra field-day positioner og sommer qth’s. Med
ordet „mobil station" forstår jeg en kompakt
og
netspændingsuafhængig
sender-modtager
kombination, der tillige er let at betjene og
let at stille op.

Senderen.
Oscillatoren i denne er forsynet med røret
6C4 og arbejder med et 8 MHz krystal i en
overtoneopstilling med induktiv tilbagekob
ling, der må tilpasses med udtaget på L5. Ind
stillingen af en sådan oscillator er beskrevet
i enhver nyere ARRL-håndbog. Anodekredsen
indstilles med et gitterdykmeter til 3. harmo
niske, altså 24 MHz.
Derefter følger en 12AU7 med det ene sy
stem arbejdende som tripler til 72 MHz og
det andet system som dobler til 144 MHz. Det
var ikke muligt at opnå tilstrækkelig styre
effekt med en 12AT7, men den her viste
12AU7 giver let 4 mA i gitteraflederen på
832-A. Gitteraflederne i de to halvdele af
12AU7 er tilpasset således, at begge rørhalv
dele trækker samme anodestrøm, og således
at der går 2—3 mA i gitteraflederen i 832-A.
Koblingen til dette rørs gitter er induktiv,
med afstemt gitterkreds. Udgangstrinet er
neutraliseret, hvilket var ret vanskeligt, me
kanisk set, idet chassiet havde samme bredde
som fatningen til 832-A, og det var således
ikke muligt at føre neutralisationskondensa
torer op gennem chassiet ved siden af røret.
Den bedste løsning var da at lodde neutrali
sationstrådene fast på nittehovederne til fat
ningens gitterfjedre, på oversiden af denne.
Den ene side af den induktive antennekobling
er jordet og således tilpasset usymmetrisk ka
bel.
Modulatoren.
Modulatorindgangen er tilpasset krystalmi
krofon, hvis udgangsspænding bliver for
stærket med en 12AX7 med de to systemer i
kaskade. Derefter følger en 12AU7 som
speech-clipper. Filteret med drosselspolen og
de to kondensatorer afskærer de ved klipnin
gen fremkomne højere harmoniske.
Det næste rør er en 6J6, der arbejder som
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fasevender til de to modulatorrør af typen
6AQ5. Disse rør arbejder i push-pull klasse
A og afgiver ca. 8 Watt LF, målt på sekun
dærsiden af modulationstransformatoren.

Modtageren.
Modtageren er en dobbeltsuper, der som
bekendt indebærer visse fordele. På trods af
den store forstærkning er det alligevel lykke
des at bygge en stabil modtager, idet der ikke
er to trin, der arbejder på samme frekvens.
Ved en så kompakt opbygning ville to trin
på samme frekvens sandsynligvis give anled
ning til ustabilitet.
I indgangen har forfatteren valgt den med
rette foretrukne cascodekobling, der ved for
nuftig opbygning arbejder meget stabilt, (an
gående opbygningen af denne vil jeg henvise
til artikel ' OZ 5/53 af OZ9R. OZ8MD).
Den første MF er på 10,7 MHz. Oscillatoren,
der er bestykket med en 12AT7, svinger på
135 MHz. For at opnå stor frekvensstabilitet,
er der anvendt en push-pull kobling.
Det første 10,7 MHz trin er forsynet med
EF22, der efterfølges af oscillator, blandings
trin til 447 KHz med ECH21. Heptodedelen i
yderligere en ECH21 forstærker 447 KHz sig
nalerne, der derefter bliver demoduleret i en
krystaldiode af typen 1N34. Derefter følger
en 7F7, hvis ene system benyttes som LFforstærker, mens det andet fungerer som
beat-oscillator ved CW-modtagning. LF signa
let bliver derefter forstærket videre i det
ubenyttede triodesystem i den sidste ECH21,.
og bliver så ført ud til hovedtelefonbøsnin
gerne på forpladen. Der er til dette rør be
nyttet en fast negativ gitterforspænding, der
tages fra et tørelement på 1,5 volt.

Følsomhedsreguleringen
af
modtageren
foregår med et potientometer i katoderne på
10,7 MHz blandingsrøret og på første 447 KHz
MF rør.

Opbygningen.
Sender, modtager og modulator er opbyg
get på seperate chassiser med målene:
Modtager
105X140X2 mm
Sender
68X140X2 mm
Modulator
61X140X2 mm
Opbygningen af de enkelte apparater
lettest på fig. 1.

Fig. 1

ses

Til venstre ses modulatoren. Ovenpå chas
siset er alle rørene placeret. Endvidere er de
to potientometre til indstilling af modulati
onsgrad og forstærkning anbragt ovenpå chas
siset.
I midten sidder modtagerchassiset, og til
højre derfor senderen. Alle afstemningskred
se med undtagelse af PA-anodekredsen er an
bragt under chassiset.
Fig. 2 viser til venstre senderen og til højre
modtageren set fra bunden. I midten sende/
modtage omskifteren og til højre derfor ses
spolen og kondensatoren til modtagerens før
ste oscillator.
Lige bagved omskifteren er gitterspolen til
cascoden placeret. Denne er på fotografiet
skjult af den tilhørende trimmer.
Bagest til højre ser man spolen til 2.den
ose. Denne sidder foran en lille afskærm
ningsplade, bag hvilken beat-oscillatorspolen
er anbragt.
6BQ7A er monteret lige bagved omskifte
ren, for at få den kortest mulige antenneled
ning.
Modulatorchassiset bør, hvis man agter at
efterbygge konstruktionen, gøres 1—3 cm
bredere, idet det viste chassis først var be
regnet til en skærmgittermodulator.
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Fig.
De
forskellige
betjeningsgrebs
placering
fremgår af titelfotografiet. I det ene af de 3
bøsningspar til hovedtelefontilslutning, er der
indkoblet en LF-støjbegrænser.
Forpladen, der er fremstillet af 2 mm alu
minium, har dimensionerne: 24X15 cm.

skifteren. Omformeren bliver kun benyttet
i sendestilling, idet modtagerens anodespæn
ding tages fra et 150 volt anodebatteri. Mod
tagerens anodestrømsforbrug: 38 mA.
Senderens
strømforbrug
i
telefonistilling
200 mA, og i telegrafistilling 120 mA.
Output er målt til 8—10 watt, med et input
på 17 watt, hvilket i betragtning af den kom
pakte opbygning og den lille PA-spole må
anses for tilfredsstillende.
Hele apparatet er indbygget i en kasse med
målene 244X140X150 mm.
Stationen blev første gang anvendt under
„Coupe de l’USKA VHF 1955“, ved hvilken
lejlighed den arbejdede yderst fortræffeligt.
Til en 24 timers test som denne skal der be
nyttes en 6 volt akkumulator med en kapa
citet på 150—200 amperetimer.

Forfatterens kommentarer.
Stationen er til en vis grad opbygget efter
„de forhåndenværende søms princip“. Ved
nyanskaffelser vil det anbefales at udskifte
det første ECH21 med triode-pentoden 6X8
eller 6U8. I stedet for den anden ECH21 an
befales 6U8, der har adskilte katoder, således
at der ved indsættelse af katodemodstand kan
undværes det viste gitterbatteri. 7F7 kan er
stattes af en 12AX7.
Stationen er beregnet til drift fra en akku
mulator i forbindelse med en roterende om
former. Den her anvendte omformer afgav
250 volt ved 200 mA’s belastning. De 250 volt
bliver afbrudt med et relæ der styres af om

Silent key
Jeg har altid været imod
at amerikanisere det dan
ske sprog — men få steder
passer silent key bedre
end her. OZ7IP er død
efter en svær, men kort
varig sygdomsperiode.
OZ7IP var i en længere
periode formand for EDR’s
Hillerød-afdeling og tak
ket være hans aktive ind
sats er foreningen blevet
til det, den er i dag. Som
CW-operatør
var
7IP
kendt og skattet af mange
hams rundt på kloden —
hans sikre nøgleskrift og
dygtige stationsbetjening skaffede ham alle de prefixer, der var værd at hente hjem. Hans forkærlig
hed og agitation for CW har udklækket de CWoperatører, afdelingen har i dag.
Æret være hans minde.
OZ1HH.
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Festugen for den
livlige trafik
Protektor: Hans Eminence 4AO.
Til opbyggelse for a l l e , der ikke kan læg
ge deres ferie i ugen 29.
— 4. august og
deltage i EDR’s lejr på Bornholm, har Kø
benhavns afdeling et lille arrangement på
Buske Mølle
1.—7. juli.
Rævejagter X Fjernsynsmodtager ?
Tur til Holmegaards Glasværk ?
80 m senderX| 2 m sender ?
Besøg på Faxe Bryggeri ?
Godt humør X Godt vejr ?
Tag teltet med, kamrene i møllen bliver
sikkert snart udsolgt.

En „Swinging Link“
Ved OZ2E.
Det var faktisk et columbusæg, der blev
lagt i OZ sidste måned. Hvem har ikke ærget
sig over trilning af luftspoler indtil nu. Tak
skal du ha' 7BG! Og medens vi så er ved luft
spolerne, så har man jo allerede regnet ud,
at to træskruer (søm har kanter) placeret
midt i formen og med passende afstand giver
mulighed for at vikle en spole ud i eet, så
der alligevel bliver plads til en „swinging
link“.
Her på stationen er denne link udført skær
met, og den er simpel at fremstille, idet der
er brugt en tiloversblevet ende koaksialkabel.
Skær først kablet af til den længde, der sva
rer til linkens omkreds. Træk inderlederen ud
med en tang og skub skærmen og plastickap
pen om kablet lidt sammen. Herefter har man
en hæderlig chance for at skubbe og trække
skærm og plastickappe af isolationsstoffet.
Skærmens diameter er nu noget større end
oprindeligt, men det gør det kun let at træk
ke det nødvendige antal vindinger igennem
skærmen. Tråden, man triller linken af, er
selvfølgelig
bomuldsomspundet
kobbertråd
eller lignende. Af
fig. 1 fremgår det,
hvprledes
linken
tilsluttes
sende
rens outputklem
mer.

