oz
NR. 10 . OKTOBER 1956 . 28 ÅRGANG

Generalforsamlingen i Aarhus den 23. september
I det skønneste septembervejr åbnede EDR sin
generalforsamling. Det skal siges, at det blev ikke
nogen kedelig generalforsamling. Opmuntrende var
formandens tiltro til at 1957 kan bringe en revision
af licensbestemmelser til gavn for B-amatørerne.
Dagens store sensation var Aarhus-amatørernes
forsøg på ved OZ8JM, Berg Madsens hjælp at sikre
sig den øverste ledelse af foreningen. Trods stort
lokalt opbud gav det øvrige land OZ6PA sin fulde
tillid. Aaruhsfolkenes aktion var vel tilrettelagt og
viste, at man forstod at gå stille med dørene, men
EDR-medlemmerne ei åbenbart ikke interesserede
i, at en så vigtig post som formandsposten skal gøres
til et lokalt anliggende.
Hermed følger så referatet af forhandlingerne.
Formanden
åbnede
generalforsamlingen
ved
at
byde velkommen til hele forsamlingen. Der var
mødt ca. 110 medlemmer. Han håbede, at vi skulle
få en saglig og udtømmende debat, så vi kunne få
de brændende spørgsmål inden for EDR belyst fra
alle sider. Han ville udbede sig forslag til en diri
gent. Der blev foreslået OZ9WO, OZ5Y og OZ4RU.
De to sidste trak deres kandidatur tilbage, og 9WO
valgtes således til dirigent.
Diringenten
fastslog
derpå
generalforsamlingens
lovlighed, idet der ikke var indvendinger imod.
Derpå gav 9WO ordet til formanden.
Formandens beretning.
Der har været 4 HB-møder, 2 forretningsudvalgs
møder og nogle få små møder for redaktion af stem
meseddel og 'lignende. Men EDR-arbejdet er ikke
møderne alene. Det daglige arbejde er langt større,
og det udføres af kasserer, sekretær og ikke mindst
OZ2NU, der trækker et stort læs. Formandens ar
bejde bliver stadig større og større. Men arbejdet
har været formanden en glæde, ikke mindst på
grund af det kammeratskab, det udvikler.
Vi har i dette år skiftet redaktør. OZ5AC var en
mand, der gjorde sit arbejde af interesse for sagen
— ikke for pengene. I 12 år passede han sit job for
en næsten mikroskopisk løn og skabte i den tid et
blad, der hævder sig pænt — selv blandt de bedste
af verdens radioblade. Hr. Arne Christiansen fort
sætter nu traditionen med unge kræfter. Selvom
han ikke er amatør, har han dog tilknytning som
flyver og som indehaver af VHF-licens. Vi håber,
han vil føre OZ videre til vor tilfredshed og til
gavn for medlemmerne. En hjertelig tak til 5AC.
Foredragsudvalget har virket på sædvanlig vis.
Der er udsendt 14 talere til 11 forskellige afdelinger
med 10 forskellige emner. Der har været 332 til
hørere, og det har kostet ca. 670 kr. I gennemsnit
2,00 kr. nr. tilhører pr. foredrag. 2 foredrag er ble
vet aflyst under strejken. Det er provinsen, der be
nytter udvalget, idet Kbh. og Amager ikke har truk
ket på udvalget i år. Udvalget ville bede afd.-formændene om at bestille foredrag direkte hos ud

valget; det er jo dette, der alene ved, hvor mange
penge, der er til rådighed til enhver tid.
Vi har i år udgivet en certificatbog, som OZ2NU
alene og med sine egne hænder har skrevet, medens
andre EDR medlemmer har indbundet bogen. Den
er solgt til Norge og Sverige, ligesom der er kom
met forespørgsler både fra England, Holland og
andre lande. Vi skylder 2NU megen tak for dette
arbejde. HB medlemmerne har i aftes besluttet at
udsende en ny QTH-liste. Efter kontingentforhøjel
sen må vi atter kunne få råd til det. Den sidste
kostede ca. 3000 kr. Man ville prøve, om man kunne
sende den ud med rimelige mellemrum.
Til 2NU kan endnu en tak meddeles for hans ar
bejde med Traff. Dept. i OZ. Det var HB en glæde,
at den kunne sende 2NU til konferencen i Stresa,
og den har glædet sig endnu mere over det arbej
de, han har gjort i den anledning. Han repræsente
rede også Norge, og dette land har nu betalt sin
halvdel af de officielle udgifter, som EDR havde
lagt ud.
EDR har sammen med Amager afdelingen haft en
fjernsynsaften, der er blevet rost meget i bladene
og blandt medlemmerne. Den gjorde god propagan
da for os ude omkring, og den har givet os en good
will, som vi måske nok trænger til. Vi har jo nu
fået lov at eksperimentere med fjernsyns-udsen
delser.
I vinter fik vi af medlemmerne lov til at opkræve
et ekstrakontingent. Dette er nu fastlagt som en
kontingentforhøjelse, idet afstemningen om denne
gav 385 stemmer for forhøjelsen og 61 imod. De
over 80 % ja-stemmer viser, at medlemmerne god
kender, hvad vi gjorde, da vi kunne se, at vor øko
nomi ikke længere kunne holde.
Vi skylder Bornholm-afdelingen en tak for ar
bejdet med sommerlejren i år. Vi påtænker til som
mer at holde en jubilæumslejr, idet det er 25. gang,
der i EDR arrangeres lejr. Det skal være en inter
national lejr til fremme af samarbejdet både ind
adtil og udadtil. Bornholmlejren var en hyggelig
lejr som altid derovre, men der var for få, der
besøgte den. Derfor må vi slå den næste lejr bedre
op. og det skal gøres i god tid.
EDR deltog i den store udstilling i Forum. Radioog Fjernsynsfabrikantforeningen overlod os 11 m2
i Forum gratis. Den kostede ellers 200 kr. pr. m2.
Medlemmer fra Kbh. byggede en smuk stand op,
og vi kunne glæde os over den interesse, der vistes
standen. Vi uddelte over 9000 brochurer. Vi må jo
agitere, så vi kan få nye medlemmer til erstatning
for dem, der går fra os.
Med hensyn til licensbestemmelserne har aret
stået i B-amatørernes tegn. HB føler sig ansvarlige
for miseren. Vi ville i denne sag i starten pleje
alles interesser. Det lader sig ikke gøre. B-licensen
er en skønhedsplet, som er blevet et stridsspørgs
mål i EDR. Brevet til P&T har vi ikke fået skrift
ligt svar på endnu. Formanden var fredag gaet til
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P&T. og han kunne nu meddele forsamlingen, at vi
i det kommende år kan vente en revision af be
stemmelserne. Man var meget imødekommende i
P&T. Vi står os godt med dem. men vi må erkende,
at det jo er dem, der bestemmer. Det nytter ikke
at slå i bordet. Derved opnår vi intet. Kontorchefen
ville gerne orienteres om de vilkår, andre landes
amatører arbejder under, og dette kan 2NU jo hel
digvis let gøre — støttet til Reg. I. Bureau. Det er
faktisk kun det danske og det amerikanske P&T.
der vil gore noget for amatørerne. Her i landet
mærker man. at det er vor gamle protektor, pro
fessor P. O. Pedersens ånd, der stadig er til stede
hos myndighederne. Formanden håbede i årets løb
at kunne få fjernet det uheldige for os i licensbe
stemmelserne, så der kunne blive arbejdsro til
andre opgaver.
Dirigenten
efterlyste
bemærkninger
til
forman
dens beretning.
OZ4BD savnede i beretningen en omtale af gaven,
som 5AC fik ved sin afgang. Hvor stor var den?
Har EDR også betalt det festlige samvær med 5AC
i „Den gamle Kro?“ Det har der været råd til. men
ikke til QTH-liste. 4BD ville også vide noget om
sagen om 3FL’s afgang.
OZ4BD omtalte videre den tyske E. M. C.-bevæ
gelse, der skulle sikre os 80 m båndet i fremtiden.
Han kunne have ønsket, at man som i gamle dage
havde arrangeret et besøg i forbindelse med gene
ralforsamlingen f. eks. på Søsterhøj.
Dirigenten oplyste, at EMC var oprettet af tyske
amatører. Den opfordrer alle amatører til at holde
80 m varmt, så det ikke var så tillokkende for frem
mede tjenester. DL1TQ sender gerne materiale an
gående organisationen.
OZ2KH kunne ikke lide formandens bemærkning
om at slå i bordet. B-klubben slår ikke i bordet,
men de har måttet råbe højt og mange gange for at
få de tunghøre i tale. Det var andre, der slog i
bordet.
OZ4EV ville først byde velkommen til Aarhus.
Dernæst ville han spørge om. hvorfor der ikke var
kommet en QTH-liste, når det dog var vedtaget i
HB. Han omtalte vanskelighederne med at arran
gere et besøg. HB havde ikke henvendt sig til ham.
I sidste øjeblik havde han forsøgt, men det var ikke
lykkedes at få lov at komme til Søsterhøj. Det var
blevet til et besøg på Jyllandsposten.
OZ2NU omtalte det tyske EMC. Sagen blev om
talt i Stresa. Man havde været for hårde i starten,
og W1BUD talte imod, at man brugte sådanne mid
ler. De ville kunne skade os alle. Tyskerne var lyd
høre. Konferencen gik ind for en fuld lovlig ud
nyttelse af vore bånd. EMC’s program blev revide
ret. Han ville gøre alt for at bedre vore forhold.
Han omtalte, at man i Sverige havde fået bedret
forholdene på 40 m. Det skulle blive forelagt for
P&T.
OZ6EA
ønskede
oplysninger
om
præmiekonkur
rencen om artikler til OZ. Han ønskede tallene for
afstemningen
om
kontingentforhøjelsen.
Han
ville
også vide, hvorfor man ikke havde fået nyt optryk
med forandringerne i vedtægterne fra de sidste år.
OZ4BD mente, at der m. h. t. forhøjelsen var ar
bejdet på langt sigt. Han ville mene, man skulle
arbejde af interesse og ikke for gevinst.
OZ5GB ønskede en QTH-liste med løsblade. Det
er dyrt i starten, men billigt senere.
Formanden svarede 4BD ved at oplyse, at 5AC
fik 300 kr. efter 12 års arbejde for 600 kr. årligt.
Behøver vi at være så smålige. 5AC tilbød at holde
den lille festlighed hjemme, men vi mente, fruen
også skulle være med for en gangs skyld. Vi kunne
ikke være andet bekendt. Kassereren har fået for
lidt. De fleste ved ikke, hvor meget arbejde, der er
ved det job. Det er ofte 2—3 timer dagligt. 3FL kan
få tid til det, fordi hans arbejdsvilkår tillader det.
6PA redegjorde for 3FL’s betingelser i fremtiden.
Han ville bede 4EV undskylde os, at vi ikke skrev.
Det skal vi ikke glemme mere. OZ3DS oplyste, at
chekkiske amatører fik forbud mod at bruge 80 m,
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fordi de brugte metoderne fra det forste EMC. Det
skulle vi nødigt ud for.
Dirigenten ville atter fastslå, at vi må holde 80
m varmt, hvis vi skal beholde det i fremtiden
Ellers ender det med. at vi betragtes som ulovlige.
OZ7EU oplyste om præmiekonkurrencen, at der
var ikke kommet bidrag, der var værdige til at
præmiere. 6—7 er optaget i OZ til normalt honorar,
men ikke til 300 kr. ekstra. 7EU omtalte TNU's
konstruktion, der kun var en oversættelse fra QTC.
Der var også nogle iost skitserede forslag, som man
kunne læse i ethvert blad. 9WO ville mene, man
burde have lagt konditionerne ganske fast.
7EU mente, at det ville skræmme deltagerne bort.
Det er ikke let at lave sådan noget, men man havde
planer til et nyt forsøg.
OZ.2KP oplyste, at mange medlemmer ringede til
ham for at få besked om mange ting — også fra Bklubben. Denne har dog ikke anbefalet sine med
lemmer at stemme på ham. 2KP gjorde rede for
sin stilling til sagen om kassererposten, der star
tede ved HB-mødet i juli og sluttedes ved forret
ningsudvalgsmødet hos 6PA. Han ville gøre gæl
dende. at 6PA’s ledsagebrev til stemmesedlen gav
et fordrejet billede af sagen.
OZ3Y: HB var enige om en gave, men ikke om
beløbet. Han havde ikke været med til frokosten.
OZ6EA ville mene, at oversættelser kunne være
brugt i konkurrencen. 7BG får dog mange oversæt
telser med i OZ.
OZ7EU mente, at dette var uden for emnet. Over
sættelserne er ikke under konkurrencevilkårene.
OZ1LC ville takke for det sidste af beretningen.
B-klubbens indlæg var ikke blevet behandlet helt
fair. Der var forvanskninger og forkortelser. Han
mente, at sådant kunne man ikke. Det er rigtigt,
at B-klubben ikke har anbefalet 2KP’s kandidatur.
Han ville mene, at teknikerne var for højt hævet
over os andre, og han ville takke de jævne med
lemmer, der var til at tale med.
OZ1LF ville mene, man burde udbetale en præ
mie trods alle vanskeligheder.
OZ6PA udtalte sig om honorarerne. A. Christian
sen talte jo allerede om det lille honorar, trods det,
at han får 50 #/» mere end 5AC. Vi var nødt til at
tage ham. Der var jo kun to ansøgere, og tilbudet
fra Horsens var knyttet til et trykkeri i Horsens.
Man vidste, hvad man havde i Fyns Tidende, men
ikke, hvad man ville få i Horsens. Det er billigt
med 75 kr. mdl. Han kunne ikke se, at der var sket
nogen fordrejelse i ledsagebrevet.
OZ2KP ønskede brevet oplæst — og dirigenten
oplæste det for medlemmerne. (OZ4SG gav forslag
om, at brevet oplæstes af en udenforstående).
OZ5Y ville takke de professionelle teknikere, der
har gjort meget godt for EDR. Vi må ikke være
misundelige på København, selvom de derovre har
meget bedre betingelser med kursus o. 1. B-amatørerne bruger alt for megen plads i OZ. Det kunne
beskæres meget mere. Man kunne jo skrive direkte
til HB. Det er meget billigere.
OZ2KH: Nu har man lukket 80 m for os. Vil man
også lukke OZ.
OZ3AF: 5AC har fortjent de 300 kr. Honorarerne
er ikke for høje. Jobbene tager megen tid. Han
mente, det var meningsløst at udgive en QTH-liste,
når vi kan købe P&T’s liste hvert halve år.
OZ7EU omtalte brugen af pladsen i OZ. Han ville
mene, det ikke er HB og TS, der er modstandere af
ændringer. Vi ønsker det netop også. Men det er
P&T, der råder.
OZ9WO: Vi bør tænke lidt længere end til blot og
bar kritik. Vi skal tænke på, at HB gør arbejdet
for ingen eller meget ringe betaling. OZ er et godt
blad. Måske er der for mange oversættelser, men
der er også for meget B-stof.
OZ6KW ville have bedre plads i den nye QTHliste til nye licenser.
OZ6PA: Vi må tage, hvad der kommer, for OZ
står jo åbent for alle. Dog må vi søge at undgå
direkte gentagelser. Vi er også rede til et møde
med B-klubben, men den har ikke bedt os til et

sådant møde. 6PA beklagede udtalelserne om, at det
var teknikerne, der ledede EDR. Han ville gøre
opmærksom på, at han ikke selv var radiotekniker
men kun ganske almindelig amatør, hvilket han
var stolt af. På den anden side ville han ikke lægge
skjul på, at han var glad for teknikerne grundet
på deres store arbejde for amatørerne. Teknikerne
havde kun den indflydelse på foreningen, som var
resultatet af urafstemningen med deraf følgende
indvalgte teknikere, og disse var kun få i forhold
til hele HB.
OZ1LC: Vi angriber heller ikke teknikerne.
OZ4SG: Man kunne dog henvende sig til forman
den, når man er i samme lokalafdeling.
OZ2FK
omtalte
Horsens-resolutionen.
OZ3FM
lovede at give besked.
Dirigenten efterlyste yderligere bemærkninger til
formandens beretning. Da der ikke var det, hen
stillede han, at forsamlingen godkendte beretningen.
Det skete, og der holdtes nu en halv times kaffe
pause.
Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
OZ3LF forelagde regnskabet med de ord, at det
jo har været trykt i OZ, så man må vel vide, hvad
man vil have rede på.
Dirigenten efterlyste spørgsmål.
OZ6EA havde ikke kunnet forstå regnskabsba
lancen, og 3FL oplyste ham om de forskellige poster
som lokalkontingent, annonceprovision m. m.
6EA ville også vide noget om posten kuverter.
Den er stor.
Kassereren oplyste, at der brugtes mange — også
med tryk — hvert år. Det må koste meget.
Dirigenten
efterlyste
yderligere
spørgsmål.
Da
der ikke var det, indstillede han regnskabet til god
kendelse.
Da der ikke var nogle stemmer imod, er regnska
bet godkendt.
Resultatet af HB-valget.
Formanden meddelte resultatet:
I kreds I er valgt: OZ2KP 99 st. — OZ5GB 81 st.
OZ7EU 98 st. — Suppleant OZ6EP.
I kreds II: OZ3FL 58 st. — OZ3Y 53 st. — Supple
ant OZ4NO.
I kreds III: OZ3XA 26 st. — Suppleant OZ3SH.
I kreds IV: OZ2NU 128 st. — OZ3FM 118 st. —
OZ1LF 109 st. — OZ2KH 107 st. — OZ8JM 96 st. —
Suppleant OZ4EV.
Der var afgivet i alt 636 stemmesedler, deraf var
10 ugyldige.
For kontingentforhøjelse stemte 385. Imod stemte
61.
OZ7GL ville i tilknytning til valgresultatet have
lov til at påtale et brev, han har fået fra 1LC —
repræsenterende B-klubben.
Dirigenten oplæste brevet, der foreslår, at:
1) OZ7GL skal afgive en erklæring om, at han vil
afklippe talonerne rigtigt, eller 2) skulle tillade en
repræsentant fra B-klubben at være til stede ved
afklipningen.
7GL gjorde rede for den historiske baggrund for
stemmesedlens udformning. Han gjorde opmærksom
på, at der jo havde været ca. 650 sedler. Derefter
læste dirigenten 7GL’s svar med forklaring af frem
gangsmåden.
OZ7GL håbede, at 1LC dermed kunne erklære sig
tilfreds.
OZ1LC havde ikke villet insinuere noget. Han
ville kun kritisere stemmesedlen.
OZ7GL ville derefter forlange, at GF godkendte
afstemningsformen.
OZ7IN ville vide, om B-klubben havde søgt god
kendelse i hovedbestyrelsen.
OZ3FL udtrykte sin medynk med revisorerne med
al den kontrol.
OZ3Y: Vi har tillid til revisorerne og 7GL. Han
stillede forslag om, at vi skulle have sedlen tilsendt
personligt.

OZ3WO gav anvisning på, hvorledes sedlen kunne
— og hvordan den skulle foldes.
OZ2KP foreslog for at få en ende på det, at sed
len udsendtes uden perforering og uden foldning.
Formanden ønskede, at forsamlingen kunne ud
tale sin tillid til stemmeudvalget og dermed god
kende afstemningens form. HB vil så prøve, om
man kan finde en ufejlbarlig form for seddel. Han
oplæste alle resultaterne fra valget, og OZ2KP be
klagede, at udvalget ikke kunne tælle sammen, idet
der var en fejl på 10 stemmer. (395 i st. f. 385).
OZ6I ville have, at man sendte resultatet til dem,
der ville vedlægge et frimærke til dette brug.
OZ5Y oplyste, at det ikke kunne lade sig gøre, da
afstemningen jo er hemmelig. Forsamlingen viste
sin tillid til udvalget ved at rejse sig.
Indkomne forslag.
Formanden forelagde forslaget om forretnings
udvalgets omorganisering.
OZ3FM motiverede som en af forslagsstillerne
forslaget med, at Jylland repræsenterede halvdelen
af EDR’s medlemmer. Han forudsatte iøvrigt for
slaget bekendt, da det har stået i OZ.
OZ5Y var lidt betænkelig over det store udvalg.
Forr.udv. skulle kunne træde sammen i en fart, og
det var ikke let, når der skulle hentes en jyde også.
Senere ville man måske endda udvide igen? Han
ville foreslå at stemme imod. Udvalget skal jo kun
foretage den daglige ekspedition.
OZ3AF ville stemme imod. Han havde tillid til, at
formand og udvalg stadig ville kunne administrere
EDR i det daglige.
OZ3Y og 4EV ville støtte 3FM’s forslag. 3 møder
kunne ikke vælte økonomien, og OZ2KP støttede
også. Der var ikke meget nyt i det. Men det ville
måske fri udvalget for noget af den kritik, som
jyderne plejer at komme med bagefter.
Formanden mente, at vi som så mange andre in
stitutioner var overorganiserede. De daglige sager
ordnes af formand, kasserer og sekretær. Det sker
ved næsten daglige møder — oftest pr. tlf. Det skul
le også kunne gøres i fremtiden.
Han foreslog afstemning, og OZ4SG forlangte
skriftlig afstemning.
Resultatet blev: For OZ3FM’s forslag stemte 74.
Imod stemte 27, 5 var blanke.
Formandsvalget.
Dirigenten udbad sig forslag til formandsposten.
Fra mange sider blev foreslået genvalg, idet 6PA
var villig til genvalg. Endvidere blev OZ8JM fore
slået.
OZ8JM takkede kammeraterne, men bad dem tæn
ke sig om, før de stemte. Han havde været betæn
kelig ved at gå med til at være emne, fordi der i
det kommende år var så vigtige opgaver, og for
manden bor jo nu i nærheden af P&T. 6PA har
gjort det godt og har også kunnet tage lussingerne.
Den nye HB må gå til P&T, som det er sket i året,
der gik. Han ville ikke modsætte sig valg, men han
var ikke blind for vanskelighederne ved en jydsk
formand.
OZ7IN erkendte, at 8JM er klar over vanskelig
hederne. Det er en anbefaling. Han ville anbefale
at stemme på 8JM.
OZ3FM takkede for genvalget til HB og vil fort
sat gøre sin del af arbejdet, og 8JM kunne godt tage
formandspostens arbejde, men 6PA er villig til at
fortsætte. 3FM ville anbefale at stemme på 6PA,
for han er ærlig og kæmper for EDR.
OZ4EV: 8JM har givet stillerne sit ja. Udgifterne
vil ikke blive større med en jydsk formand, så han
vil anbefale at stemme på 8JM.
OZ3FM: Hvis 8JM blev formand, kunne 2NU være
næstformand, og det kunne gøres uden at udgifter
ne blev større.
Der var skriftlig afstemning.
OZ8JM fik 43 st.
OZ6PA fik 65 st.
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Formanden takkede for valget og lovede at gøre
sit bedste i det kommende vanskelige år. B-amatø
rernes sag var for ham en hjertesag, og han håbede
at kunne løse dette spørgsmål.
Valgene af revisorer og
genvalg med akklamation.

revisorsuppleant

var

alle

Eventuelt.
OZ6EA ville vide. om der ikke snart kom en ny
udgave af vedtægterne, og OZ3FL oplyste, at de
for længst var kommet som løsblade med OZ.
OZ9BA ønskede en rubrik i OZ med meddelelser
fra HB af hensyn til dem, der ikke er tilknyttet en
afdeling.
OZ4EV ville have genoptaget den praksis i OZ
at bringe meddelelse om afgåede medlemmer, så
man kunne sætte sig i forbindelse med dem og få
dem ind igen. Han ville vide, hvordan forhandlin
gerne med P&T foregår, om 6PA går derop alene,
eller der er flere med. Han ville gerne have, at der
var en fast form for disse forhandlinger.
OZ2LX ønskede forhandlinger med P&T angående
mobile stationer — også maritime.
OZ3XA oplyste, at man arbejdede på at få et
danmarksmesterskab
i
rævejagt.
Man
ville
ikke
mere køre på cykle. Det skulle være en motoriseret
jagt. Den skal afholdes den 4. november. Der vil
fremkomme meddelelse i OZ og til afdelingerne.
Dirigenten oplæste den i OZ for septbr. offent
liggjorte resolution (stillet af OZ7SU). Han ville
optage den som et grundlag for den nye HB at ar
bejde videre på.
OZ6KW i Silkeborg kom med et hjertesuk om OZ.
Man ønskede mere begynderstof og en fast rubrik
for „lidt af hvert“. Han ønskede fastsat max-grænse
for effekt: 50 W under tester, for det var A-amatørerne, der dominerede. Spurgte, om der ikke var
mulighed for foredrag på 80 m, eventuelt gennem
forhandlinger med P&T.
OZ2KP oplyste, at han lovet at yde en side be
gynderstof i hvert OZ. Han ville være glad for at
få nogle ønsker.

OZ2M er død
For den, der har kendt
OZ2M i næsten 25 år,
virkede
det
chokerende
i morgenbladene den 14.
septbr. at læse, at apote
ker Kaj Lykke Ewald,
Hobro, var afgået ved
døden. Så sent som da
gen før havde jeg haft
et venligt brev fra ham,
så det var helt ufatte
ligt, at denne fine mand
så pludseligt ikke var
mere.
I mere end 20 år har
2M trofast været med
lem af EDR, men af den yngre årgang var han må
ske mindre kendt. Vi lidt ældre kendte ham som
DX-jæger og CW-mand om en hals. Især før krigen
var han aktiv med nøglen, og selvom han talte flere
sprog, var det som om, telefonien ikke rigtig in
teresserede ham. Tiltrods herfor var han dog blandt
de første herhjemme med fone på 10 meter for 20
år siden. Det var forbavsende gode resultater han
dengang nåede med ganske ringe effekt, men også
de store DX-tester var han levende interesseret i
— og var ikke bange for at ofre midlerne og besvæ
ret med store antenner fjernt fra alt, hvad der hed
støjkilder i byen.
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OZ7EU: Begynderstof efterlyses altid af forman
den. Nu skulle det være i orden. Tipssiderne opta
ges igen. Foredrag på 80 m afvises stadie af P&T
OZ7IN spurgte, om man ikke ved de kommende
forhandlinger i P&T kunne gøre noget for udbendinges tilladelse til at sende her.
OZ2NU oplyste, at sagen var behandlet i Stresa
Der arbejdedes nu på at få tilladelse til. at en
dansk amatør måtte sende i Sverige. Det kunne ud
vikle sig til en interskandinavisk udveksling.
OZ4EV ønskede den store sommerlejr afholdt i
Nyborg. Det er mest centralt for EDR.
OZ3DS fandt, at P&T-kravene til vore senderes
stabilitet er store, medens deres egne sendere ikke
er for gode. Han ønskede en QTH-liste med supple
mentsblade. Man kunne udrive de gamle.
OZ4AO
efterlyste
arrangementskalenderen.
Der
er så mange forskellige ting, der ikke gerne må
kollidere.
OZ7EU syntes ikke, kravene til vore sendere var
for strenge. Men det er rigtigt, at P&T’s sendere
ikke alle er lige gode. Han ville gerne tage sig af
arrangementskalenderen.
OZ7GL talte lidt om valgets statistik. Den viser
os. at det er de unge, der er mest ivrige til at
stemme.
OZ2KH omtalte, at licensbestemmelserne var et
vigtigt punkt. Man skulle nødigt lukke vort 80 m
bånd. Det betyder jo også meget for ungdommen
at have denne gode hobby.
Formanden ville anbefale forsamlingen at rejse
sig for resolutionen fra septbr. OZ. Da man havde
gjort det, udtalte han, at han betragtede den som
noget, der er pålagt den nye HB. Derefter præsen
terede formanden den nye HB for medlemmerne.
OZ6PA takkede derefter dirigenten for den gode
og myndige ledelse af forhandlingerne, og han tak
kede deltagerne i diskussionerne for god saglighed
i debatten.
Dirigenten takkede ligeledes for god ro og orden,
og generalforsamlingen sluttede kl. 17,50.
OZ5KD, kst. ref.
OZ6EP, sekr.