Fig.

Den ene ende af den isolerede tråd føres
direkte til den ene klemme, den anden ende
loddes til skærmen i det viste punkt, der føres
ud til den anden klemme.
Er der koaksialkabel helt ned til PA-trinet
loddes den ene ende af den isolerede linktråd
til inderlederen. Skær et passende stykke af
koaksialkablets
isolationsmateriale
og
skær
det halvt igennem på langs, således at det
kan krænges nedover lodningen inderleder
og link imellem. Det fjerner bekymringer for,
hvad der eventuelt kan ske, når skærmene
om linken og koaksialkablet loddes sammen,
som vist på fig. 2.
Giv linken den endelige form og ret skær
men om den til. Ved den på figuren viste lod
ning undgår man, at skærmen eventuelt

trævler op, samt at skærmen stives lidt af.
Eventuelt kan linken omvikles et lag cellu
lose tape eller to, og derefter monteres den
på en svingarm.
For at undgå meget mekanisk arbejde med
fremstilling af vinkelstøtter o. lign., blev der
brugt et gammelt glødestrømspotentiometer
og et stykke plexiglas til montering af linken.
Fordelen ved at bruge et glødestrømspo
tentiometer fremfor et almindeligt potentio
meter var, at akslen i det førstnævnte ikke
var forskydeligt. Bruger man et potentiome
ter med løs aksel, skal der monteres et par
smalle stopringe på hver side af forpladen.
Potentiometeret blev skilt ad, således at
kun pladen med gevindstykke, møtrik og ak
sel var i brug. Linken blev ved hjælp af en
bøjle over koaksialkablet monteret på plexi
glasset og endnu en bøjle fastgjorde den an
den ende af plexiglasset til messingakslen.
Der manglede dog lidt før det hele fungerede,
som det skulle, idet det viste sig, at linkens
egenvægt resulterede i, at koblingen mellem
PA-spole og antenne lidt efter lidt blev kraf
tigere end ønskeligt var. Et par ridser på
langs i messingakslen gav en tilpas prespas
ning, således at linken blev stående i den stil
ling, operatøren foretrak.
Det har kun været nødvendigt een gang i
3 år at gentage denne tilpasning af akslen.
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Moderne isolationsmaterialer
Af OZ7PL.
(Fortsat).
Gennemslagsstyrke.
Ved gennemslagsstyrken for et isolations
materiale forstås kort og godt den feltstyrke
i kV/cm, som isolationsmaterialet kan udsæt
tes for i et nærmere angivet tidsrum, uden at
der indtræffer gennemslag. Da gennemslags
spændingen for de almindeligt anvendte iso
lationsmaterialer med ganske enkelte undta
gelser, f. eks. fiber, ligger på nogle 100 kV/cm,
er det sædvanligvis ikke nødvendigt at be
kymre sig herover, eftersom de i amatørsen
dere forekommende spændinger er forholds
vis lave. F. eks. vil en ½ mm trolitulplade
med gennemslagsspændingen 200 kV/cm kun
ne tåle 10 kV.
Modstand.
Der findes flere begreber for isolationsma
terialernes elektriske modstand, nemlig spe
cifik modstand, overflademodstand og indre
modstand. Det er imidlertid så heldigt, at for
de normalt anvendte isolationsmaterialer er
de opgivne dc-modstandsværdier så høje, at
det ved almindeligt amatørarbejde ikke er
nødvendigt at tage hensyn hertil.
Inddeling af isolationsmaterialerne.
Isolationsmaterialerne, der her skal be
handles, kan efter oprindelse inddeles i ne
denstående grupper.
I Kunststoffer.
II Keramiske isolationsmaterialer.
III Mineralske isolationsmaterialer.
IV Tavestoffer.
V Gummi.
VI Voks og compounds.
I. Kunststoffer.
Kunststofferne er opbygget af indviklede
organiske forbindelser og deles i to grupper;
de termoplastiske og de termohærdende stof
fer. Den første gruppe omfatter de kunststof
fer, som ved opvarmning blødgøres for atter
at blive hårde ved afkøling, hvorimod stof
ferne i den anden gruppe ikke kan blødgøres
ved opvarmning.
A. Termoplastiske kunststoffer.
Polystyrol eller
trolitul.
Dette stof er kendetegnet ved meget
elektriske egenskaber. Blødgøringspunktet
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fine

/

U+
Fig. 1. Isolationsmaterialers tabsvinkel.

ligger ved ca. 75° C. Materialet er let bear
bejdeligt og kan ikke optage vand. Da det er
opløseligt i benzol, kan man fremstille en
glimrende isolationslak ved opløsning af tro
litul i benzol, da lakken bliver fuldstændig
uigennemtrængelig for vand. e er ca. 2,5, og
tgб er ca. 0,1 %o ved 1 Mc og 0,3 °/oo ved 100
Mc. Polystyrol fås i form af rør, stænger og
plader.
P oly vinylklor id, PVC.
PVC anvendes mest til ledningsisolation,
hvortil det er udmærket på grund af den rin
ge vandoptagelse. HF-mæssigt er PVC dårligt,
hvorfor det er mindre heldigt at anvende
PVC-lysnetledning til feedere og lignende.
ϵ er ca. 6 og tgδ kan nå op på 12—14 % ved
1 Mc.

Mipolam.
Mipolam svarer meget nøje til PVC.
Plexiglas, perspex og lacite.
Disse stoffer hører til samme familie. Da de
er glasklare, anvendes de fortrinsvis som
glaserstatning, ϵ er ca. 3 og tgδ er ca. 1,5 °/o
ved 1 Mc og 0,7 °/o ved 100 Mc, hvorfor HFegenskaberne er noget ringere end for troli
tul. Fås i form af rør, stænger og plader.
Polyten.
Dette stof anvendes hovedsagelig som iso
lationsmateriale i HF-kabler. Polyten er hvidt
og sejgt, men blødt. Blødgøringspunktet lig
ger omkring 100 C. HF-egenskaberne er me
get fine, idet ϵ er ca. 2,3 og tgδ er mindre end
0,3 °/oo op til 1000 Mc.
Teflon.
Teflon har meget fine HF-egensaber; ϵ er
ca. 2,1 og tgδ er mindre end 0,2 °/oo op til
1000 Mc. Blødgøringspunktet ligger temmelig
højt, ca. 140° C. Anvendes sjældent på grund
af meget høj pris.

Nylon.
Nylon er meget stærkt, men forholdsvis
blødt. Blødgøringspunktet ligger omkring 90°
C. ϵ er ca. 3 og tgδ er ca. 2 °/o ved 100 Mc.
Nylon er vandabsorberende, ca. 2 %.
B. Termohærdende kunststoffer.
Bakelit.
Bakelitpulver anvendes ved fremstilling af
pressede
formgenstande,
almindeligvis
med
tilsætning af passende fyldstoffer, f. eks. træ
mel. En sådan bakelit giver de pressede gen
stande en god styrke og anvendes, når der
ikke stilles særlige elektriske krav. ϵ er ca. 8
og tgδ er ca. 8 % op til 100 Mc, hvorfor denne
bakelit ikke er særlig fremragende som HFmateriale. Ved at anvende pulveriseret glim
mer som fyldstof fås et betydelig bedre HFmateriale, hvor ϵ er ca. 4,8 og tgd er ca. 0,6
% op til 100 Mc. Glimmerbakelit er derfor
udmærket til f. eks. rørfatninger.

Karbamidharpiks.
Dette stof har nogenlunde samme elektriske
egenskaber som bakelit, men varmebestan
digheden er noget mindre, nemlig ca. 100° C
imod 120° C for bakelit.
Textolite.
Textolite er en speciel afart af polystyrol,
men er termohærdende. ϵ er ca. 2,5 og tgd er
0,5 °/oo ved 3000 Mc. Textolite er hårdt og
stærkt. Anvendes sjældent på grund af høj
pris.
II. Keramiske isolationsmaterialer.
Porcelæn.
Porcelæn fremstilles af en blanding af feldspat, kaolin og kvarts. Porcelænsmassen for
mes til genstande, der efter en tørring under
kastes en brænding. Denne foregår ved en
temperatur på 1400° C, og da feldspatten
smelter ved ca. 1200° C, vil den smeltede feld
spat i nogen grad opløse kaolinet og kvartsen.
Efter afkøling er porcelænsmassens korn kit
tet fast sammen, og alle porer ud imod over
fladen er lukket. En glat overflade opnås ved
glacering. Da δ er ca. 6 og tgd 1—2 % ved 1
Mc, er porcelæn ikke særlig velegnet som
HF-isolationsmateriale.

Steatit.
Steatit består af talk med tilsætning af en
kelte andre stoffer. Formgivningen foregår
på samme måde som for porcelæn. Steatit
udmærker sig i forhold til porcelæn ved at
have lav tgδ, mens ϵ er ca. 5,8. Af specielle
steatitter kan nævnes frequentit og calit, for
hvilke der opnås tgδ omkring 1 °/oo ved 100

Mc, hvorfor disse stoffer er fortræffelige HFisolationsmaterialer.