OZ2M brød sig ikke om aktiv deltagelse i for
eningslivet, men bag kulisserne var hans hjælpsom
hed kendt i vide kredse'— ja, endda så godt, at han
måtte bøde med tabet af sin frihed i krigens sidste
fase.
Gennem hele sin tid som amatør var 2M handi
cappet, fordi han havde jævnstrøm og måtte bruge
omformer. Den station, han byggede op efter krigen,
var dog baseret på, at hans store drøm gennem 20
år om rigtig vekselstrøm snart ville gå i opfyldelse.
Hans sidste brev omtalte endog, at det nu endelig
så ud til, at hans tålmodighed skulle blive belønnet.
Skæbnen løber ingen af os fra, og 2M’s for tidlige
død vil få hans mange EDR-venner til at mindes
denne noble kortbølgeamatør, der nu for stedse har
lukket sine øjne.
Æret være hans minde.
OZ3FL.

QUIST QUIZ
OZ4MJ skriver:
Den lille opgave i forrige nr. af OZ var meget
interessant.
Jeg' kan ikke undlade at fremkomme med en
anden lille opgave, som også kan give anledning
til spekulationer.
Opgaven er følgende:
En ringklokke skal kunne betjenes fra to steder
— men der må kun være een forbindelse fra hver
sted.
Løsningen bringes i næste nr.
OZ4MJ.

HF- og blandingstrin for FM-modtagere
Af OZ7PL.

Nedenstående artikel, som er oversat
og bearbejdet af OZ7PL, kan have stor
interesse for 2 meter folkene. Den er
ganske vist beregnet til
hvor frekvensområdet er fra til 100
MHz, men med noget arbejde skulle det
let kunne lade sig gøre at anven de sam
me princip _også på 2 meter.
TR.

I ,,Philips Technical Review“ for juni 1956
findes en gennemgang af en FM-modtager.
Da denne artikel er af interesse for OZ’er,
bringes nedenfor et koncentrat heraf. De viste
diagrammer er fortrinsvis at betragte som
principdiagrammer.
HF-trinet.

Diagrammet over HF-trinet er vist i fig la.
Indgangen er tilpasset en antenne- og feederimpedans på ca. 300 ohm. Kredsen S2-C2 er
fast afstemt til 94 MHz midt i frekvensområ
det 87,5 til 100 MHz. Som forstærkerrør an
vendes den ene halvdel af trioden ECC85,
mens den anden halvdel anvendes som selv
svingende blandingsrør. Da man netop i HFtrinet er interesseret i et lille støjtal, er det
fordelagtigt at anvende en triode, idet man
undgår pentodens strømfordelingsstøj. En
ulempe ved trioden er dens ret store gitteranodekapacitet Cag, der i et almindeligt ka
todejordet trin nødvendiggør en neutralise
ring. Dette er imidlertid ikke så let at fore
tage, hvis frekvensområdet er stort. I et git
terjordet trin kommer man ud over dette
problem, da anode-katodekapaciteten Cak er
betydelig mindre end Cag, og ydermere af
stedkommer Cak mindre indvirkning, da rø
rets indgangsimpedans er lav. For et ECC85
med stejlhed 5—6 mA/'V bliver indgangsim
pedansen ca. 150 ohm (1/S)/Desværre er rø
rets forstærkning ringe, hvorfor HF-trinet i
fig. 1 er opbygget som en kombination af et
katodejordet forstærkertrin og et gitterjordet
forstærkertrin. Denne kombination nås ved
at forbinde gitter og katode til hver sin ende
af spole S2, hvorefter et udtag på S2 lægges
på jord. Det ses således, at når udtaget flyttes
nedefter, nærmer koblingen sig mere og mere
det katodejordede trin, mens koblingen over
går til det gitterjordede trin, når udtaget flyt
tes opefter. Ved et passende udtag er det mu
ligt at opnå tilstrækkelig stor forstærkning og

samtidig en indgangsimpedans, der er større
end 1/S. Det sidste medfører en mindre
dæmpning af indgangskredsen. En yderligere
fordel er, at neutraliseringen ikke bliver sær
lig kritisk. En betingelse for opnåelse af neu
tralisering ved et givet udslag på spolen S2
er, at der forefindes et til udtaget passende
forhold mellem gitter-anodekapaciteten Cag
og den samlede anode-katodekapacitet. Se fig.
Ib. Det fremgår tydeligt, at når broens ba
lancebetingelse er opfyldt, vil der ikke fore
findes nogen spænding mellem gitter og ka
tode hidrørende fra kredsen S3-C3. Ved til
føjelse af neutraliseringskondensatoren
kan det rette broforhold altid opnås.
Blandingstrinet.

HF-trinet er efterfulgt af et selvsvingende
blandingstrin. Mellemfrekvensen er ifølge
normerne 10,7 MHz. Da blandingsrøret bør
give mindst muligt støjbidrag og endvidere
have størst mulig konverteringsstejlhed, er
en triode velegnet, hvorfor den anden halvdel
af ECC85 er anvendt på dette sted. På grund
af HF-trinets store forstærkning vil blan
dingstrinets støjbidrag være forsvindende.
Der anvendes additiv blanding, idet HF-signalet og oscillatorsignalet føres til samme
gitter.
I fig. 2a er vist principdiagrammet for HFtrinet og blandingstrinet.
Blandingstrinet vil på grund af MF-spændingen, der føres til gitteret over gitter-ano
dekapaciteten Cag bevirke en kraftig dæmp
ning af båndpasfilteret, således at der ikke
opnås så stor forstærkning. Ved hjælp af det
i fig. 2b viste brokredsløb er det imidlertid
muligt at føre en anden MF-spænding til git
teret på en sådan måde, at dæmpningen af
båndpasfilteret bliver tilstrækkelig lille. Bro
kredsløbet består af fire kapaciteter, idet der
ikke tages hensyn til spolerne S3, S4 og S5,
da disse virker som kortslutninger overfor

Fig.
a) HF-trin i kombi
neret
gitter j
katodejordet
kobling,
b) Ækvivalent
skema.
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E88CC på 2 meteren
Af OZ7KM
OZ7KM, som er en af vore kendte 2
meter amatører, er blevet inspireret af
det nye rør E88CC til nedenstående kon
struktion. 2 meter interessen er i enorm
stigning for t i d e n , s å det var med stor
glæde, vi modtog OZ7KM’s bidrag.
TR.

Efterhånden er mystikken ved at brede sig
blandt 2 meter amatørerne med hensyn til
HF-indgangskoblinger.
Ting, der var moderne for fem år siden,
tages op på ny og prøves, og skulle tilfældet
lige netop den dag sende lidt DX igennem de
gamle sager, — ja, da kan man opleve, at f.
eks. en push pull 6J6 udråbes som noget al
deles enestående og fabelagtigt, på trods af
en støjmåling, der vitterligt fortæller, at push
pull 6J6’en er væsentlig dårligere, end den
ECC84 man var så glad for for tre år siden.
Det er naturligt, at en amatør interesserer
sig for stadig at forbedre sit grej, og jeg skal
tillade mig at opremse, hvorledes mit eget
modtagerproblem er blevet behandlet gen
nem de sidste 6 år. Der blev startet med pushpull 6J6 på et tidspunkt, da støjdioder var et

a) Principdiagram for HF- og blandingstrin.
b) Brokredsløb til dæmpningsreduktion
af båndpasfilter.
c)f3rokredsløb til undertrykkelse af HF-udstråling.

MF-signalerne. Af disse fire kapaciteter er
Cag ca. 2 pF for ECC85, mens C6 sættes til
20 pF og C7 sættes til 200 pF. Hvis C3 + C5
er 2000 pF, vil broen være i balance. Ved at
anvende andre værdier for C3 + C5 er det
muligt at ændre MF-spændingen over diago
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ukendt og spændende fænomen for amatører
her i landet. 6J6 converteren blev slæbt over
Øresund til SM7BE, der stillede sin støjgene
rator til rådighed.
Støjtallet lå, efter nogen pillen, på 4.5—5.
svarende til 6½—7 dB, — det var udmærket
efter daværende forhold, og mange vil måske
sige, fuldt tilstrækkeligt, også i dag. De fleste
mener jo, at de overhovedet ikke kan udnytte
en modtager med et fint støjtal på grund af
ydre støjkilder, der gennem antennen slår
alle signaler itu under en vis styrke. Dertil
er kun at sige, at amatører, der er således
stillet, kan udnytte det fine støjtal på en an
den måde, nemlig ved indførelse af en ekstra
kreds i HF indgangen til undertrykkelse af
krydsmodulation fra kraftige naboamatører.
6J6 converteren blev ret hurtigt afløst af to
trin jordet gitter med EC80 og 6J4. Denne
opstilling udviste et støjtal på ca. 4, altså no
get bedre end 6J6’en. En afgørende forbed
ring var det imidlertid at sætte ECC84 i, da
det kom frem. ECC84 cascodekoblet, gav et
støjtal på 3,2 svarende til ca. 5 dB, et støjtal
man har måttet finde sig i, indtil rørfabrik
kerne fandt på noget bedre at sende på mar
kedet. Det skete nu i foråret ved fremkomnalen K2-G2. Hvis C5 sættes til 900 pF, får
diagonalspændingen en gunstig størrelse og
fortegn. Da afstemningskondensatoren C3 kun
har et variationsområde på 10 pF (2,5—12,5
pF), vil diagonalspændingen indenfor hele af
stemningsområdet være næsten uafhængig af
C3’s indstilling.
Til modvirkning af uønsket udstråling er
koblingen i fig. 2a udbygget med endnu et
brokredsløb bestående af de to spolehalvdele
S2 og S5’, oscillatorrørets indgangskapacitet
C i og kondensatoren C8. Se fig. 2c.
Når broen bringes i balance ved hjælp af
C8, kan der ikke optræde nogen HF-spænding
fra oscillatoren over brodiagonalen K2 — D,
hvorved der ikke kan ske udstråling fra an
tennen via HF-trinet. Teoretisk et brobalan
cen frekvensuafhængig, og dette er til trods
for uundgåelige spredningsselvinduktioner og
-kapaciteter tilstrækkelig godt opfyldt inden
for det anvendte frekvensområde.
Med kredsløb som ovenfor beskrevet, op
bygget med korte ledninger, skal det ifølge
Philips opgivelser være muligt at opnå en
forstærkning på ca. 200 gange, regnet fra ind
gangsklemmerne til styregitteret i 1. MF-rør.

sten af E88CC, en højstejl dobbeltriode af
SQ-typen. (Special Quality). Dette udmærke
de rør har skubbet støjtallet endnu en tand,
idet den her beskrevne converter har et målt
støjtal på 2 svarende til 3 dB. HF-trinet giver
forøvrigt en målt spændingsforstærkning på
24 dB, hvilket (for en gangs skyld) er i nøje
overensstemmelse med de i maj-nummeret af
det tyske „Funkschau" offentliggjorte data.
Nu kan det imidlertid ikke nytte, at man
tror, at ens „gamle" ECC84 bare tages op af
soklen, hvorefter E88CC, efter et par omlod
ninger, sættes i. Man må med det samme gøre
sig klart, at dette meget levende rør kræver
særlig omhu med placering og kobling i det
hele taget.

Diagramtekst: Cl, C2, C7: 10 pF Polar Minitrimmer. g: Siemens 2,5 nF gennemføringskondensator.
C3: 100 pF. C5: 0,5 pF Ferroperm (blå). C4: 500 pF
Hi K. C6, C9: 50 pF. C8: Philips 10 pF koncentrisk
trimmer. C10: Philips 10 pF koncentrisk trimmer,
isoleret. R1: 200 ohm Vi w. R2: 10 kOhm 1 w. R3:
1 kOhm ½ w. R4: 270 kOhm ½w. R5: 240 kOhm ½
w. R6: 2 kOhm ½ w. R7: 200 kOhm Vzw. R8: 150
kOhm Vzw. R9: 100 kOhm ½ w. R10: 50 kOhm 1 w.
R11: 30 kOhm 1 w. R12: 100 kOhm ½ w. X: f. eks.
Philips 42 Mc/s 3. overtonekrystal. Samtlige glødeledninger lægges med den ene side på stel, den an
den gennem hver sin gennemføring til 6,3 volt.
Skærmledningen vist i anoden på blanderrøret må
ikke gøres for lang, idet dens kapacitet vil virke
dæmpende på MF-signalet! (ca. 10 cm alm. skærmflex kan benyttes). Parallelt over C10 skal anbrin
ges en 10 pF ker. blok!

Diagrammet ses fig. 1. I HF-trinet er der
to ting, der afviger fra „det, man er vant til",
nemlig modstanden R2 til punktet B samt den
ekstra afkobling C4 til G1 på gg-forstærkeren. R2 anvendes, når trinet skal stabiliseres,
idet R1 afbrydes ved stel og B lægges til stel,
men herom senere. Den ekstra afkobling C4
tjener som stabilisering af gg-trinet. Blan
dingsrøret er 5654 (SQ udgave af 6AK5) kob
let som triode. Injektionen fås via en link fra
sidste halvdel af en ECC81, hvis første halv
del kører som oscillator med et Philips 3’
overtonekrystal på 42,0 Mc/s.
Converteren er beregnet for en variabel 1’
MF på fra 18—20 Mc/s. Det vil sige, at hele
enheden kan gå i den berømte, af OZ9R be
skrevne, modtager som erstatning for Hf,
blander og osc. Naturligvis vil et 38 Mc/s
overtonekrystal i forbindelse med Ukw tank
modtageren også gøre udmærket fyldest. Som
det fremgår af diagrammet, er der gjort ud
strakt brug af gennemføringskondensatorer;
dette er nødvendigt, dersom man vil undgå
disse kedelige „falske" bærebølger, som man
ge 2 meter modtagere er behæftet med. At
man så samtidig får nogle veldefinerede jord
punkter for et par af kredsene skader jo hel
ler ikke. Glødekredsløbet er ikke vist på di
agrammet, hvorfor skal bemærkes, at den
ene side af glødetrådene er på jord, mens den
anden side via en gennemføringskondensator
lægges op ovenpå chassiset, hvor sammenkab
lingen er foretaget.
Afprøvningen.

Når man er klar til at sætte spændinger på
converteren, er det god tone, og yderst prak
tisk, at gå kredsene efter med et gitterdykmeter først. Her skal man gøre sig følgende
klart: på disse høje frekvenser er der stor

Spoletabel:
L1 har 2 vind 0,6 mm Cu PVC 8 mm 0 længde
10 8 - 1 - Cu Ag
4L2
18
8
1 - Cu Ag
L3
12 18
8 - 1 - Cu Ag
L4
10 10
8 - 1 - Cu Ag
L5
4½ 10
- 48 1 - Cu Ag
L6
12 8 - 1 - Cu Ag
L7
515
11 - - 91 - Cu Ag
L8
Udtag 2 v fra gittersiden.
-

-

-

(Cu Ag refererer til forsølvet kobbertråd)
L3 afstemmes dels ved variation af længden og
dels ved hjælp af et lille stykke af en 6 mm kærne,
der omviklet med papir skubbes ind i spolen og til
sidst limes fast.
L6 og L7 er sammenkoblet v. hj. af en link m 1
vind. i hver ende 8 mm 0 af 0,6 mm Cu PVC.

Fig. 2. Converteren anbragt i en modtager, man ser
rester af den gamle HF-del underneden.
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Fig. 3. Converteren fra bunden; bemærk anbringel
sen af C5 (0,5 pF). Chassisset er fremstillet i 0,7 mm
messingplade, der efter endt indlodning af skærme
og boring af div. huller er forsølvet (for 2 kroner!).

chance for, at div. kredse kan „se“ hinanden
gennem få brøkdele af en pF. Man må derfor
kortslutte alle andre kredse, end lige netop
den man „dykker". (Når man skal til at
„Dykke" starter man med at fjerne forbindel
sen til L3, der justeres på anden måde). Man
må bestræbe sig på at få L2C1, L5C2, L6C7 i
resonnans på 145, med så lidt kapacitet drejet
ind på de respektive trimmere som muligt,
for ikke at gøre converteren for selektiv.
FRANSK UDSENDELSE
TIL DANSKE AMATØRER
Vor landsmand i Paris Jens Hedegaard, der er
speaker på Radiodiffusion et Television Francaise,
forbereder en udsendelse til de danske radioamatø
rer. Udsendelsen vil komme en eller flere gange via
ovenstående franske radiofonistation og indlægges i
„Bonsoir
lørdagsprogrammet
under
udsendelsen
l’Europe, ici Paris'*.
I næste OZ håber vi at kunne bringe nærmere de
tailler om denne udsendelse.
OZ6PA.
RESULTAT I SSA UK-TEST
DEN 18.—19. AUGUSTI 1956
10. SM7YO
107 poång
1 SM7ZN
11. SM5MN
2. SM5VL
65 „
12. SM6APH
3. OZ5AB
53 „
13. SM4PG
4 SM7BAE
50 „
14. OZ7GR
48 „
5 SM7BOR
15. SM5UU
43
6. SM4NK
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34 poång
28 „
24 „
23 „
22 „
17 „

L7C8 lægges på 3 X krystalfrekvensen. L4
stemmes af ved variation af længden, og man
kan iagttage et temmelig bredt dyk omkr.
145 Mc s. Så skulle vi være klar til at sætte
spænding på. og det første vi da gør. er at få
placeret udtaget på overtoneoscillatorens spo
le rigtigt. Placeringen af dette udtag afhæn
ger af det anvendte krystal (I spoletabellen
er angivet udtag passende for Philips 3’ over
tonekrystal 42,0 Mc/s). Man kan skaffe sig
mulighed for at aflytte krystalsignalet, og så
tilpasse udtaget således, at frekvensen ikke
ændrer sig nævneværdigt når man drejer
trimmeren ± ½ omdr.
Mellem punktet M og stel indskydes et 100
uA instrument til måling af blandingsinjek
tionen, der skal være ca. 10 uA. Blanderens
følsomhed ændrer sig ikke væsentligt med en
injektion der varierer fra 5 til 15 uA. Spolen
L9 i anoden på blanderen er en koblingsvik
ling til 1. kreds i 1. MF. (Til 9R-modtageren
vil 3—4 vind. være passende. Man må her
passe på ikke at ødelægge spejlselektiviteten
i 1. MF overfor 2. MF ved at gøre denne kob
ling for kraftig). Ved justeringen af HF trinet
kan man, i mangel af målesender, alliere sig
med en naboamatør, der vil ofre en lidt bære
bølge. Som nævnt ovenfor afbrydes R1 ved
stel og B lægges til stel. Herefter justeres Cl,
C2 og Cl til max signal, hvorefter L3 forbin
des igen og ved hjælp af en jernkærne juste
res til min. signal. Til sidst sættes R1 på stel,
og forbindelsen fjernes fra B. Det vil være
passende med en anodestrøm i HF trinet på
10 mA, idet der ikke er grund til at gå tæt
tere på rørets max data (15 mA). Antennelin
ken kan faktisk kun tilpasses ved hjælp af en
støjgenerator. En sådan tilpasning giver et
støjtal på 1,7, mens den gammelkendte me
tode, med at koble kraftigst muligt til, giver
et støj tal på 2 i den foreliggende opstilling.
7 OZ7KM
43
„
16. OZ7TZ
10 „
8. SM5BRT
39
„
17. SM5CHH
3 „
9. SM4BIU
37
„
18. SM5BFM
2 „
Utom tåvlan: OZ7GA 29, SM5CZA 23, SM7LV 4.
Tåvlingen gick under tåmligen dåliga konditioner.
Antalet svenska deltagare var mindre an vanligt,
vilket till stor del torde ha berott på at QTC olyckligtvis var så forsenad denna månad, att tidningen
distribuerades forst den 18. augusti.
Segerherre blev — liksom i UK7-testen tidigare i
år — SM7ZN, Ingvar Pettersson i Vårnamo, som
alltså erhåller SSA diplom, det enda pris som utdeias i testen. Samt våra basta gratulationer forstås!
Ingvar an vånde under testen foljande utrustning:
tx 500 watt med push-pull QB3/300, rx med xtalkonverter samt 12 el beam.
Dårnåst gratuleras OZ5AB såsom framgångsrikaste danske deltagare.
SM5MN, SSA VHF Manager.

Begynder siden:

Det »magiske øje« som rørvoltmeter
Af K. Staack-Petersen, OZ2KP.

For den eksperimenterende radioamatør er
et vist minimum af målegrej en nødvendig
hed. Sandheden heraf turde vist være uom
tvistelig, men det er jo desværre også en
kendsgerning, at gode måleinstrumenter hel
ler ikke er helt billige. Hensigten med denne
artikel er derfor at henlede opmærksomheden
på det fra BCL-Spiller velkendte magiske øje
(Katodoskopet), der er fortrinlig egnet til må
lebrug, såvel ved kontrol af diverse opstillin
ges, som også til at overvåge forskellige fore
gange i en sender, hvorom mere senere.
Da denne artikel specielt er skrevet for be
gyndere, kan der måske være grund til at
begynde med en kortfattet gennemgang af
katodoskopets opbygning og virkemåde. Som
fig. 1 viser, består dette i virkeligheden af et
lille katodestrålerør af en meget simpel kon
struktion, og en triode til at styre visningen.
I flere katodoskoper findes to triodesystemer
med forskellig følsomhed, men dette har in
gen betydning for forståelsen af princippet.
Lysskærmen „L“, der i et normalt katode
strålerør udgøres af glassets svagt hvælvede
bund, er her erstattet af en keglestubformet
plade, der er forbundet til +, som følge heraf
tiltrækker pladen de fra katoden afgivne
elektroner, og da pladen endvidere er belagt
med et fluoreserende lag, lyser den med det
velkendte grønne skær, hvor den rammes af
elektronerne. Hele elektronoptikken og af
bøjningspladerne i det almindelige katode
strålerør er her erstattet af et gitter, der er
forbundet til katoden, og en eller flere styre
finner der er forbundet til triodens anode,
der endvidere er forbundet til + over en
modstand på 0,5 til 2 MOhm.
Vi skal nu se, hvorledes røret virker, og
hvorledes vi kan bruge det til vort formål. Vi
antager til at begynde med, at der intet er
forbundet til indgangsklemmerne. Gitteret vil
da
have
samme
spænding som ka
toden, altså O, og
der vil gå en anode
strøm i trioden. Da
denne må passere
anodemodstanden,
vil der over denne
opstå et spændings
fald, der forårsager,

at anoden, og dermed styrefinnen bliver
negativ i forhold til lysskærmen. Som føl
ge heraf vil elektronerne på vej til lys
skærmen blive frastødt af styrefinnen, og der
fremkommer en skygge på lysskærmen. Gør
vi nu gitteret negativt i forhold til katoden,
vil anodestrømmen falde, spændingsfaldet
over modstanden bliver mindre, og det sam
me vil være tilfældet med skyggevinkelen.
Ved en bestemt værdi af den negative spæn
ding svinder skyggen ind til nul, d. v. s., at
hele keglefladen lyser. Da gitteret jo er nega
tivt, belaster katodoskopet alene ikke måle
objektet, og da katodestrålen jo i praksis er
uden masse, vil visningen endvidere følge
gitterets spænding uden træghed.
I praksis vil det være lettest at konstatere,
når vinklen netop lukker sig, hvilket for de
fleste af de gængse typer sker ved spændin
ger mellem 8 og 16 volt afhængig af den be
nyttede anodespænding, jo højere denne er,
des højere skal gitterspændingen være for at
„lukke øjet“. Til meget nøjagtige målinger vil
det være bedst at benytte en stabiliseret
spænding på ca. 150 volt, men i mange tilfæl
de kan en forhåndenværende spænding på
200 til 250 volt udmærket benyttes, idet det
dog må bemærkes, at hvor der er tale om at
måle spændinger der er positive i forhold til
0 i en opstilling, vil det være nødvendigt at
benytte en separat spændingsforsyning til
øjet.
Kalibreringen foretages som følger. For
spændinger, der er mindre end „lukkespæn
dingen“, forsynes øjet med en cirkulær pap
skive med et hul, der passer ned over øjets
øverste del. Ved nu at tilføre gitteret forskel
lige kendte spændinger, f. eks. fra et gitter
batteri med 1,5 volt spring, får skyggevinklen
forskellige størrelser, og disses grænselinier
tegnes ud på pappet og forsynes med tilsva
rende angivelser af den benyttede spænding.
For spændinger, der er højere end lukke
spændingen, er det nødvendigt at indskyde
det i fig. 1 viste potentiometer foran øjet, og
da dette jo vil belaste måleobjektet, bør man
vælge et med høj ohm-værdi, f. eks. 10 M.
ohm. Til kalibrering forbindes et normalt
voltmeter tværs over potentiometeret med +
til 0 og - til den „varme" ende. Forskellige
kendte spændinger indenfor det område, man
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Transitorteknik I
Ved B. Johansen, OZ7AQ,

I 1954 havde vi et par artikler i OZ
om transistorer, dels en oversættelse
fra QST og dels en artikel af OZ7OX.
I mellemtiden er transistorer blevet me
re almindelige og, hvad der ikke er af
mindre betydning, de er også blevet bil
ligere og er kommet på markedet fra
alle de førende rørfabrikker. Så vi har
ikke ment det som en unødvendig gen
tagelse at fremkomme med denne arti
kel, som giver en grundig behandling af
hele sagen.
TR.