Condensa.
Ved fremstillingen af condensa anvendes mi
neralet rutil i større eller mindre mængder.
Da rutil udviser en overordentlig høj værdi
for £, er det muligt at fremstille condensa med
£ imellem 10 og 80 alt efter rutilindholdet. tgd
er ca. 1 °/oo ved 100 Mc. Afhængigt af rutil
indholdet varierer temperaturkoefficienten af
£ mellem - 700 • 10 - 6 og + 120 • 10 - 6 . Con
densa anvendes derfor ved fremstillingen af
keramiske kondensatorer, der herved kan
gives temperaturkoefficienter mellem
- 700 • 10 - 6 og + 120 * 10 - 6 .
III. Mineralske isolationsmaterialer.
Glimmer.
Glimmer forekommer som et mineral, der
let kan spaltes i tynde, bøjelige blade. Det er
ved fortsat spaltning muligt at nå ned til tyk
kelser på 0,01 mm. For den bedste glimmer
kvalitet, rubyglimmer, er ϵ ca. 5 og tgδ ca.
0,2 °/oo ved 100 Mc. Rubyglimmer anvendes
til præcisionskondensatorer, da temperatur
koefficienten af ϵ er meget ringe og de øvrige
elektriske egenskaber er meget fine.

Mikanit.
Mikanitplader består
ved hjælp af shellak er
pres. På grund af det
forøges tgd til omkring
rierer mellem 2 og 5.

af glimmerskæl, der
klæbet sammen under
anvendte klæbemiddel
2—5 %o, mens va

Mycalex.
Mycalex består af pulveriseret glimmer
med glas som bindemiddel og fås i form af
stænger og plader. ϵ er ca. 7,5 og tgd er 1 °/oo
ved 100 Mc, således at mycalex er velegnet
som HF-isolationsmateriale. Mycalex kan ud
mærket bearbejdes med spåntagende værk
tøjer.
IV. Tavestoffer.
Papir.
Til elektroteknisk brug anvendes papir
fremstillet af træcellulose, evt. med tilsæt
ning af bomuldstaver. Uimprægneret papir
er meget stærkt vandabsorberende, hvorfor
papiret normalt imprægneres. Olieimprægne
ret papir anvendes meget i højspændings
oliekondensatorer, hvorimod parafin- eller
voksimprægneret papir anvendes i lavspændings-papirkondensatorer samt ved vikling af
transformatorer. For olieimprægneret papir
er ϵ ca. 4 og tgd ca. 4 °/o, mens gennemslags
styrken er ca. 400 kV/cm.
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Presspan.
Presspan består af flere lag papir, der i
fugtig tilstand er presset sammen uden brug
af klæbemidler. Presspan anvendes til transformatorspolekasser m. m. er ca. 4 og tgδ
er 2 °/oo. Gennemslagsstyrken er ca. 100
kV/cm.
Hårdpapir, pertinax.
I modsætning til presspan anvendes ved
fremstillingen af hårdpapirplader og -rør et
bindemiddel mellem papirlagene, sædvanlig
vis en termohærdende kunstharpiks, men bå
de elektriske og mekaniske egenskaber af
hænger af papirkvaliteten, bindemidlets art
og mængde. For almindelige kvaliteter er ϵ
ca. 5 og tgδ ca. 5% ved 1 Mc, således at hård
papir ikke er velegnet til HF-brug. Hårdpapir
fås i form af rør og plader og er let bearbej
deligt.
Lakpapir, laklærred og laksilke.
Ved lakering af papir og tekstilstoffer med
en smidig lak fås lakpapir, laklærred og lak
silke, der bl. a. anvendes til isolation i trans
formatorer. Laksilken har en tykkelse af 0,05
mm, mens laklærred har tykkelser mellem 0,1
og 0,25 mm.
Flex.
Flexrør anvendes til isolation af blanke
monteringstråde og er fremstillet af vævede
lærredsrør, der lakeres med en smidig lak.

Fiber.
Fiber fremstilles af kemisk behandlet pa
pir, der efter sammenpresning danner en ho
mogen masse. De anvendte kemikalier fjernes
ved udvaskning med vand. Der opnås på den
ne måde et mekanisk stærkt produkt, men de
elektriske egenskaber er mindre fremragende.
Gennemslagsstyrken er kun 10 kV/cm og tgδ
er ca. 1 %.
VI. Voks og compounds.
Voks.
Voks anvendes til nedstøbning eller til over
trækning af komponenter, der skal beskyttes
imod fugtighed. Endvidere anvendes voks til
imprægnering af papiret til papirkondensa
torer. En hyppigt anvendt voksart er ceresin,
der er et renset produkt af det i naturen fore
kommende ozokeritvoks. For ceresin er ϵ ca.
2,3 og tgδ ca. 0,6 °/oo op til 100 Mc. Af synte
tiske voksarter kan nævnes halowax, for hvil
ket ϵ er ca. 3 og tgδ ca. 0,2 °/oo ved 100 Mc.

Compounds.
Compounds er et fællesnavn for mere eller
mindre ens sammenblandinger af flere af de
nedennævnte stoffer: asfalt, tjære, beg, parafin, ceresin, halowax, kautsjuk, olier samt
fyldemidler såsom asbest og glimmer. I svag
strømsteknikken anvendes compounds bl. a.
til indstøbning af kondensatorer og til im
prægnering af transformatorer.

Anmeldelse:

Nye måleinstrumenter på det danske marked
Af Henrik Nielsen, OZ9R.
Fra ingeniørfirmaet Svend Bech-Hansen har vi
modtaget en serie måleinstrumenter, der forener
god kvalitet med en hidtil ukendt prisbillighed.
UNIVERS 1. Er et serviceinstrument, der også kan
finde anvendelse til brug i laboratorier, hvor man
sætter pris på stor nøjagtighed og handy størrelse.
Det er af tysk oprindelse og udført med sædvanlig
akkuratesse og omhyggelighed. Det har 25 måle
områder og er bygget op over et instrument med
følsomhed 1 mA og lOOmVolt ved fuldt udslag. Der
findes 2 skalaer — een for jævnspænding/strøm og
een for vekselspænding/strøm. Nøjagtigheden er for
jævnstrømsområderne
—
±1%
og
for
veksel
strømsområderne — ± 1,5% Ri.-330 ohm v. Instru
mentet er forsynet med en robust og kraftig omskif
ter og 2 tilslutningsterminaler for bananstik eller
kabelsko. Det minder i mangt og meget om det
kendte Siemens Multizet — dog har Univers 1 et
behageligere
og
mere
afdæmpet
viserudslag.
Et
usædvanlig dejligt instrument, der desværre mang
ler ohmskala og mulighed for modstandsmåling.
Pris: 180,-.
UNIVERS2 minder i mangt og meget om Univers
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1 — det har de samme måleområder og samme nøj
agtighed — men der er anvendt et lidt følsommere
instrument, så man får — specielt ved jævnspæn
dingsmålinger — en mindre belastning af måleob
jektet. Ri-1000 ohm/v. På grund af det lidt følsom
mere instrument er prisen også lidt højere. Pris:
190,-.
UNIVERS 2 er et udpræget laboratorieinstrument
uden dog at være oppe i de prislag, hvor den slags
instrumenter sædvanligvis plejer at befinde sig. Det
har 3 måleområder mere end Univers 1 og 2 (de
lave områder er delt mere op) og samme nøjagtig
hed som de to andre instrumenter. Det har fælles
skala for jævn- og vekselstrøm og fire tilslutnings
terminaler.
Drejespolesystemet
er
væsentlig
mere
følsomt Univers 3, idet Ri. ved jævnstrøm er 20.000
ohm v. Ved vekselstrøm er Ri-1000 ohm v. Omskif
teren er særlig raffineret udført — man kan ikke
gå fra et måleområde til et andet uden føi’st at
sætte instrumentet ud af funktion ved et tryk på
en lille knap — og når man så har skiftet område,
atter trykker på knappen for at koble instrumentet
(fortsættes nederst 101)

TRAFFIC - DEPARTMENT
beretter
Traffic-manager: OZ2NU
Hertil sendes senest den
28. i md. stof vedrørende tester.
Section-manager: Bånd-aktivitet: OZ7PH
Section-manager: V.H.F. arbejde: OZ9R
Assistent: Int. samarbejde: OZ8T
Norske kommentarer til NRAU-testen 1956.
NRAU-testen gikk den 6. og 7. januar i år. Testens
forløp skiller seg ikke meget ut fra tidligere NRAUtester. Deltagelsen må sies å ha vært bra. Når en
ser bort fra, at en signatur kan ha vært feil oppfattet — at den er logget bare én gang av én deltager
— er det deltagere med en rekke kontakter, som
ikke har sendt logg, likesom det er en del forsent
innkomne logger.
Det er naturligvis et svært arbeid med kryssjekking av hver eneste QSO. men det er ganske inter
essant. Det viser seg bl. a., at enkelte har logget
kontakter som har vært mellom to andre stasjoner
— i god tro — men det har selvfølgelig da blitt
bomskudd.
Loggføringen må sies å ha vært meget bra, med
korrekt, og med få unntagelser pent førte logger.
Så vil jeg nevne litt om testreglene. I „Amatør
radio" nr. 10 for 1955 har jeg satt opp en del alminnelige synspunkter om de nåværende regiene. Jeg
gikk ut fra, at dette ble lest av de andre skandina
viske amatører som får „Amatørradio" og som er
interesserte i NRAU-testen, og jeg hadde ventet
kommentarer. Disse er imidlertid uteblitt.
„4 % regelen" er som kjent blitt sterkt kritisert
fra EDR-hold. Og det kan være noe i at det er

vanskeligere å mønstre 4 B /o deltagelse fra en for
ening med mange medlemmer enn fra en forening
med få medlemmer.
Regiene kan naturligvis settes opp på forskjellige
måter, men forutsetningene — at det skal være en
test der det gjelder å få flest mulig deltagere, eller
om det skal være en „stjerne"-test — må en først
bli enige om.
Ser en på resultaterne fra de siste tester, synes
det ikke å være 4 % regelen alene som har vært
avgjørende for landsplaseringen.
Jeg imøteser gjerne positive forslag til endringer
som vil bli forelagt det rette forum.
Premier for testen vil bli utdelt på NRRL’s gene
ralforsamling som biir holdt i Trondheim 11.—12.
august 1956.
Jeg takker samtlige deltagere for utvist interesse
ved deltagelse i testen.
NRRL — NRAU. W. Pallvik, LA4L.
— dette er altså også en opfordring til at skrive
jeres uforbeholdne mening — hver især — om
NRAU-testens nuværende regler og sende den til
LA4L — men husk: ingen kritik undtagen denne
ledsages af et positivt forslag til nye regler.
OZ2NU.
DX-jægeren er udgået i dette nummer.