Det er ikke hidtil i særlig høj grad frem
gået af OZ’s indhold, at vi allerede er på vej
ind i transistoralderen. Den udvikling, der i
de sidste få år er sket i Amerika, er imidler
tid nu begyndt at få betydning også for os.
Der er i dag ingen særlig risiko ved at spå,
at de næste par år vil bringe så gode og bil
lige transistorer, at amatørerne med fordel
vil kunne benytte sig af dem til allehånde
konstruktioner — men allerede i dag er pri
sen på transistorer så lav, at vi kan være med.
Det er i hvert fald på høje tid, at vi tager fat

ønsker at kunne måle, tilsluttes ligeledes po
tentiometeret med korrekt polaritet, og man
drejer potentiometerarmen op fra nul til øjet
netop lukker. Potentiometerets skala aflæses,
og resultatet indføres i en tabel sammen med
den tilførte spænding. Hvis man benytter en
metalskala med karton (af den type, der be
nyttedes på Torotor A kondensatoren) kan
man naturligvis foretage kalibreringen direk
te på denne og spare tabellen, ønsker man at
måle spændinger, der er så store, at poten
tiometeret kun lige skal drejes nogle få gra
der fra nul, før øjet lukker,
c
kan
man forøge måleområdet
G
ved at sætte en formodstand
ind før potentiometerets var
me ende, og tilslutte såvel måo lespændingen som kalibreFig2 ringsinstrumentet over begge
dele i serie.
For at kunne måle vekselspændinger, der
uden ekstra hjælpemidler vil få skyggevinke
len til at lukke og åbne i takt med den tilførte
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på at forberede os på den nye teknik, hvilket
udmærket kan gøres uden højere matematik
eller andre hundekunster, ganske som tilfæl
det er med den velkendte rørteknik.
Det bliver naturligvis i første omgang det
transportable grej, der med fordel kan tran
sistoriseres — først og fremmest modtagerne.
Forfatteren har bygget en rævemodtager helt
igennem med transistorer, og selv om om
kostningerne til transistorer i dag er større
end til vacuumrør til sådan en modtager, må
det erindres, at batterierne (2 stk. 3 volt Hel
lesens PONAL) koster mindre end 2 kroner,
holder lagringstiden ud (modtagerens totale
forbrug er ca. 10 mA ved 6 volt) og fås i en
hver installationsforretning.
Fremtidens 2 m field-day-deltager vil bru
ge en modtager, hvis VHF-del er bygget med
rør (evt. batterirør), og hvis MF-fortærker,
detektor og LF-del er bygget med transisto
rer.
Mikrofonforstærker og måske modulatoren
vil være forsynet med transistorer, således at
strømforsyningsproblemet bliver meget stærkt
reduceret. Når der benyttes CW, sker nøglingen ved hjælp af en „elbug“ med transisto
rer. Rørene i oscillator- og multiplikatortrin

spænding, benytter man sig af, at triodedelen
kan bringes til at fungere som gitterensretter.
Dette opnår man ved at indskyde det i fig. 2
viste gitterkompleks mellem potentiometeret
og øjet. Ved at vælge tidskonstanten for R-C
leddet tilstrækkelig høj kan man opnå, at øjet
fungerer som spids-spændings viser med en
passende langsom afladning, hvilket specielt
er af interesse når øjet skal bruges til modu
lationskontrol, men herom skal jeg fortælle
mere i den følgende artikel.
OZ2KP.
Efterskrift.

Denne artikel er den første af en serie, der
som omtalt skulle være specielt for begyn
dere. Jeg vil være glad for, om de, der måtte
have specielle ønsker om emner, de gerne
vil have behandlet her, ville sende mig et
par ord derom. Jeg skal så forsøge tid efter
anden at tage disse emner op til behandling.
73 de OZ2KP.

i senderen vil blive udskiftet med transisto
rer, efterhånden som HF-transistorer bliver
billigere og bedre.
Allerede i dag er der en mængde opstillin
ger, hvor transistorer med fordel kan bruges,
som f. eks. feltstyrkemålere med krystaldiodedetektor og jævnstrømsforstærker plus
mA-meter; rørvoltmetre eller snarere tran
sistorvoltmetre,
trimmeoscillatorer,
mikro
fonforstærkere o. s. v., o. s. v. Især de småopstillinger, der normalt indbygges i en kasse
med egen ensretterdel, kan ofte med fordel
transistoriseres, idet merprisen til transisto
rerne mere end indvindes ved bortfald af
nettransformer, ensretterrør og filter. Batte
riet kan som oftest holde i årevis og koster
kun en bagatel.
Men også den faste stationsmodtager vil
nyde godt af udviklingen. Bortfald af rørenes
varmeudvikling betyder mindre frekvens
drift, hvilket også giver fordele i en VFO.
Uafhængighed af netspændingen og dennes
variationer vil også betyde en del for stabili
tet og forstyrrelser — og for elektricitetsreg
ningen.
Der er således al mulig grund til at også
amatørerne lærer sig at bruge transistorer,
og det var det, disse artikler skulle hjælpe
til med.
Krystaldioden.

For at få en forestilling om, hvad der
egentlig foregår i en transistor, er det mest
praktisk først at se på en halvlederdiode —
en germaniumdiode.
De germaniumdioder, vi alle kender, er så
kaldte punkt-kontakt-dioder, som arbejder
efter samme princip som de krystaldetektorer
i hvert fald alle vi lidt ældre har brugt i vo
res første modtager. Det er dog simplere at
betragte en såkaldt flade-kontakt-diode. En
fladediode fremstilles ved, at man tager noget
rent germanium og legerer det med et andet
grundstof (f. eks. arsen), hvorved den egen
skab fremkommer, at stoffet i krystallinsk
form indeholder en del frie elektroner, der
kan lede den elektriske strøm, omtrent som i
metallerne. Da „strømbærerne“ er negative
(elektroner), kaldes stoffet „n-germanium“
(n = negativ).
Denne stump n-germaniumkrystal sam
mensættes nu med noget p-germanium (p =
positiv), hvis „strømbærere" er positive, hvil
ket opnås ved at legere germanium med f.
eks. grundstoffet indium. De positive strøm
bærere kaldes også „huller“, fordi de i virke
ligheden er tomme pladser i krystalgitteret,
hvor der kan være elektroner. Elektronerne

er der bare ikke, fordi indiumatomerne hol
der dem fast, og sender vi nu elektroner ude
fra ind i krystallet (ved at forbinde et batteri
tværs over det), springer disse elektroner fra
hul til hul gennem krystallet, hvorved det
ser ud, som om hullerne bevæger sig den
modsatte vej.
På fig. 1 ser vi von
res fladediode, hvis
navn kommer af,
at den ensrettende
virkning fremkom
mer i grænsefladen
mellem p- og ngermaniet.
Vi forbinder et bat
teri med + polen til
n-siden og - polen
til p-siden. I p-germaniet vil „huller
ne" tiltrækkes af
den negative pol, og
i n-germaniet til
trækkes elektroner
Fig.1:Germanium
ne af den positive
fladediode.
pol. Der går nu en
kortvarig strøm, idet ladningerne i germaniet
fjerner sig lidt fra grænsefladen, der bliver
renset for strømbærere. Meget hurtigt nås en
balancetilstand, hvorefter strømmen er nul.
Nu vender vi batteriet. Hullerne i p-laget
frastødes af den positive pol, og elektronerne
i n-laget frastødes af - polen. Strømbærerne
drives ind mod grænsefladen, hvor de ophæ
ver hinanden og giver plads for nye huller
og nye elektroner. Elektroner vandrer altså
fra batteriet, gennem n-germaniet, gennem
grænsefladen og videre gennem p-germaniet
tilbage til batteriet, d. v. s. vi får en strøm
den ene vej og ingen strøm i modsat retning
— vi har en ensretter. Fladedioden er oven i
købet en meget effektiv ensretter. En Telefunken OA180 har en spærremodstand på
omkring en megohm (som de sædvanlige
punktdioder), men ledemodstanden er kun
omkring 3 ohm — mod punktdiodens ca. 100
ohm. Dens maksimalt tilladelige spidsstrøm
er 1 amp., hvilket er langt over punktdiodens.
Punktdioder fremstil
les ved at anbringe en
metalspids mod et styk
ke n-germaniumkrystal
og sende en kortvarig,
høj
strøm
igennem,
hvorved der dannes en
F i g . 2:
Punktkontaktdiode.
p-n overgang.
(Fortsættes)
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TRAFFIC - DEP ARTMENT
beretter
Traffie-manager: OZ2NT*
Hertil sendes senest den 28. i md. alt stof vedrørende tester.
Seetion-manager: Bånd-aktivitet: OZ7PH
Section-manager: V.H.F. arbejde: OZ9R
Assistent: Int. samarbejde: OZ8T
FIN TILSLUTNING TIL ARETS
SKANDINAVISKE VHF-DAG
Nye folk i spidsen.
OZ5MK havde allerede i forrige nr. af ,.OZ“ så
fyldig en omtale af årets VHF-test, at der egentlig
ikke er meget at tilføje fra Tr. Dept.s side. Dog
føler vi naturligvis trang til at notere os og takke
for den store tilslutning testen fik, og for den pro
centvis store indgang af logs. Det var et stort ar
bejde at gennemgå alle disse logs dennegang. men
det hjalp, at næsten alle logs var skrevet på de
autoriserede logblade. Sker det, at man i nødstil
fælde må bruge andet papir end disse, så vær ven
lig kun at skrive på den en side af papiret.
Forholdene var en blanding af godt og ondt, mest
godt; men alligevel manglede de helt lange forbin
delser, og antallet af QSO’s med DL var mindre
end sædvanligt.
OZ9AC fra Dragør, der havde taget stade på top
pen af tårnet på Ejer Bavnehøj, blev testens vinder
med 12946 points, et resultat, der er flot i sig selv,
men dog langt fra 5AB’s vinderresultat i 1955 på
19078 points. Men vi vil iøvrigt lade resultaterne
tale for sig selv.
Nr. 1.
„ 2.
„ 3.
„ 4.
„ 5.
„ 6.
„ 7.
„ 8.
„ 9.
„ 10.
„ 11.
„ 12.
„ 13.
„ 14.
„ 15.
„ 16.
„ 17.
„ 18.
„ 19.
„ 20.
„ 21.
„ 22.
„ 23.
„ 24.
„ 25.
„ 26.
„ 27.
„ 28.
„ 29.
„ 30.
„ 31.
„ 32.
„ 33.
„ 34.
„ 35.
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OZ9AC
OZ8EDR
OZ2ES
SM7BCX
OZ5AB
OZ7G
SM7AED
OZ2IZ
OZ1PL
OZ3A
OZ7AN
SM7BYZ
OZ2AX
OZ1WP
OZ1JR
OZ7BB
OZ7QR
OZ8AZ
OZ2BT
OZ9A
OZ5MK
OZ2IW
SM7BJ
SM7CWD
OZ7BR
OZ2RD
OZ8H
OZ7ON
OZ7GP
OZ8WK
OZ2BB
OZ2LF
SM7ZN
OZ3NH
OZ3NB

Ejer Bavnehøj
Skamlingsb.
Frederiksh.
Huarød
Vejrhøj
Møen
Stavers.
Struer
Grenaa
Frøbjerg
Gyldenl.
Malmø
Køge
Birkerød
Virum
Gentofte
Allerød
Virum
Randers
Kjellerup
Lyngby
Thyregod
Malmø
Malmø
St. Fugl.
Blaabjg.
Herning
Dragør
Randers
Bandholm
Skive
Hvidovre
Værnamo
Farre
Emdrup

12946 p.
10803 p.

104 395
80 340

9292 p.
77 343
9169 p. 101 230
8736 p.
75 310
77 290
8720 p.
63 343
8509 p.
8103 p.
71 210
7057 p.
66 325
75 230
6003 p.
5219 p.
72 220
4187 p.
49 240
3828 p.
69 214
3052 p.
55 220
64 240
3001 p.
2930 p.
49 244
64 190
2898 p.
42 128
2795 p.
2641 p.
40 195
60 228
2567 p.
35 186
2407 p.
44 205
2342 p.
2214 p.
27 263
27 210
2151 p.
2136 p.
27 178
47 182
2051 p.
47 182
2027 p.
1911 p. 32 125
22 210
1851 p.
1832 p. 28 133
1772 p.
49 90
1480 p.
16 250
1475 p.
28 145
97
1373 p. 51

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

OZ1N
OZ4KA
SM5BRT
OZ4JA
SM6APH
OZ7HZ
OZ4SB
SM7QY
OZ2KH
OZ3AF
SM5UU
OZ5HV
SM5OG
OZ1CR
SM5ANW
OZ6RL
OZ5DX
SM7AVA
SM7CLC
OZ7TZ
SM7AW
OZ4PW
OZ4BK
OZ3M
SM7CPB
SM7BBN
SM7BFK

1094 p.
1063 p.
971 p.
892 p.
858 p.
748 p.
691 p.
476 p.
425 p.
330 p.
320 p.
299 p.
256 p.
200 p.
169 p.
169 p.
160 p.
158 p.
142 p.
132 p.
104 p.
96 p.
92 p.
18 p.
6p.
6 p.
2 P-

Aarhus
Hammeren
Nykoping
Rønne
Mariestad
Næstved
Lyngby
Karlskrona
N. Nebel
Seden
Rønninge
Holte
Bromma
Thorsø Høj
Høgdalen
Odense
Sakskøbing
Karlskrona
Malmø
København
Karlskrona
Odense
Odense
Haderslev
Osby
Osby
Osby

22
9
21
8
15
15
36
7
8
9
20
12
15
3
15
9
5
3
2
14
2
5
4
1
4
4
1

90
325
250
324
100
75
85
162
90
72
70
75
92
110
87
52
62
152
71
31
102
52
70
18
2
2
2

Tallene efter points angiver antal QSO’s og længst
opnåede distance.
Udenfor Skandinavien
følgende rækkefølge:
DL0HH, Hamburg
DL9YBA, Burgdorf
DL6SV, Ahrensburg

deltog
med
med
med

og

placerede

sig

i

2068 p. 9 QSO’s268 km
2065 p. 6 QSO’s395 km
1952 p. 8 QSO’s342 km

Ialt var der logget nogle og firs stationer, mærk
værdigvis var der ingen LA-stationer deriblandt,
men dette skyldes måske særlige forhold. Sidste år
var der logget 36 danske stationer, i år var der
alene 44 OZ-stationer, der sendte log ind. Det var
fint. — Tak for den store tilslutning og tillykke med
resultaterne.
QZ2NU.
Sidste.
Ved en gennemgang af logmaterialet er det kon
stateret, at følgende stationer har kvalificeret sig
til OZ-CCA Kl, II, 2 mtr.:
OZ8EDR
med 20 amter og 78 points.
OZ2IZ
hied 17 amter og 76 points.
OZ5AB
med 16 amter og 68 points.
OZ3A
med 17 amter og 66 points.
OZ7G
med 16 amter og 62 points,
medens følgende stationer er tæt ved:
SM7BE
med 16 amter og 58 points.
OZ9AC
med 15 amter og 56 points.
OZ2ES
med 15 amter og 56points.
9AC’s resultat er bemærkelsesværdigt, som det er
nået i denne ene test.