til igen. Ved spændingsmålinger er strømgennem
gangen
igennem
instrumentet
automatisk
afbrudt
under områdeskift — ved strømmålinger er instru
mentet kortsluttet under områdeskift. Pris: 200,-.
UNIVERS 4 er ikke som de tre forannævnte in
strumenter fra Tyskland, men kommer fra Holland.
Det er alle tiders lille lommeinstrument. Kan måle
Volt-Amp. og Ohm og benyttes til jævn- og veksel
spænding. Drejespolesystemet er ret følsomt — 1000
ohm pr. volt. Det kan måle op til 1000 Volt jævnog vekselspænding og indtil 0,1 Amp. jævnstrøm
(Det burde vist kunne gå til 0,5 Amp. — men gør det
altså ikke). For at undgå vrøvl med omskifter, er
der her anvendt terminaler for hvert område, og
der følger et sæt specielle testledninger med. Jævnog vekselstrømsskalaen er den samme, undtagen
for området 5 Volt vekselstrøm, der har sin egen
skala for at kunne kompensere for den uundgåelige
krumning i bunden af området, når der anvendes
en brokoblet ventil uden strømtransformator. Der
er 2 ohmområder — og det øverste går til 0,1 MOhm.
Nulpunktsreguleringen foregår med den lille knap
i midten af instrumentet. Batteriet er på 1,5 volt
og findes indbygget i kabinettet. Målene er kun
85X120X35 mm, og man kan derfor let have det i
en jakkelomme — og så kan der endda både være
plads til shagpibe og tobakspung. Et rigtigt instru
ment for en radiotekniker eller kortbølgeamatør,
og så er prisen kun kr. 90,-.
UNIVERS 5 er en slags storebror til Univers 4 og
kommer som dette også fra Holland. Drejespoleinstrumentet er af samme type som i Univers 4 og
har også en følsomhed på 1000 ohm pr. volt. Der er

lidt større måleområder, og det kan max. måle op
til 3000 volt jævn- og vekselstrøm, hvad der vel må
interessere en amatør, der benytter high-power.
Strømområderne ligger også lidt bedre, idet max.
strøm er 0,75 amp. Skalaantal og størrelse er i det
store og hele det samme som på Univers 4. Størrel
sen er også helt rigtig til servicefolk, idet målene
er: 80X106X40, altså kun 5 mm tykkere end det helt
lille Univers 4. Batteriet er et Hellesens type 18-1,5
volt og kan let udskiftes gennem en bakelitprop i
siden på kabinettet. På et punkt adskiller det sig
helt fra Univers 4, det har områdeskifter! Der an
vendes normalt 2 terminaler, men til 3000 volt findes
der en speciel terminal. Til dette instrument hører
der også et sæt testledninger. Kan man ikke styre
sin nysgerrighed, men lukker kabinettet op og ser
ind i Univers 4 og 5, må man forbavses over det
nydelige og sobre arbejde, man her bliver præsen
teret for. Også dette instrument er forsynet med 2
ohmområder til max. 0,1 megohm. Pris: 120,-.
Selv om man er glad for dansk arbejde, kan man
ikke nok påskønne Bech-Hansen for det arbejde,
han har gjort ved at skaffe danske teknikere mu
lighed for at erhverve virkelig gode måleinstrumen
ter til en billig penge — det er ikke så farlig mange
radioreparatører, der har et ordentlig universalin
strument, og hvor mange kortbølgeamatører har
det? Radioreparatørerne burde vel også tænke på,
at ca. 80—85 % af samtlige reparationer kan klares
med en loddekolbe og et universalinstrument som
eneste værktøj.
OZ9R.
Se

iøvrigtannoncen i februar OZ.
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VHF - amatøren
Aprilnummeret af OZ kom desværre ikke tidsnok
til at advisere 2-Meter Klubbens Medlemmer om
Emnet for Mødeaftenen den 25. April. Men Rygtet
om, at 0Z40K vilde demonstrere mobilt og trans
portabelt Udstyr fra Storno, maa have bredt sig
effektivt, for ikke mindre end 30 Amatører over
værede den spændende Demonstration og 40K’s
tekniske Redegørelse.
Under Demonstrationen førtes der fra „Hovedstationen“ i Mødelokalet hos Sonofon QSO med en
kørende Vognstation af samme Type (10 Watt Input,
Kvartbølgedipol) samt med en Walkie-Talkie med
ca. 1 Watt Input, som 5AB havde med i sin Vogn.
Frekvensen var 158 MHz. Effektiv Kommunikation
blev opretholdt med den kørende Station placeret i
Birkerød; og 5AB gik forbavsende godt igennem
dels helt ude fra GI. Holte, dels under Kørsel paa
den nye Hørsholmvej (100 Km/T) med Apparat og
Antenne inde i Vognen. — Med Kvartbølgedipol og
det Input!
Naa, som 40K forklarede og viste os, drejer det
sig her om Grej, der er betydeligt mere kompliceret
end det, vi Amatører er vant til; og dets Effektivitet
skyldes for en stor Del Anvendelsen af Fasemodu
lation.
Men alligevel var der mange af os, der paa Vejen
hjem fra Mødet gik og syslede med Tanker om at
lave „noget i den Retning" til 2 Meter. Enten et ak
kumulatordrevet Anlæg til Bilen, baseret paa en
100 mA/250 Volts Vibrator fra 5AB, eller . . . ?
Ja, hvilke andre Muligheder findes der egentlig?
Selv Stornos Walkie-Talkie drives via en SpecialVibrator fra en ganske lille 5-Amperetimers 6-Volts
Akkumulator oprindelig beregnet til Foto-flash-Formaal. Hvordan med Tørbatterier? Det er jo en dyr
Driftsform men paa den anden Side konstruktivt
langt enklere og bekvemmere.
I QST for April 1956 findes (Side 11) en Beskrivel
se af en lille komplet 2-Meter Station til Drift fra
Tørbatterier (U /2 Volt og 90 Volt, evt. 67 Volt). Sen
deren bestaar af en 3A5 Dobbelttriode (en Slags
Batteriudgave af 6J6) og en 3A4 Udgangstetrode.
Dobbelttriodens ene System arbejder som krystal
styret Oscillator paa 24 MHz; Tetroden tripler til
72 MHz; og den anden Triodehalvdel dobler til 144
MHz. Modtageren er tilsvarende primitiv: en 959
Agernpentode
som
HF-Forstærker
foran
en
957
Agerntriode som superregenerativ Detektor. Lavfre
kvensforstærkeren, der samtidig fungerer som AMModulator under Sending, anvender en 1U4 som
Forrør og en 3E5 eller 3V4 som Udgangsrør. Hele
Historien med Batterier er indbygget i et Alumini
umschassis med Dimensionerne 20½X30½X7½ Cm,
saaledes at dette fungerer som Kabinet. Senderens
Input er½ Watt ved 67 Volt og 1 Watt ved 90 Volt.
løvrigt findes i QST for Februar 1952 (Side 25)
en Beskrivelse af en større transportabel 2-Meter
Station indrettet til Drift enten fra Tørbatterier
eller 2 Akkumulatorer (2 Volt til Glødetraadene, 6
Volt til Drift af Vibratoren).
Om Aktiviteten paa Baandet i den forløbne
ned kan bl. a. berettes, at OZ2PF, som har
meget aktiv, har wrkd 2 Stationer i Aarhus
OZ2IZ. Vi haaber, at disse jydsk-sjællandske
takter maa efterfølges af mange flere i den
mer. der kommer.
Herovre paa Sjælland hører vi ofte, der er
i Gang, ogsaa selv om Forholdene er mindre gode.
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Maaværet
samt
Kon
Som
Jyder

Men saa er Signalet rigtignok ogsaa godt nede i
Suset og Modulationen kun lejlighedsvis hørlig. Og
saa maa man beklage, at Anvendelsen af CW er
saa sjælden paa 2 Meter. For naar man i saadanne
Tilfælde sætter Beat paa. opdager man som Regel,
at den „svage" Stations Bærebølge er forbavsende
kraftig — saa kraftig, at den svarer til et CW-Signal paa omkring S 7.
Ogsaa Tonemodulation giver meget bedre Kom
munikationseffektivitet end Telefoni, selv om CW
er at foretrække Allerbedst er dog begge Dele paa
een Gang — altsaa en tonemoduleret Bærebølge, der
sluttes og brydes i Takt med Morsetegnene.
Blandt de Emner, der er „fast Tilbehør" paa 2Meter Baandet, er Kalibreringsspørgsmaal. Nu, da
der er saa mange Stationer i Gang, vil det være
praktisk med en Liste over de i Brug værende Fre
kvenser. En saadan Liste vil ogsaa være nyttig til
Identifikationsformaal,
og
begyndende
2-Meter
Amatører kan ved dens Hjælp udvælge den mest
hensigtsmæssige Frekvens for det Krystal, de skal
anskaffe.
Paa 2-Meter Klubbens næste Mødeaften vil der
i Lokalet være fremlagt en Liste, hvor de aktive
2-Meter Folk bedes opføre deres Kaldesignal og
Krystalfrekvens. Haves mere end eet Krystal, bedes
de(t) mindre hyppigt benyttede anført i Parentes
efter
„Hovedkrystallet".
Andre
2-Meter
Amatører
opfordres til skriftligt at opgive deres Frekvens(er)
til Klubbens Sekretær, saa Listen, der helst skal
bringes i næste OZ, kan blive saa fuldstændig som
muligt. Hvilket dog selvsagt ikke udelukker, at
eventuelle Tilføjelser kan bringes i senere Numre!
Næste Mødeaften
er Onsdag den 23. Maj Kl. 20.00 i Lokalet paa Sono
fon Radiofabrik, Gentoftegade 120, ved Kildegaards
Plads. OZ7DR, der som bekendt er Manden, der
fabrikerer de meget anvendte Scantronic Krystaller,
vil holde Foredrag, og Emnet er — naturligvis —
Styrekrystaller.
70-Cm Baandet
har i de sidste Maaneder været varmt i Køge. Den
1. Januar 1956 foretog OZ7YZ og OZ2AX „mobile
Forsøg" paa Baandet. Den ene Station var placeret
Syd for Køge; den anden blev transporteret rundt
i Landskabet pr. Motorcykel. Med U /2 Watt Input
paa en 832 Tripler styret af en 2-Meter Sender,
samt en almindelig superregenerativ Modtager, opnaaedes S 9 begge Veje over en Afstand paa 23
Km. Antennerne var 3-Elements Yagis.
Men dette er kun Begyndelsen. I nær Fremtid,
sandsynligvis allerede inden disse Linjer læses, vil
OZ2AX komme i Gang med en 100-Watts DX-Kanon paa 70 Cm.
OZ9R
har nu overstaaet den værste Forretningstravlhed
og har derfor atter overtaget Formandsposten i 2Meter
Klubben.
OZ5MK
varetager
fortsat
den
skriftlige Side af Sagen.
Sommerens Field Days
bør man allerede nu begynde at ruste sig til.
OZ6LD vil forfølge Sukces’en med sin vibratordrev
ne 5-Watts 2-Meter Station ved at bygge en større
Udgave, der skal køre med 20 Watt paa en QQC
04 15 og drives fra 12-Volt Akkumulator via et Dynamotoranlæg. Antennen bliver en sammenklappe
lig 2X5 Elements Beam.
Mogens Kunst, OZ5MK.

Forudsigelser for maj
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best - 9SN

Dansk normaltid

Af s tand
km

Pejling
grader

8700
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Bruxelles
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230
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LU

12000
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19,0 16,5 14,7 16,0 15,9 20,0 22,6 22,9 23,8 24,1 26,9 24,0 19,0
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-

x) Gælder KUN for OY land

Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. maj 1956.
Medl. nr. 6372 Dr-nr. 1050 Frede Christiansen,
Jernbanevej 19, Ejby st.
Medl. nr. 6299 Dr-nr. 1051 Axel B. Flodin, Arnes
vej 17, Brønshøj.
Medl. nr. 6220 Dr-nr. 1052 Leif Lorentzen, Frimestervej 11, København NV.
Medl. nr. 6401 Dr-nr. 1053 M. E. Jensen, Prags
Boulevard 46, København S.
Medl. nr. 6141 Dr-nr. 1054 Elfred Jensen, Tinglev.
Medl. nr. 6469 Dr-nr. 1055 Ebbe Holst, Aakirkebyvej 134, Rønne.
Medl. nr. 6574 Dr-nr. 1056 Karsten Tranberg, Svanekevej 56, Rønne.
Medl. nr. 6478 Dr-nr. 1057 Torben Jørgensen, Indre
Ringvej 104, Fredericia.
Medl. nr. 6592 Dr-nr. 1058 Erik Htiche, Fynsgade
42, Brønderslev.

Medl. nr. 6595 Dr-nr. 1059 Hans Fr. Jensen, Bjarkesvej 9, København F.
Medl. nr. 6597 Dr-nr. 1060 Poul Ginnerup, Himmerlandsgade 86, Aars.
Medl. nr. 6603 Dr-nr. 1061 Arne Schmidt, Slotsvej
2, Gram, Sdjl.
RADIO AMATEURS OF LEBANON
meddeler til OZ: Den 18. februar d. å. holdt ekse
kutivkomiteen for R. A. L. sit første møde og kon
stituerede sig som følger:
Mouhieddine Ramadan, OD5AH, president. Char
les Ammar, OD5AI, sekretær. Paul Boulos, OD5AC,
kasserer. Elias Raffoul, OD5AJ, teknisk leder. Akram
Ladki, OD5BO, QSL manager. Edward Amadouny,
OD5AT, best. medl.
Vi sender Dem alle bedste ønsker om held og
lykke og mange DX. 73’s. Charles Ammar, OD5AI.
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Vi præsenter GM3CSM

lan Hamilton, 66 Greystone Avenue, Burnside,
Rutherglen,Glasgow,
GM3CSM blev først interesseret i radio omkring
1936, da en ven af familien gav ham tilstrækkelig
stumper til at bygge en batteridrevet O-V-O RX.
Da det viste sig, at denne RX kunne modtage sig
naler fra USA og lejlighedsvis fra Australien, når
man holdt vejret og anstrengte begge ørene, kunne
intet afholde ham fra at bygge større og »bedx-e
modtagere, og ved krigsudbruddet i 1939 var det
blevet til en 7-rørs modtager, med hvilken ca. 120

Boganmeldelser:

Fra EDR’s Traffic-Department v. OZ2NU er der
modtaget et eksemplar af den lige udgivne bog, der
omfatter
„Internationale
Radio-Amatør
Certifika
ter".
Det er uden tvivl en så omfattende samling cer
tifikat-regler, at noget tilsvarende måske ikke fin
des trykt noget andet sted på kloden — og den må
afgjort
stimulere
interessen
for,
at
OZ-stationer
forøger aktiviteten på andre bånd end 80 meter,
hvor vel nok størsteparten af vore aktive stationer
er at finde.
På de 66 sider er der læsning til mange aftener,
og endnu mere tid vil der gå med at lægge cabale
med QSL-kortene, når man skal finde ud af. om
dette eller hint certifikat allerede er indenfor ræk
kevidde.
Som amatører er vi jo vidt forskellige, og enkel
te vil jo nok rynke på næsen over al det certifikat
jageri, men hovedparten vil sende en taknemlig
tanke til 2NU, der helt uegennyttigt har haft tål
modighed til gennem flere år at samle og duplikere
dette omfattende værk. Mig bekendt yder heller in
gen andre lande den service, som 2NU gennem sin
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lande var blevet modtaget på fone (han kunne ikke
læse CW dengang).
Efter krigen blev erhvervet en andenklasses Hammarlund HQ 120 X, som blev ombygget med mini
aturerør og separat oscillator. Den 2. oktober 1947
blev sendelicensen erhvervet, og en 25 watt sender
med den obligatoriske 807 i udgangen, blev sat i
luften med aktiviteten begrænset til 14 og 28 mes
CW. 96 lande blev kontaktet i det første år.
En 150 watt TX med en 829B i udgangen blev sal
i luften i vinteren 1948. og da det viste sig, at er,
hel del nye lande kun kunne kontaktes på fone,
blev en lille 2-rørs NBFM-modulator tilføjet, med
ganske forbavsende resultater, og ca. 100 lande blev
arbejdet med denne opstilling. Imidlertid. CW har
altid været foretrukket her hos GM3CSM (på fone
er en kasse Carlsberg nødvendig for hver periode,
hi!).
Det nuværende rig løber med 8 watt til et engelsk
rør 5B/254 M, en miniatureudgave af 807, og WAC
er blevet opnået på 14 og 21 mes CW.
Ian’s aktivitet har givet sig udslag i erhvervelsen
af mange fine plakater, såsom A-l Operator Club.
DXCC (180), WAS, Empire DX Award, WAC, WBE
(fone og CW), RCC, BERTA, medens WPR25, CZ25,
WACE, WAA, WAE, DUF og AAA endnu mangler
bekræftelse.
Andre interesser er 35 mm farvefotografering, ha
vebrug og udenlandsrejser. GM3CSM er godt kendt
med OZ-land og har tilbragt mange ferier i Køben
havn og erindrer med glæde aftener tilbragt i sel
skab med OZ-amatør'er i København, Odense og
Aarhus, hvor især Lorry og St. Thomas åbenbart
synes at have gjort et uudsletteligt indtryk på Ian.
Særlige interesser indenfor kortbølgeradio er DX,
udbredelsesforhold, CW-rag chewing, contests, sen
derkonstruktion,
modtagerforbedringer
og
interna
tionalt venskab.
GM3CSM er „Electrical Inspector“ ved det britiske
Admiralitet, med radio som speciale.
OZ7KV.