SM7BE har i virkeligheden opfyldt kravene for
diplomet, idet han har opnået de manglende points
i denne test, men da han ikke har indsendt log, har
vi ikke kunnet godkende disse, men forelæggelse
af QSL-kort fra OZ9AC, OZ1PL, OZ2AX og OZ1WP
vil kunne bane vejen for diplomet.
Ialt var følgende amter deltagende i testen:
A, B, C, D. E, H, I, K, L, M, P, R, T, V, X. Y, Z,
Ø = 18 amter.
OZ2NU.
Rettelse.
I vor oversigt over restriktionerne for DXCC i
aug. nr. af „OZ" har der indsneget sig en fejl, som
venligst bedes rettet.
Det drejer sig om linien vedr. prefixet XW.
I stedet for ordet „indtil" skal stå: „efter".
OZ7BG har
som sandsynligvis første OZ-stn. opnået WFRC
(Worked Frankford Radio Club), dateret 5. august
1956 for kontakt med 38 af klubbens medlemmer.
Tr. Dept. gratulerer.
Attica Amateur Radio Club.
Langt om længe er der nu blevet oprettet en
græsk amatør radio club „ATTICA AMATEUR RA
DIO CLUB, adresse: p. O. Box 564, Athen, Græken
land. Vi har modtaget en liste over klubbens med
lemmer, som vi vil gengive her, eftersom SV-signalerne endnu hører til de mest sjældne europæiske.
SV0FR Edouard Ressort, Athens (10. Odos Solones).
SV0FY George Dubois, Athens.
SV0WA Wm. J. Slater, Salonika.
SV0WB JUSMAG, Athens.
SV0WC Joe D. Reed, Hassani Airport.
SV0WD Wm. J. Koster, Salonika.
SV0WE Henry B. Wood jnr., Rhodes.
SV0WF Elmer Bishop, Hassani Airport.
SV0WG
SV0WH Melvin T. Jepson, Salonika.
SV0WI
SV0WJ John D. Britto, Salonika.
SV0WK Bernard C. Banks, Salonika.
SV0WL Adolph T. Beyer, Philothei.
SV0WM Carl Husted, Hassani Airport.
SV0WN Alan J. McCormac, Creta (Iraktion).
SV0WO Louis F. Kruse, Kifissia.
SV0WP Charles R. Voss, Hassani Airport.
SV0WQ Norman C. Finney, Philotei.
SV0WR Howard J. Olson, Athens.
SV0WS Mars Station, Hassani Airport.
SV0WT Vince T. Sparacino, Kifissia.
SV0WU Robert Casale, Rhodes.
SV0WV Nicholas Dawedossky, Athens.
SV0WX
SV0WY John A. Banett, Hassani Airport.
SV0WZ William Needum, Philotei.
SV1AB George Vernardakis, Athens (Peristeri).
SV1AD Akis Lianos, Piraeus.
SV1AE Sokrates Coutrobis, Psychici.
SV1EY George Giapapas, Piraeus.
SV1MS Mike Psalides, Athens.
SV1MS Nasos Coucoulis, Athens.
SV1SP George Zarafis, Athens.
Gentagelsen af SV1MS er ikke en fejl.
efter kildeskriftet.

Korrekt

Første-gangs-suset.
Dr. OC 2NU.
Lige et par ord for at fortælle dig om en lille op
levelse, jeg havde på 114 mc forleden aften. Når
jeg skriver oplevelse, er jeg godt klar over, at for

de store kanoner er det ikke noget af betydning,
men dette er da også ment som en opmuntring til
de efter min mening forfordelte B og C amatører.
For mig var det en oplevelse i klasse med, da jeg
for mange år siden med en B406 i en Hartley op
nåede QSO med OZ7F. Forleden var jeg som sagt i
gang på 144 mc med en lille x-tal sender 6J6 +
2 • ECC81 med ECC81 som dobler i udgangen. Ano
despænding 170 volt og input 0,75 w. Jeg dristede
mig til at kalde CQ med fone, stor var min for
bavselse, da SM7BOR i Lund bed på med 5—9 på
begge sider. Antenne 5 elem. Yagi. — Der kan altså
laves noget på 144 mc, prøv det ob’s. Til en for
andring er det rart at mærke noget af den gamle
pionerånd fra dengang, da der var spænding over
hver ny forbindelse på båndene.
73 de 4N.
Ang. lytter QSL’s til USA.
Foranlediget af DR 1056 skal vi gengive følgende
brev fra A. R. R. L.:
Experimenterende Danske Radioamatører.
QSL Bureau. Box 79.
Copenhagen, Denmark.
Mine herrer:
Jeg returnerer til Dem separat en del kort fra
Dansk lytter station OZ-DR 1056. Disse kort er tid
ligere blevet returneret af os, eftersom ARRL QSL
Bureau ikke er oprettet for at viderebringe kortbølge-lytter-kort. Vi beder Dem venligst afholde
Dem fra fremtidigt at sende lytter-kort sammen
med Deres QSL-kort, der bekræfter tovejs-forbin
delser. Kortene, der bekræfter tovejs-forbindelser,
er blevet fordelte.
Med 73, venligst Deres
Lee Aurick, W1RDV, ass, sekretær.
UBA-testen. (Belgien).
SM6ID og OZ2NU var bedste udlændinge
hver 40 points i årets UBA-tests cw-afdeling.

med

Nye regler for WACE.
Fra Radio Club de Chile har vi fået meddelelse
om, at foranlediget af regeringens ændring af call
distrikterne, er der sket følgende modifikationer af
kravene for opnåelsen af WACE.
Efter den 1. juli 1956 er Chile opdelt i 10 call
distrikter, d. v. s. fra CE1 til CEØ. De nuværende
distrikter fra CE1—7 vil forblive praktisk talt
uændrede. Men amatørerne i provinserne Magallanes og Tierra del Fuego vil benytte prefixet CE8.
De chileanske stationer i det antarctiske kontinent
vil benytte prefixerne CE9AA—CE9AB etc., medens
CEØ fremover benyttes af stationer på Easter
Island (Paaskeøen).
For at opnå WACE skal amatørerne i Syd Ame
rika tilsende RCC bekræftelser på forbindelser med
8 distrikter på to forskellige bånd enten i telefoni
eller telegrafi, d. v. s. 16 QSL-kort samt en liste
over de gennemførte QSO’s med dato og frekvens.
DX-amatørerne, d. v. s. de fra andre kontinenter
end Syd Amerika, skal have haft forbindelse med
8 af de 10 distrikter på eet bånd. Fremsendelsen af
QSL-kort kan undgås, såfremt QSO-listen er be
kræftet af en organisation tilsluttet IARU. (For OZamatører: Tr. Dept.).
Reglerne træder som nævnt i kraft den 1. juli
1956, men enhver forbindelse gennemført efter de
gamle regler, som krævede 7 kort svarende til de
daværende 7 distrikter i Chile med den tilføjelse,
at eet af dem kunne erstattes af et kort fra CEØ,
vil stå ved magt, hvis de er gennemført inden den
nævnte dato.
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LA3DB skriver:
Mottok idag EDR's diplom-bok. Takk for den. Har
nettopp bladd gjennom den. og kan nok tenke meg
at den har skaffet deg adskillig arbeide, ob. — Jeg
skaffet meg DXERAMA for en tid siden og har hatt
god nytte av den. Men EDR's utgave inneholder jo
info's om mange, mange flere certifieater. Et utmerket tiltak, ikke mindst fordi, det er benyttet et
skandinavisk sprog.
SM7AED
har den 15. september 1956 som første station op
nået OZ CCA kl. 2 med påtegning for opnåelse på
2 mtr. FB.
SM7AED's krav, der blev godkendt, var 17 amter
og 60 points.
Tr. Dept. sender sin hjerteligste lykønskning.
ISWL
International Short Wave League i London
rekvireret 14 eksemplarer af EDR's diplombog.

har

Månedens diplomoversigt:
Nr. 96.
OZ7PH ansøger om C. d. M.
„ 134. OZ2FR ansøger om G-VHF.
„ 136. OZ2IZ ansøger om G-VHF.
„ 145. OZ2NU ansøger om 2 stickers til WGSA.
„ 149. OZ3TH har modtaget WBE.
„ 154. OZ9DX ansøger om WBE.
„ 156. OZ7BG har modtaget WAC 3,5 mc/s.
„ 157. OZ7SN ansøger om XXXL-Barcelona.
„ 158. OZ5Z har modtaget DXCC.
„ 159. OZ7BG har modtaget DXCC endos. til 180.
„ 160. OY7ML har modtaget FBA nr.
65. 10Y.
„ 161. OK1—0011942 ansøger om HAC,
Japan.
„ 162. OZ9BX ansøger om WAC.
„ 163. OZ7BG har modtaget WAS nr. 6518.
„ 165. OZ3WK ansøger om WAC.
„ 166. OZ3Y ansøger om DXCC endos.
„ 167. OZ2NU har modtaget sticker WAV 30.
„ 168. OZ9PP ansøger om WBE.
„ 169. OZ7AX ansøger om WAC.
„ 170. OZ7OP ansøger om DXCC fone.
„ 171. OZ7OP ansøger om WAC.
„ 172. OZ7OP ansøger om C. d. M. fone.
„ 173. OZ7OP har modtaget DUF I nr. 850.
„ 174. DR 1030 har modtaget Country Club A.
„ 175. SM7AED har modtaget OZ-CCA kl. II. 2 m.
„ 176. OZ2NU ansøger om ABC-Z „CQ“ USA.
„ 177. OZ2NU ansøger om WOSA. Antwerp.
„ 178. OZ6HS ansøger om WAYUR. Jugoslavia.
„ 179. OZ4FA ansøger om WAC.
„ 180. OZ4FA ansøger om WBE.
Tr. Dept. lykønsker med
held og lykke med det ansøgte.

det

opnåede

trist tilværelse, det kan sommetider være lidt mørkt
for mig. men i mine bedste øjeblikke læser jeg OZ
og CQ. På den måde kan man da folge lidt med.
Netop nu må det jo være 10 m-højsæson. og her
ligger jeg uvirksom. De andre tager alle landene fra
mig, hi, især 7BG. han kommer jo nok i spidsen nu,
men jeg håber at blive ham en hård konkurrent
igen. Min søn har fået B-licens som OZ7GH. og han
informerer mig om, hvad der sker på båndene.
Også en anden vordende amatør besøger mig ofte
her. W'er må det jo vrimle med på 10 og 15. hils
dem fra mig, jeg har mange gode venner derovre.
Jeg læser med interesse, hvad din flittige pen skri
ver i OZ, jeg synes, at disse sider giver OZ den
rigtige kulør. Hils gutterne i DX-hjørnet fra mig.
og jeg håber på et come-back en dag. efter flere
måneders fravær. Mange hilsener til jeres klub og
især til dig.
Din hengivne Peter. OZ7PH.

og ønsker
OZ2NU.

Dette er jo en hilsen til alle DX-jægere, derfor
dens fremkomst her, samt som en stille opfordring
til jer alle om at sende en hilsen til vor gamle,
stoute jæger.
Hvem er VK1GU?
OZ4RJ spørger: Hvem er VK1GU? Han opgiver
QTH som Australia, er det for at undgå call fra
andre end englændere? Han vil nemlig ikke svare
andre. Det er beklageligt med den slags amatører.
Er VKlGU’s QTH ikke Maquarie eller Heard Island.
Hidtil har det været almindeligt, at VK1 var pre
fixet for såvel Maquiarie, Heard Island og Mawson
City (d. v. s. Antarctic), men nu anvender ama
tørerne
i
Canberra
dette
prefix.
VK1ALR
(exVK2ALR) oplyser i aug. „QST“, at der er mulighed
for, at de hidtidige VKl’erer bliver VKØ, og tidli
gere VK5’ere i Nord Territoriet bliver VK8.
VK1GU er således tidligere VK2GU og befinder
sig på det australske hovedland. Derimod ligger det
udenfor vore muligheders grænse at give hans be
væggrunde til, at han kun skulle besvare call fra
englændere.
Det var 80 m.
OZ4ST beder undskylde sine mangelfulde oplys
ninger i sidste DX-Jæger, og meddeler, at hans an
førte resultater var på 3,5 mc/s og med cw.
Come-back.
Efter en 4 års pause har 1JW i Hornsyld nu atter
fået fyret op under sit 20 watt DC-net-maskineri,
og vi ønsker ham velkommen tilbage.
Viet-nam menes, iflg. 7BG, snart at blive frigjort
for FCC-blokaden og brugbar for DXCC.
3,5 mc. CW:
OZ4ST: UA3KAA (0115) UA3BN (2320) HA3KMG
(0045) (God bedring med 7PH).