forvaltning
af
Traffic-Department
yder
medlem
merne af EDR. Har man endelig fået QSL-kort ha
let hjem til et certifikat, så er der stort set kun at
sende kortene til 2NU (ledsaget af en liste in duplo
over de fremsendte kort) — og så sørger han for
fremsendelse til det pågældende sted i udlandet.
Omkostningerne, der lige netop dækker de afholdte
udlæg, bliver så senere pålignet den lykkelige certi
fikat-modtager.
Når man ser, at bogen omfatter regler for 197
certifikater, hvoraf en hel masse også for DR-certifikater, så er der slet ingen tvivl om, at bogen
helt slår den amerikanske DXERMA med sine ca.
30 certifikater af det skandinaviske marked.
OZ2NU er endda så beskeden, at han efterlyser
„fiduser" til kommende udgaver. Det er nu ikke
lykkedes mig at påvise mangler, men skal vi ende
lig have flere certifikater, så kan 2NU jo udarbejde
regler for et nyt, der i al sin enkelthed bliver til
gængelig for den OZ-amatør, der i løbet af een
menneskealder indtjener samtlige 197 certifikater!
Præmien kunne så passende være eet års gratis
rekreations-ophold hos KH6-YL's.
Nej, det er svært at gøre sig fortjent til certifi
kater. men der er megen god og hyggelige sport i
det — og derfor skal vi også være 2NU taknemlig
for hans grundlæggende arbejde, der har den ene
fejl, at den er for billig!
3 kr. 60 øre indbetalt på girokonto 985 88, EDR’s

Traffic-Department, Aalborg, er nemlig alt, hvad
der kræves for at få tilsendt dette nye eksempel på,
at EDR stadig er med i forreste linie! At et meget
væsentligt antal af første oplag på forhånd var soigt
til skandinaviske lande nævnes kun for en ordens
skyld. God jagt!
OZ3FL.

*
Vi har fra forlaget Nordisk Rotogravyr, Stock
holm, modtaget bogen Jan Bellander: Televisionsmottagaren.
Konstruktion
—
verkningssåttinstallation. Bogen er på 224 sider 4- bilag og er godt gen
nemillustreret. — Selvom vi herhjemme nu er helt
godt forsynet med fjernsynslitteratur, vil det sik
kert alligevel lønne sig for konstruktører og ser
vicefolk at stifte nærmere bekendtskab med denne
publikation. Ganske vist er bogen først og fremmest
beregnet for fagfolk, men også „almindelige" men
nesker kan med udbytte give sig i lag med bogen.
— Den behandler indgående og meget detailleret de
forskellige trin i TV-modtageren, og der er en mas
se finesser, som konstruktører kan have gavn af.
For servicefolk er der særligt afsnit om fejlfinding
og trimmeforskrifter (ganske vist kun for modtagere
på det svenske marked). Desuden er der i bilagene
diagrammer, en del fabriksmodtagere samt nyttige
tavler og m. a. Bogens pris er 18,50 sv. kroner.
TR.
ODENSE 2 METER KLUB
De aktive 2 meter stationer i Odense har alle
skiftet til en fællesfrekvens, nemlig 145,900.
På denne frekvens er der altid mindst 1 modtager
„varm". Det er således muligt at føre QSO i ring
uden den stadige „fisken" på båndet. Det skulle
glæde os at få forbindelser med udenbys stationer,
ligesom
modtagerapporter
er
særdeles
velkomne.
Der køres til lokalbrug med lodret polarisation.
De aktive Odense stationer er:
OZ1KV, 3AF, 3A, 8SP, 4PW, 1SK, 6RL og 4RT.
RETTELSE
På diagrammet over det lineære PA-trin i marts
OZ side 48 er der desværre kommet en lille streg
for meget med. Vær venlig at fjerne den forbindelse,
der foroven til venstre vandret gaar direkte fra
+ 600—1200 volt over til parasitdroslen i øverste
1625. — Undskyld!
TR.

og betalt vor licens, får ret til at sende en module
ret bærebølge på een frekvens ad gangen (altså ikke
som støvsugerne, der sender på mange frekvenser)
eller også skal støvsugerne for ligheds skyld også
licenseres og brugerne skal bestå såvel teknisk prøve
som den udvidede prøve.
Dette krav er ret og rimeligt; for en støvsugerkan lave meget mere forstyrrelse end en amatør
station, og desuden vil radio-amatøren, dersom der
er en fejl, straks blive gjort opmærksom derpå ai
sine amatør-kammerater. Den nye amatør, der har
bestået sin tekniske prøve og betalt sin licens, er
blevet godkendt af politiet og behørig indregistreret,
må ikke sende en fin moduleret bærebølge på een
af de almindelige amatørfrekvenser.
Medens ejeren af den defekte støvsuger trygt kan
sende videre såvel på radiofoni- som amatørbånd
uden at risikere noget som helst — end ikke sende
tilladelsen.
OZ2KH.
„80 METER FOR AMATØRERNE,
UVEDKOMMENDE FORBYDES ADGANG"
Der har fra tid til anden både i „OZ" og på 80
meter været klaget over forstyrrelser på dette bånd
forårsaget af andre landes kommercielle og militæ
re tjenester. Det er snart svært for de legale „ejere"
af 80-meter båndet, amatørerne, at finde en plads,
og en ofte hørt beklagelse er: „sri lost u qrm" eller
„part ok qrm". Det må være på tide at gribe ind
over for dette uvæsen, og der må gennem de på
gældende landes amatørorganisationer eller gennem
IARU kunne forsøges rettet henvendelse til de
uvedkommende tjenester om at holde sig borte. Da
det må være rigtigst at feje for egen dør først, kan
det i denne forbindelse nævnes, at de danske myn
digheder ikke er for gode, idet den maritime tjene
ste er tildelt frekvenser i 80-meter cw-båndet. Man
ge skibs-telefonisendere har xtal-styrede frekvenser
på bl. a. 3540, 3550 og 3560 kc/s, og vore hjemlige
xtal-fabrikanter vil sikkert kunne oplyse om et
temmelig stor antal xtaller, der er blevet slebet til
frekvenser i 80-meter båndet.
Det lader til, at tendensen går i retning af ude
lukkelse af amatørerne fra 80-meter båndet, og det
må være på høje tid at forsøge en hindring af dette.
Her må ligge en værdig opgave for EDR.
Vy 73 B. Andersen, OZ4SM, medl. nr. 4490.

FRA AFDELINGERNE
Læserne skriver:
LIGHED?
Selv om det sjældent sker, kan en amatørradio
sender forårsage forstyrrelser, men det er der også
andet der kan.
Der findes en mængde ulicenserede radio-sendere,
der laver store forstyrrelser, særlig i betragtning
af den store båndbredde. Af dem bliver der hverken
afkrævet licens eller teknisk prøve. Jeg tænker på
de støjsendere, man i daglig tale kalder støvsugere.
En amatør, som har bestået teknisk prøve og be
talt sin licens og vil gøre, hvad han kan, bistået af
kontrollerende amatørkammerater, for at få sende
ren til at køre så fint som mulig, ham lægger man
hindringer i vejen for.
Jeg kræver, at vi, når vi har bestået teknisk prøve

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, Ege
vang 8, Brønshøj, tlf. Bella 7480.
Nye lokaler, nærmere centrum:
Efter sommerferien flytter

vi

til

Cirkelordenens
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selskabslokaler, Falkonerallé 96. (Linie 2, 8, 9, 11,
13, 18, 19, 38, S-tog til Frederiksberg station).
Lokalerne på Bellahøj er jo ellers rigtig gode,
men der er kommet en anden vært, og han er be
stemt ikke god (kræver mere lokaleleje, vil kun
levere 50 stole til møderne og hælder os ud allerede
ved 23-tiden, etc. etc.).
I Falkonerallé har vi kontrakt for hele sæsonen,
lokalerne er nydelige og større end „Punkt 1“. I
gården er der stor parkeringsplads (indkørsel ad
Franckesvej).
Lukketiden bliver kl. 24, en kop kaffe eller en øl
er der også lejlighed til at få.
Programmet:
Lørdag den 19. maj: Autorævejagt (Indtegnings
fristen er udløbet den 10. ds.).
Søndag den 27. maj: Rævejagt på A 2828, samlet
start kl. 9,00 fra Korsvejen ved Farum station.
Mandag den 28. maj: 9R holder foredrag om 2
meter.
Lørdag den 9. juni: Natjagt på A 3028, samlet start
kl. 20,00 udenfor Herlev Kro.
Mandag den 11. juni: Opstilling af kandidatlister
til EDR’s HB-valg, derefter auktion. — Tilmelding
på åbent brevkort til formanden.
Lørdag den 23. (Set. Hans aften) og søndag den
24. juni: To rævejagter lidt ud over det almindelige.
— 1 YL og XYL skal også have lidt ud af turen. —
Mere i juni OZ.
Mandag den 25. juni: Hvad sker der i Region I?
8T kommer og fortæller.
I ugen 1.—7. juli er der „meeting" — som 5GB
siger — på Buske Mølle. Se nærmere andetsteds.
Siden sidst:
John Vangstrups rejse til Østen blev den 16. april
levendegjort
for
afdelingens
medlemmer
ved
et
levende og interessant foredrag ledsaget af en ræk
ke af 4JV’s egne farvelysbilleder.
Efter de to pr øve jagter den 25. marts og 8. april
lagde vi ud Store bededag på atlasblad A 2828 —
Hillerød. Det var en fin jagt og alle var enige om,
at det nye kort havde rige muligheder. Der deltog
3 hold fra Helsingør.
Vinder blev 9AC, fulgt af 8CP og 2AX.
På måndens sidste dag var 50R atter vor gæst,
og med sin klare fremstillingsevne fik han en hel
del FM-teori til at gå i tilhørerne. Under mødet fik
vi besøg af WØCQY, som for tiden besøger sin dan
ske svigersøn.
Tak til 7GL, som gav ham vor adresse.
73 fra 61.
AMAGER
Møderne afholdes kl. 20 om torsdagen i klubloka
lerne, Strandlodsvej 17, København S. Formand:
OZ7NS, Herkules Allé 2, Kastrup, tlf. 502667.
Siden sidst.
Torsdag den 12. april 1956 havde vi en særdeles
interessant aften. Hr. Armfelt var sygemeldt, i ste
det kom lederen af Politigårdens sender „Interpol",
OZ4VF (Frølund), og holdt et foredrag. OZ4VF gjor
de det på en måde, så alle var begejstrede for em
net og personen. Ind imellem kom 4VF med muntre
episoder, der var så morsomme, at formanden næ
sten ikke havde luft til at takke for foredraget.
OZ4VF anbefaler vi til samtlige afdelinger i EDR.
Torsdag den 26. april var vor berømte landsmand
Kurt Carlsen på besøg hos os i form af båndopta
gelsen. OZ3U optog i Haandværkerforeningen.
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Programmet.
Torsdag den 24. maj: Klubaften.
Torsdag den 31. maj: Dimensionering af sving
ningskredse ved OZ6I.
Torsdag den 7. juni: Klubaften.
Torsdag den 14. juni: „Hvor meget er vi i familie
med hinanden?" Besøg af formanden for „Dansk
Magnetofonclub" hr. F. A. Dohm. Demonstration og
foredrag.
NB.
OZ7AMG arbejder på enten 20 meter eller 80 me
ter, når vi har klubaften! Vort medlem OZ5HE øn
sker vi til lykke med den nye sender (alle bånd) og
modtager.
Vy 73 OZ3WP.
AALBORG OG OMEGN
Formand: OZ2NU, Børge Pedersen, „Dybrogård",
GI. Hasseris pr. Aalborg, tlf. Skalborg 255. Kasse
rer: OZ5MV, Max Voigt, Peder Skrams Gade 5, Aal
borg. Sekretær: OZ3PS, Henry Sørensen, Ny Kær
vej 1, Nørresundby.
Tirsdag 27. marts holdtes afdelingens halvårlige
generalforsamling. Til dirigent valgtes OZ3HF. For
manden, OZ2NU, aflagde beretning og udtalte her
under mindeord over vor afdøde amatørkammerat,
OZ4X. OZ5MV fremlagde regnskabet, der godkend
tes. Til kasserer genvalgtes OZ5MV, Svend Ryborg
Christensen valgtes til at forestå indkrævning af
kontingent. Til suppleant valgtes OZ3HF, og til re
visor
valgtes
OZ7FJ,
til
revisorsuppleant
Palle
Holmberg Nielsen, som sekretær OZ3PS, da OZ6BF
på grund af sygdom og ændret arbejde ønskede at
trække sig tilbage. OZ2NU takkede OZ6BF for det
arbejde, han har udført i den forløbne tid, og af
sluttede derefter generalforsamlingen.
Program for rævejagter 1956.
1) Tirsdag 1. maj (dagjagt) kort M1212 Svendstrup
2) Torsdag 10. maj (dagjagt) kort M1213 Sr. Tranders
3) Løi'dag 19. maj (natjagt) kort M1212 Svendstrup
4) Søndag 27. maj (dagjagt) kort M1013 Sulsted
5) Lørdag 2. juni (natjagt) kort M1213 Sr. Tranders
6) Søndag 10. juni ?
? ?
7) Løx'dag 16. juni (natjagt) kort M1013 Sulsted
8) Lørdag 23. juni (natjagt) kort M1213 Sr. Tranders
9) Søndag 1. juli ?
? ?
10) Lørdag 18. aug. (natjagt) kort M1212 Svendstrup
11) Lørdag 25. aug. natjagt) kort M1013 Sulsted
12) Søndag 2. sept. (dagjagt) kort MI213 Sr. Tranders
Sendetider:
Dagjagt kl. 9,00—9,30—10.00—10,15—
10,30—10,45—11,00—11,15. — Position kl. 11,25. Nat
jagt kl. 21,00—21,30—22,00—22,15—22,30—22,45—23,00
—23,15. — Position kl. 23,25.
Vy 73 3PS.
Aalborg-begivenheder.
Lørdag 5. maj indgik OZ6BF i den hellige ægte
stand med megen hemmelighed — tildels derfor
kommer vor hjertelige lykønskning desværre bag
efter.
Fox'håbentlig når vi det imidlertid i tilfældet
OZ2GW, der vederfares samme skæbne pinselørdag.
19. maj.
Jo, — de unge de kan.
Helt anderledes er det med OZ2NU, der runder
det halve sekel — og bliver voksen 28. maj.
AARHUS
Generalforsamling afholdtes 26. april i Håndvær
kerforeningen, Klostergade. Ved valget af formand,
et betyrelsesmedlem og en suppleant blev resulta-

let OZ4EV genvalgtes som formand, OZ6EJ som
bestyrelsesmedlem og OZ71N som suppleant.
Husk vore medlemsmøder 1. og 3. onsdag i måne
den. Det er på Ry vej.
Vy 73 OZ6EJ.

ESBJERG
Formand:
N. Blohm, OZ7BE, Nyhavnsgade
37, Esbjerg, tlf. 3105. Næstformand. E. Fischer,
Nordby. Fanø, tlf. 203. Kasserer: O. Madsen, Storegade 160, Esbjerg. Sekretær: Aage M. Lauridsen,
OZ-DR 1030, Torvegade 60, Esbjerg, tlf. 3772. Best.medl.: F. Krieg, OZ3FK, Torvegade 66, Esbjerg, tlf.
2691.
Siden sidst:
Onsdag 4. april blev der afholdt auktion på „Byg
ningen". Der mødte 17 mand, og med OZ1RU som
auktionarius forløb auktionen muntert med mange
livlige, men små bud. Efter auktionen sludredes der
hyggeligt i smågrupper.
Onsdag 18. april var der sædvanligt 14-dages mø
de på „Bygningen", uer var først mødt 10 medlem
mer, men senere fik vi besøg af OZ2KH samt 3 an
dre fra Nr. Nebel. OZ7BE demonstrerede ved hjælp
af et medbragt kort princippet i rævejagtspejling
og gav endvidere forskellige tips til de nye ræve
jægere.
Det nye program:
Onsdag den 30. maj: Aftenrævejagt. Tilmelding
inden 28. maj til enten OZ7BE eller kassereren eller
senest 28. maj fra 19 til 21 på tlf. 3772, hvor så op
lysninger om mødested m. m. gives.
Onsdag den 13. juni: Udflugt til et sted af radio
mæssig interesse. Tilmelding inden 8. juni til
OZ7BE eller kassereren eller senest 8. juni fra 19
til 21 på tlf. 3772, hvor forskellige oplysninger så vil
blive givet.
HERNING
Alle henvendelser bedes rettet til: 4106, OZ5HF,
Grønnegade 47, 3525, OZ8KP, Dalgasgade 10, 4391,
OZ8SK, Holstebrovei 7.
Torsdag den 5. marts afholdt Herning-afdelingen
sin ordinære generalforsamling med dagsorden iflg.
lovene.
Formanden, OZ9KS, bød velkommen. K. Breum
Eriksen valgtes til dirigent. Formanden og kassere
ren aflagde beretning om afdelingens arbejde, og
begge beretninger godkendtes, efter at enkelte de
tailspørgsmål var drøftet. Den gamle bestyrelse øn
skede ikke genvalg, og den nye bestyrelse kom til
at bestå af følgende: Formand: OZ5HF. Næstfor
mand: OZ8KP. Kasserer: OZ8SK. Til henholdsvis
revisor og revisorsuppleant valgtes F. O. S. Holm
og OZ8RS.
Afdelingens flerårige kasserer F. O. S. Holm, der
trak sig tilbage på grund af overvældende arbejde,
beder vi modtage afdelingens hjerteligste tak for
dygtigt arbejde ved kassen og godt kammeratskab.
Afdelingen har påbegyndt sæsonens første ræve
jagter, og medlemmerne vil få meddelelse om de
øvrige jagter, ligesom naboafdelingerne vil få pro
gram tilsendt.
Det har vist sig, at interessen for 2 m er stærkt
stigende i afdelingen, 1 station er allerede i gang,
og mange flere er under opbygning, så vi håber i
sommerens løb at kunne deltage i eventuelle tester
og field-days.
Vy 73. Bestyrelsen.
HORSENS
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Sønderbrog.
64 B. Kasserer: OZ4GS, Svend Sørensen, Borgme