Lad os begynde vor spalte denne gang med føl
gende brev:
Gram sygehus, 22/9-56.
Kære ven!
Det glædede mig gennem septbr. „OZ“ at få en
hilsen fra dig, og det er pænt af dig at sætte mit
call over DX-Jægeren, men det er jo en ære, som
jeg ikke har fortjent.
Ja, nu ligger jeg her på Gram sygehus, mit 3.
sygehusophold siden pinse. Der er gået tre uger nu,
og jog ved ikke, når jeg kommer hjem. Det er en
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7 mc. CW:
OZ7BG: W1-2-3-4; PY7AFK 7033 (0001) KP4JE 7016
( 0001) .
OZ2NU: UF6AA 7044 (2255) 4X4CK 7055 (2307)
UB5KCA 7046 (2330) Y03LM 7046 (0001) UC2AF 7026
(2131) UC2KIA 7070 (2148) TF3AB 7030 (2246) UA2AB
7040 (1608).
14 mc. CW:
OZ7BG: KG1FA 080 - VS1GX 052 - UI8KAA 090 LU1NE 076 - CE3ZO 010 (ex-G6ZO) - UH8KAA 032 OX3LD 076 - PY1RW 068 - PZ1AH 050 + Wl-Ø.

14 mc. Fone:
OZ7BG: AP2Z - VS1GR - HK4AQ - YV5GY 5GU - VO5C - HH3TJ - OD5DB.
OZ1JW: Wl-2-3-4, VE2 - 3V8 - FA9 - CT2 - VQ2 CR6 - CX1 - 4X4 - PY1-2-3-4, UA9 - OX - CN8 VK5 - 9S4 og Ml. Alt om aftenen 20—23 GMT.
21 mc. Fone:
OZ4RJ: VQ3ES - TG9MB - XE3AR - ZK1BS KH6ARN - KH6BGF - KH6LG - ZL2AM.
28 mc. CW:
OZ7BG:Wl-Ø, VE1-2-3-8, PY2BEL - VK9DB
VKs - 4HD - 2TG - 3AZY - 3AOD - CX2IY
PY7XQ - 4X4, LU7AAG - CR6AJ.

-

28 mc. Fone:
OZ3SK: CR7CO - 7BB - 7DS - CN2BL - CN8AN FQ8AF - K4ANF - KØALD - KZ5KY - W2-3-4-58-9 - ZE4JR - ZS1KB - ZS6IH - 5A2TC - 4X4CW 4FR + Europa. CN2BL er dansk.
OZ4RJ: TI2LA - VS1FE - KP4DP + Ws.
OZ7BG: Wl-Ø, VE1-3-8, XW8AB - ZD6RM ZD6BX - KP4JE - VK4YO - LA, DL og YO.
OZ7IN har med 15 watt fone opnået: VK6FL TH - VK5RV - VK4TN - VK3ATN - 4S7YL - WA 4X4DR - AB - BD - J1YD - DL1TI - PY7XQ
samt W3-4-8.
OZ9SK: CX6BM - PY5QZ - CN8FN - ZL2QI VK2SA - ZL1IB - VK2BO - ZE2JK - VS2EZ 5A2TC - EA8BY - VE3RR - JA1BJF - KA2WK PY1KZ - VS6CY - ZD6RM - FQ8AF - SV1AB VO1L samt Wl-2-4-6. 24. sept. WAC på 5 timer.
DR 1055: L4 mc. Fone: 3 nye lande HK1EV HR1EZ og CR4CH, desuden logget EA8BL, JA6AK,
EL2H, LU3MZ, VE1DW, VE1ABP, VE2MB.
21 mc. CW: 4 nye lande: CR6DA - XW8AB CR7BS - ZD1FG, desuden logget: JA1CR - 1VX ZS6DG - 6UN - VE3DIF - 4DB - UA9CC.
21 mc. Fone: 10 nye lande: CR5SP (Sao Thome),
4S7GE, VP8BF - CR9AH - JY1AJ - VU2HM UG6CY - ST2DB - ZS7C - KL7ALB, hvilket ialt
giver 125 lande. Desuden logget: KG1FR - MP4KAC
- OQ5BG - PU - HP - VQ4RF - ZA1CN - ZS1KB 1RK - 6CV - 6UL - 6JW. CX3AH - ZD4BL - BA W3ULS/MM (nær Hongkong) EL2F - VE2ATD 3AIU - KT1LA - UA4FE - ZL4AS - VP4LB.
Ja, det var dine korrespondenters rapporter i den
ne måned, Peter, der var jo lidt af hvert, men jeg
tror, du nikker genkendende til de fleste af prefixerne. Endnu er du ikke stødt fra tronen, men
7BG er a point med dig. God bedring til dig fra alle.
OZ2NU.

Det gode Vejr midt i Maaneden bragte næsten
sensationelt gode Forhold med sig. Her i Køben
havns Omegn hørtes Stationer fra Bornholm og
Vestjylland med omtrent samme Styrke som de lo
kale. Ogsaa SM5 og DL stns. var nogle Aftener sær
deles kraftige; eksempelvis laa SM5BRT Søndag
den 23. paa en konstant S 9, medens han førte en
Række QSO’er med OZ stns. Adskillige andre SM5
stns. var i Gang, og her i OZ rygtedes de fb For
hold hurtigt, saa Baandet var den Aften næsten saa
overfyldt som under EDR’s aarlige Field Day.

Ved 2-Meter Klubbens Møde Onsdag den 26. Sep
tember fortalte OZ2KP om sine Resultater med en
8-Elements Yagi Beam i eet Plan, opbygget efter
de Retningslinjer, der er angivet i QST for August
1956 (Notes on the Development of Yagi Arrays).
Den paagældende Artikel er en Rapport over en
Række Antenneforsøg, som det amerikanske Firma
Telrex Inc. har udført med Henblik paa at tilveje
bringe en Række Data (i Kurveform), der skulde
gøre det muligt ved Udvikling af Antennetyper til
TV, Kommunikation og andre Formaal at springe
langt den største Del af det eksperimentelle Ar
bejde over, idet alle den ønskede Antennes Dimen
sioner skal kunne aflæses af de tilvejebragte Kurver.
Arbejdet bærer Præg af endog ualmindelig stor
Grundighed. Forfatteren, Carl Greenblum, synes at
have begyndt helt fra Bunden, og dette maa være
Forklaringen paa, at hans Resultater paa visse
Punkter bryder totalt med det, der hidtil gik for
at være god Lærdom.
Saaledes er vi VHF-Folk hidtil gaaet ud fra, at
Direktorerne i en Yagi-Beam skulde være progres
sivt kortere i Retning fra det fødede Element ud
efter. Men Greenblum fortæller os noget andet. I
en Yagi, hvis Elementer har en Tykkelse paa X/25
altsaa ca. 8 mm for en 2-Meter Beam — skal den
første Direktor have en Længde paa 0.415 λ; Nr. 2:
0.408λ Nr. 3: 0.410 λ Nr. 4: 0.141 λ Nr. 5:0.410λ
Nr. 6: 0.406 λ Nr. 7: 0.402 λ og saaledes videre indtil
Direktor Nr. 10, der er en Ubetydelighed kortere
end 0 • 400 λ hvorefter alle yderligere Direktorer
ogsaa er knap 0 * 400 λ- — Endvidere skal ikke alene
Længden men ogsaa Tykkelsen af Elementerne nøje
overholdes: de anførte Dimensioner gælder kun for
Elementer med Tykkelsen λ/25. Men naturligvis kan
der ved Interpolation mellem de paa det paagæl
dende Diagram anførte Kurver findes korrekte
Længder for andre Diametre.
Det har OZ2KP gjort. Hans Beam bestaar ude
lukkende af 3/8" (10 mm) Duraluminium Rør, d.
v. s. ogsaa den 360 Cm lange Bom, og de to Skraastivere, der holder Bommen stiv og vandret, er af
dette Materiale. Elementernes Dimensioner er saa
ledes:
Reflektor: 1038 mm.
Dipol: 983 mm (foldet Dipol; Tilbageføringerne be
staar af 1,25 mm Kobbertraad spaced ca. 10—12 mm
fra det øverste Rør i Dipolen. Der fødes med 300Ohm Twinlead.
1. Direktor 941 mm.
2. Direktor 923 mm.
3. Direktor 930 mm.
4. Direktor 935 mm.
5. Direktor 930 mm.
6. Direktor 919 mm.
Afstanden mellem Reflektor og Dipol er 400 mm;
mellem Dipol og 1. Direktor 310 mm; mellem 1. og
2 .Direktor 460 mm; mellem 2. og 3. Direktor 620
mm; mellem 3. og 4. Direktor 560 mm; mellem 4. og
5. Direktor 560 mm; og mellem 5. og 6. Direktor
720 mm.
OZ2KP har maalt sin Antennes Gain til 12 db
over en Dipol. Straalen er overordentlig skarp, og
ved Modtagning skal der kun faa Graders Drejning
til for at faa en forstyrrende Station til at forsvinde
totalt. Elementerne er fastgjort til Bommen ved
Hjælp af Aluminiumsplader, der er bukket i Facon
efter det anvendte Rørs Tykkelse og derefter nittet
sammen parvis.
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OZ7G. der desværre var forhindret i at være til
Stede væd Mødet, fortæller i et Brev. at han ved
Forsøg (vistnok paa 70 Cm) har faaet forøget Gain
ved at gøre de 3 yderste Elementer gradvis kortere
end de angivne Maal. Endvidere mener 7G. at det
angivne ..dip" for de inderste Direktorer kun gæl
der for Yagis med 10 Elementer eller mere.
— En hel anden Ting: da OZ7G i sin Tid holdt
Foredrag i 2-Meter Klubben om 70-Cm Grej, var
der en. som laante hans VHF-Hefte fra den engel
ske 70-Cm Gruppe. Desværre har 7G ikke faaet
Heftet tilbage, og det efterlyses herved.
Under Diskussionen efter OZ2KP's Foredrag fore
viste OZ7BR et Kurveblad, hvori han havde indteg
net Element-Længder og -Afstande for et Antal
kendte ..Yagi-Opskrifter". Det fremgik heraf, at For
skellene kun er relativt ringe, og her er nok Svaret
paa det Spørgsmaal, som Læserne naturligvis vil
stille: Hvis Greenblum har Ret, hvordan kan det
saa være, at vore gode gamle 5- eller 6-Element
Yagis faktisk virker helt godt endda? Men det Fak
tum, at 2KP’s nye 8-Elementer har en ualmindelig
skarp Straale, synes at pege i Retning af, at der
nu er fundet frem til noget, der er endnu bedre end
det, vi hidtil har kendt.
OZ5MK henledte Opmærksomheden paa 2. Del af
Greenblums
Artikel
(i
September-Nummeret
af
QST), der omhandler Forhold ved Stabling af Y’agiAntenner, og hvoraf det fremgaar, at der ved Stab
ling af 2 Stk. 3-Element Beams i een Bølgelængdes
Afstand fremkommer to temmelig store sekundære
Lober 60° fra Hovedstraalingen. Ikke alene gaar
der her en Del Effekt til Spilde under Sending, men
ved Modtagning opsamler Antennen en hel Del
Støj (lodret Polarisation), som ikke vilde blive op
taget af een Beam med alle Elementer i eet Plan.

Det samme Forhold er til Stede ved Stabling i
3/4
Bølgelængdes Afstand, omend knapt saa udpræget.
Ved kun ½ Bølgelængde mellem Planerne kommer
praktisk talt al Effekten ud i Hovedstraaleretningen. men dels er den horisontale Straaling ikke nær
saa skarp, og dels kan man ikke opnaa den Forbed
ring paa 3 db. som opnaas ved Stabling med 3/4 eller
: Bølgelængdes Afstand.
Konklusionen af alt dette synes at maatte blive,
at Fremtidens Beam er en meget lang Yagi med alle
Elementerne i eet Plan.
Pladsen (og Tiden) tillader ikke en nærmere
Drøftelse i denne Omgang. Men OZ2KP kommer til
bage til Sagen inden længe her i OZ og vil da give
en detailleret Konstruktionsbeskrivelse.

STILLEHAVET KALDER

Flådens position vil blive givet ved begyndelsen
af hver hele og halve time mellem to QSO’s.
For at alle mennesker, interesserede i de forskel
lige sider af ekspeditionen, kan følge dens udvik
ling, har REF fået i opgave at udgive et 8½X12”
kort i 3 farver over dets rute.
Dette kort vil på skriftlig anmodning herom til
REF B. P. 42-01, Paris R. P., France, ledsaget af
480 frc (mellem 9 og 10 kr.) eller 16 I. R. C.s (12 kr.),
blive tilsendt bestilleren. Dette kort vil kunne an
vendes
til
indprikning
af
„Tahiti-Nui“s
position
efter en forbindelse, en aflytning eller efter pres
sens angivelser.
Efter at craften er ankommet til Valparaiso, vil
de, der er i besiddelse af et kort, kunne sende det
til en adresse der, som vil blive angivet til den tid.
De daterede positioner på dette kort vil da blive
kontrollerede, og kortet returneret til ejeren uden
yderligere
omkostninger
og
med
de
bekræftende
underskrifter
fra
ekspeditionens
medlemmer,
som
et bevis på, at indehaveren har taget aktiv del i
denne moderne polynesiske ekspedition.
Lucien Aubry, F8TM.