stervej 58. Sekretær: OZ9PM, Anton, Mikkelsen
Tordenskjoldsgade 10
Den 12. april afholdt vi en velbesøgt kegleaften,
og særlig Alice-Grethe og 2FK viste en meget fin
stil under spillet. Senere på aftenen samledes vi
nogle stykker for at diskutere bl. a. keglespil. Den
26. april besøgte afdelingen A/S Chr. Nielsens ar
maturfabrik. Også her havde mange medlemmer gi
vet møde. Vi siger tak til OZ2FK, som havde bragt
arrangementet i stand.
Den 2. juni tager vi på skovtur. Det bliver ud i
det blå — husk datoen. Nærmere angående skov
turen vil i god tid tilgå medlemmerne.
Med forventet tilladelse starter vi vort salg af
lodsedler den 5. maj og slutter salget den 30. juni.
Der bliver fine gevinster: Et fjernsynsapparat, en
knallert, et radioapparat, Petit. Pengene, der kom
mer ind, skal vi bruge til at bygge hus for. Skulle
nogen afdeling have lyst til at støtte dette foreta
gende, kan lodsedler bestilles hos formanden, kasse
reren eller sekretæren.
Program:
Torsdag 17. maj: Klubaften.
Torsdag 24. maj: Klubaften.
Torsdag 31. maj: Klubaften.
Lørdag 2. juni: Udflugt med madkurv ud i det blå.
Torsdag 7. juni: Klubaften
LOLLAND-FALSTER
Søndag 27. maj indkaldes traditionen tro atter til
sommermøde i „Bangs Have" i Maribo.
Programmet er det sædvanlige: Kl. 10.00 årlig ge
neralforsamling. Omkring kl. 12 middag fælles fro
kostbord, hvor de medbragte madpakker sættes til
livs. Efter frokosten håber vi at kunne præsentere
et fint „amatørforedrag", og resten af dagen tilbrin
ges under kammeratlige former.
Forhåbentlig bliver vejret til den tid lunt og
sommerligt. Vi håber på ekstra stor tilslutning. Vel
mødt i Maribo 27. maj.
P. A. V. OZ7JQ, sekretær.
VEJLE
Afdelingen holdt på grund af OZ8HC’s bortrejse
generalforsamling 28. april. Til ny formand blev
valgt OZ4IP, Th. Pedersen, Stationsvej, Brejning
st., til næstformand OZ7ZH, O. Zelmer Hansen, Fredericiagade 44, Vejle, til kasserer OZ6LK, K. Lar
sen, Bybæk pr. Vejle, til sekretær OZ4NJ, J. Niel
sen, Signesvej 5, Vejle, suppleant OZ8AG, revisor
OZ2NJ.
Alle normale møder aflyses indtil videre. Nærme
re besked udgår direkte til medlemmerne.
Obs.: QSL-kort kan for fremtiden afhentes hos
OZ4NJ, J. Nielsen, Signesvej 5 1 , Vejle.
Vy 73 OZ4NJ.
VIBORG
Da generalforsamlingen på grund af strejken ikke
blev indvarslet rettidigt, er den udsat til 24. maj kl.
19.30 hos 9AV, Baldersvej 19.
OZ9AV.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i april måned anmodet om optagelse
i EDR:
6595 - Hans Fr. Jensen, Bjarkesvej 9, 3., Kbh. F.
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6596 - Frode Christensen, Øster Assels, Mors.
6597 - Poul Ginnerup, Himmerlandsgade 86, Aars.
6598 - Karl Chr. Noppenau, 0. Hvidbjerg pr. Red
sted, Mors.
6599 - Laurits Christensen, Redsted, Mors.
6600 - OZ5PN, P. Nielsen, e/o Knud Nielsen, Søster
Svenstrup pr. Viby, Sj.
6601 - Erik Overgaard, Ndr. Hornbæk, Randers.
6602 - Chr. Mehl, Karby, Mors.
6603 - Arne Schmidt, c/o bager Schmidt, Slotsvej 2,
Gram. Sdjl.
6604 - Arne Christiansen, Gyldenstenvej 10, Odense.
6605 - Jens Erik Schmidt, „Ny Flytkjær" pr. Ler
vang st.
6606 - O. Aby Jensen, vedligeholdelsessektion 2,
fist.. Karup pr. Kølvraa.
6607 - Torkild Holm, Solsortvej 75, Kbh. F.
6608 - Arne Frandsen, Strandstræde 16, Dragør.
6609 - P. Thode, Kirsten Kimersvej 18, Kbh. S.
6610 - Frk. G. Nielsen, Svenstrup, Korsør.
6611 - E. Højmark Kristiansen, „Ravnegården",
Birkum pr. Aarslev, Fyn.
6612 - Frk. Eva Petersen, Hattensens Allé 6, 2.,
Kbh. F.
6613 - Ivan Gårdboe Stæhr, Mosegaardsvej 8, Ska
gen.
6614 - Rikard Løkkegaard, Fuglebjerg.
6615 - Per Kreiberg Jensen, Skjoldsvej 17, Helsingør.
6616 - Palle Holmberg Nielsen, Granlien 20, Aalborg.
6617 - Ch. Toftgård Pedersen, Stationsvej, Nr. Nebel.
6618 - Laust Goul, Parcelvej 30
A, Holte.
6619 - Søren Mogensen, S. O. C. Jylland, Gedhus
Kølvraa.
6620 - Jens Chr. Skoubo, Lørslev pr. Nykøbing Mors.
4270
3557
5848
6300

pr.

Tidligere medlemmer:
- OZ3TC, Th. Christensen, Øster Assels, Mors.
- OZ4GP, Georg Petersen,
Skelund.
- OZ4ER, Erik Nielsen, Karby, Mors.
- Ernst Jensen, Vallund, Ølgod.

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

4735 - OZ3GW, H. Jungdal, Axelterp, Arden, lokal.
5078 - OZ6JP, SG. J. Petersen, personkort 41959,
TKMP/III 2R, kommandoet, Tyskland, ex sol
dat.
5579 - SG. E. Karlsson, kommandopostkontoret,
kommandoet, Tyskland, ex soldat.
5692 - OZ5BX, A. Bjørn Hansen, Hans Jensens Allé
31, Hirtshals, ex Aalborg.
5745 - H. J. Kristensen, Birkevænget 12, 1. tv.,
Nakskov, lokal.
5793 - OZ8JA, J. Andersen, Soldugvej 29, st. th.,
Kastrup, ex soldat.
6146 - OZ6ON, O. Nicolaisen, Kildevældsgade 74,
Kbh.Ø., u. afd., ex soldat.
6265 - Arne Skov, Spandet, Arnum, ex Mern.
6291 - A. Kolind Nielsen, Maglemer, Maribo, lokal.
6323 - C. Nielsen, Stautrup pr. Viby J., lokal.
6324 - P. A. Holm, Stautrup pr. Viby J., lokal.
6341 - Børge Jacobsen, 30 Park Ave, Manhasset, NY,
USA ,lokal.
6383 - OZ5ZZ, J. Biesbjerg Hansen, c/o Staurup,
Kværndrup F., ex Langeskov.
6412 - SG. A. Poulsen, II btl., LG. kaserne, Aarhus,
ex soldat.
6501 - J. Ottosen, c/o Svendsen, Aaboulevarden 9.
1., Kbh. V., ex Esbjerg.
6504 - SG. L. Bjørn, II btl., LG. kaserne, Aarhus,
ex soldat.
6525 - Fl. Jensen, Overgaden o. Vandet 28 A, 1.,
Kbh. K., ex Vejle.
6539 - OZ8KG, K. G. Jørgensen, „Kjærgaardsminde",
Bjergager, Neder Randlev.
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Tidsskrift for Kortbølge-Radio
Udgivet af
landsforeningen Eksperimenterende danske
Radioamatører.
Teknisk
redaktør:
OZ7EU,
Paul
Størner,
Huldbergs
Allé 8, Kbh. Søborg. Hertil sendes teknisk stof. Hoved
redaktør
(ansvarlig)
Arne
Christiansen,
Gyldenstenvej
10, Odense. Odense 12.335. Hertil sendes alt øVTigt stof.
som må være redaktionen i hænde senest den 1. i
måneden.
E. D. R.

Eksperimenterende danske Radioamatører
Stiftet 15. august 1927
Adr.: Postbox 79, København K. (Tømmes 2 , ,nge ugtl.).
Giro konto 22116.
*

Hovedbestyrelse:

QTH-RUBRIKKEN
690 - OZ8KH, H. Nielsen, c/o Tibæk, Herlufsholmsvej 7, Vanløse, ex Silkeborg.
1480 - OZ2LK, Jens Hermansen, Vinkelvej 3, Næsby
F., ex Villestofte.
1488 - OZ7XP, E. Mikkelsen, Algade 44, Ringe, lokal.
1704 - ex-OZ3FB, F. Bruhns, 29 Stanton St, Roche
ster 11, NY, USA, lokal.
2062 - OZ5KN, Kj. Normann, Falkonervænget 9, 4..
Kbh. V., ex Nykøbing Fl.
3171 - A. Lindblad. medlemsnummer rettes til: 820.
3448 - Hv. nr. 281008, Frode Hansen, søværnets ser
gentskole, Refshalevej, Kbh. K.. ex soldat.
3654 - OZ1WJ, H. Jørgensen, Friborgvej 10, Hille
rød. lokal.
3796 - OZ8BK, B, Fr. Kramer, Nørregade 8, 1.. Hor
sens. lokal.
3919 - H. E. Hansen, Tved, Svendborg, lokal.
4638 - OZ8HJ, H. Johnsen. Berners Vænge 38, Kbh.
Valby, lokal.
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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,
Alekistevej
211,
Vanløse,
Da
287lu.
Testudvalg:
OZ2NU,
Børge
Petersen,
Dybrogård,
GI.
Hasseris,
Aalborg,
Skalborg
255.
—
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-Central en:

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

Amatørannoncer:

Sendes senest 3 dage før månedens begync. Ise direkte
til kassereren, OZ3FL, Fuglsangvej 18, N\ købing 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 1 Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.