Reseau des Emetteurs Francais meddeler til OZ,
at en søgående ekspedition vil forlade Tahiti om
kring 15. oktober med det formål at nå til Santiago
de Chile henimod slutningen af januar. Hensigten
med denne rejse er at bevise, at det er muligt at
navigere fra Tahiti til Sydamerika og tilbage igen
på en polynesisk bambus-flåde, som vil være 50’
lang og 16’ bred og forsynet med 2 triangulære sejl.
Navnet på flåden er „Tahiti-Nui“, hvilket bety
der „den store Tahiti". Chefen for ekspeditionen er
navigatøren Eric de Bisschop, velkendt for hans ar
bejde med oceanografiske undersøgelser.
Fire andre mænd — også franske — vil danne
resten af besætningen. Radioforbindelsen vil blive
opretholdt af Roand d’ Assignies, kendt af amatø
rer verden over. Hans kaldesignal vil være F08AD/
MM. Bølgelængderne, der benyttes, vil blive valgt
med et øje til udbredelsesforholdene på 7, 14 21, og
28 mc båndene. Det forudses, at forbindelserne med
Europa vil blive afviklede på 14 og 21 mc på cw
mellem kl. 0800 og 1730 GMT.
For at opnå kontakt med F08AD/MM må opera
tørerne
strengt
følge
F08AD/MM’s
anvisninger
givet efter hvert call, på hvilken del af båndet han
vil lytte, for at undgå ophobning af svarende sta
tioner på den samme frekvens.
Disse anvisninger indikeres med: HM = tuning
fra den hf-ende til midten af båndet; MH = mod
satte fremgangsmåde; LM = tuning fra den If-ende
til midten af båndet; ML = modsatte fremgangs
måde. Forbindelserne vil blive begrænset til en ud
veksling af RST-rapporter og navnet på operatøren.
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2-Meter Klubbens næste Møde er Onsdag den 24.
Oktober i Lokalet paa Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 120 (ved Kildegaards Plads). OZ9R holder
Foredrag med Emnet: Vi planlægger en Sender.
Kassereren.
OZ5AB,
modtager
beredvilligt
nye
Indmeldelser samt Kontingent, ligesom alle Oplys
ninger iøvrigt gives paa Mødeaftenen.
Mogens Kunst, OZ5MK.
P. S. En lille Tilføjelse til det hollandske Converter-Diagram i OZ for Marts 1956: Det har vist sig,
at Oscillatoren har vanskeligt ved at svinge i den
angivne Form, idet Rørkapaciteterne ikke er store
nok. I saa Fald skal der indsættes Gitterkondensatorer paa ca. 10 pF fra det ene Triodesystems
Anode til det andets Gitter, ganske som det nor
malt
bruges
i
Pushpull-Oscillatorer.
Anodespæn
dingen til Blandingsrøret bør ikke være for høj;
det vil være praktisk at tilføre saavel Oscillator
som Blandingsrør 105 Volt fra et Neonstabilisatorrør.

GAVE FRA OZ2Q
På generalforsamlingen overrakte OZ2Q sekretæ
ren 60 lysbilleder fra sommerlejre og rævejagter.
Billederne er sort-hvide i størrelsen 5X5 cm (Leicastørrelse). De kan lånes ud til afdelingerne gennem
foredragsudvalget, OZ6EP.
Det er rart, at EDR’s gamle venner tænker på os,
og jeg bringer herved HB’s og foredragsudvalgets
bedste tak til OZ2Q.
OZ6EP.

Vedrørende amatør-radiosendetiliadetser.
Til underretning for foreningen fremsendes hoslagt oversigt
over de i august måned d. å. skete ændringer vedrørende amatør-radiosendetilladelser.
Nye tilladelser:
B OZ3GM, lagerforvalter Poul Kristensen, Serup pr. Uglev.
(f, 6.6.1908, Serup).
B OZ5TM. lærerinde Tove Matthiasen. Brandsby.
Kappendrup (f. 7.12.1926. Helsingør).
B OZ6AR, 5935, arbejdsmand Svend Aage Andersen,
Egebjerg pr. Stenstrup, (f. 27.4.1925. Vester Hæsinge sogn).
B OZ7GH. mekaniker Gunnar Mathiesen Haugaard, Arnum.
(f. 27.2.1937, Arnum).
B OZ8ES. 5326. Ejvind Schou. Perlegade 7, Sønderborg.
(f. 17.11.1911, Vraa).
Inddragninger:
AB OZ1AH, A. A. Hansen. Vilh. Kyhnsvej 29. Odense.
AB OZ1N. Københavns Navigationsskole, Ny Toldbodgade 3.
København K.
AB OZ2HR, 2640, H. Rasmussen, Stenmaglevej 22. Brønshøj.
AB OZ7AK, A. F. Kristensen, Draved-skole pr. Løgumkloster.
AB OZ7SP, 4702, P. M. Varming, Fjersted pr. Arnum.
AB OZ7SV, Svendborg Navigationsskole. Svendborg.
AB OZ7ZO, E. A. Søndergaard, Boyesgade 10, 4., th.,
København V.
AB OZ9FN, Nordby Navigationsskole, Nordby, Fanø.
B OZ9MA, 6233, A. Matthiasen, Brandsby pr. Kappendrup.
AB OZ9MN, Marstal Navigationsskole, Marstal.
Flytninger:
AB OZ2PE, 5534, styrmandselev B. E. Pedersen, før: Havnen 4.
Nykøbing M. — nu: styrmand B. E. Pedersen, Østerøvej 71.
Nyborg.
AB OZ2UP, 5112, P. O. Jensen, før: Roarsvej 11, Aabyhøj. —
nu: Korsagervej 8, 2., th., Aabyhøj.
B OZ4CB, 5776, C. O. Bagge, før: Skagelfaldet, Aaker pr.
Aakirkeby. — nu: Sallingvej 85, 3., th., København F.
AB OZ4SS, S. Skov, før: Kongensgade 4 B, Helsingør. —
nu: Skottegaarden 57, Kastrup.
AB OZ5BX, 5692, lærling A. B. Hansen, før: Hans Jensensallé 31.
Hirtshals. — nu: radiomekaniker A. B. Hansen,
Idasvej 6, Fredericia.
B OZ5JH, H. H. J. Hansen, før: Gjellerupvej 14, Aabyhøj. —
nu: Baagøes Allé 12, Søborg.
AB OZ5VR, 4387, V. Risager, før: Jernbaneallé 4, Thyregod. —
nu: Jernbanegade 2, Thyregod.
AB OZ6AO, 5311, A. O. Olesen, før: Teglværksbakken 28,
Hellerup. — nu: Ved Kagsaa 47, Herlev.
AB OZ6H, 1767, H. Hansen, før: Vildbjerg radioforretning,
Jyllandsgade 4, Vildbjerg. — nu: Jernbaneallé 3, Vildbjerg.
AB OZ6Q, 1442, H. Steen-Jensen, før: Skole- og lærlingehjemmet
„Godhavn“, Tisvilde pr. Tisvildeleje. — nu: Holt Bjerg
Drengehjem pr. Præstbro st.
AB OZ7FG, 2134, F. Gotschalk, før: Engdraget 21, Grenaa. —
nu: Engdraget 3, Grenaa.
AB OZ7KN, 4942, K. F. Nielsen, før: Skydebaneallé 3, 1., tv.,
Helsingør. — nu: Peder Skramsvej 10, st., th., Helsingør.
AB OZ8JH, J. Eg Hansen, før: Møllemarksvej 33, 1., Odense. —
nu: Møllemarksvej 31, Bolbro.
AB OZ8TH, 2071, T. L. B. Hintz. før: Skovvej 44, Aarhus. —
nu: Jydske signalpark, postbox 5, Sæby.

Forudsigelser for oktober
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Bangkok
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-

UDEBLIVER OZ?
Efter henstilling fra avispostkontoret vil jeg gerne
henlede
opmærksomheden på, at man bør klage
skriftligt til det lokale postvæsen, såfremt OZ måtte
udeblive i en enkelt måned — selvfølgelig forudsat,
at kontingentet er betalt! Hvis denne klage ikke
skulle hjælpe, vil et par ord direkte hertil starte
en officiel undersøgelse af sagen — men denne un
dersøgelse vil i de fleste tilfælde kunne undgås,
såfremt man følger henstillingen om skriftlig klage
til postvæsenet.
Vy 73. Kassereren,OZ3FL,

Kassereren flytter fra 1. november.

EDR’s mangeårige kasserer, O. Havn Erik
sen, OZ3FL, er fra 1. november d. å. udnævnt
til toldkontrollør i Aalborg. — Vi ønsker hjer
telig til lykke!
Den ny adresse er midlertidig:
c/o Toldkammeret, Aalborg.
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Vi kigger på Atlantic City Konventionen
Afsnit II.

b) når mindst tyve medlemmer af unionen overfor
det administrative råd har fremsat ønske om
at en sådan konference må blive afholdt for at
behandie en af dem foreslået dagsorden
c) på forslag af det administrative råd.
(2) I de i alinea (L). b) og c) omhandlede tilfælde
fastsætter det administrative råd med samtykke
af flertallet af unionens medlemmer tid og sted
for konferencen såvelsom dens dagsorden.

Generalsekretariatet.

Unionens generalsekretariat er med hensyn til
udførelsen af sine pligter ansvarlig overfor det ad
ministrative råd.
Generalsekretæren
leder
sekretariatets
arbejde
og må ikke søge eller modtage instruktioner fra
nogen regering eller fra nogen myndighed udenfor
unionen.
Han skal afholde sig fra enhver virksomhed, som
måtte være uforenelig med hans stilling som inter
national embedsmand.
Konferencen af regeringsbefuldmægtigede.
1. Konferencen af regeringsbefuldmægtigede
a) behandler det administrative råds beretning om
unionens virksomhed.
b) fastsætter grunlaget for unionens budget for de
kommende 5 år.
c) godkender endeligt unionens regnskab.
d) vælger de medlemmer af unionen, som skal
indtræde i det administrative råd.
e) reviderer konventionen, såfremt den anser det
for nødvendigt.
f)
afslutter,
om
fornødent,
hovedoverenskomster
mellem unionen og andre internationale orga
nismer og reviderer allerede bestående.
g)
behandler
alle
de
telekommunikationsspørgs
mål, som den anser for nødvendigt.
2.

Konferencen af regeringsbefuldmægtigede træder
normalt sammen hvert femte år på det sted og
til det tidspunkt som er fastsat af den sidst af
holdte konference af regeringsbefuldmægtigede.
3. Tidspunktet og stedet for den næste konference
af regeringsbefuldmægtigede eller et af disse kan
ændres:
a) når forlangende herom fremsættes overfor det
administrative råd af mindst tyve medlemmer
af unionen
b) på forslag af det administrative råd.
I begge tilfælde fastsætter det administrative råd
i
overensstemmelse
med
flertallet
af
unionens
medlemmer et nyt tidspunkt og et nyt sted eller
et af disse og angiver eventuelt dagsordenen.

Reglementerne.
1. Almindeligt reglement, der indeholdes i tillæg 4.
har samme gyldighed og samme varighed som
konventionen med forbehold af bestemmelserne i
artikel 12.
2. Nærværende konventions bestemmelser fuldstæn
diggøres ved følgende reglementer:
telegraf reglementet
telefonreglementet
radioreglementet og
radio-tillægsreglementet.
3.

Disse reglementer er bindende for alle medlem
mer og associerede medlemmer. Dog skal med
lemmerne underrette generalsekretæren om deres
godkendelse af enhver revision af et hvilket som
helst af de administrative reglementer ved en
administrativ konference, der er afholdt i mel
lemrummet mellem to konferencer af regerings
befuldmægtigede.
Generalsekretæren
underretter
medlemmerne
og
de associerede medlemmer om sådanne godken
delser efterhånden som de indkommer.
4. I tilfælde af afvigelser mellem bestemmelserne i
konventionen og en bestemmelse i et reglement,
skal konventionen være gældende.
Sprog.
1. Unionens officielle sprog er: engelsk, fransk, ki
nesisk, russisk og spansk.
2. I tvivlstilfælde skal den franske tekst være gæl
dende.
I næste nr. bringes afsnit om konventionens og
reglementernes
anvendelse
samt
almindelige
stemmelser vedrørende telekommunikation m. m.

be

Administrative konferencer.
1. (L) De administrative konferencer
a) reviderer, hver indenfor sit område, de i kon
ventionen omhandlede reglementer
b) behandler indenfor rammerne af konventionen,
almindeligt reglement og de af konferencen af
regeringsbefuldmægtigede
givne
retningslinier
alle de andre spørgsmål, som de skønner nød
vendige.
(2) den administrative rådskonference
a) vælger medlemmer af det internationale fre
kvensregistreringsråd og
b) gennemgår dets virksomhedsområder.
2. De administrative konferencer afholdes på sam
me sted og tid som konferencen af regeringsbe
fuldmægtigede, i almindelighed hvert femte år.
3. (L) En ekstraord. administrativ konference kan
sammenkaldes
a) efter beslutning af konferencen af regeringsbe
fuldmægtigede som fastsætter dens dagsorden
såvel som tid og sted for dens sammentræden
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PRAKTISK BELÆRING OM QRM
Medens radio- og fjernsynsudstillingen i „Forum"
endnu er i frisk erindring, kan følgende lille til
fælde være på sin plads at berette om, idet det
drejer sig om et skoleeksempel på praktisk og uom
gængelig belæring om TVI.
OZ9AC i Dragør fortæller:
Jeg havde en aften under radioudstillingen i
Forum aftalt QSO med OZ7EDR på EDR’s stand i
Forum kl. 21.00, efter at fjernsynet skulle være slut.
Da vi her i huset er så lykkelige at være ejer af
en TV-modtager. sad vi den pågældende aften og
fulgte fjernsynet, da vi ved siden af det officielle
program hørte en kendt stemme, nemlig OZ5AB
fra OZ7EDR. som kaldte mig. Jeg fik startet sen
deren og stoppet OZ7EDR. EDR’s stand lå lige op
til TV-studiet i Forum, og når 2 mtr. senderen blev
moduleret, gik udsendelsen ind på radiofoniens lyd
kanal. Beklageligt at det forstyrrede, men morsomt
var det at blive kaldt over fjernsynet.

Arrangementskalenderen

Vi præsenterer:

W2EAF

Der er denne gang intet til arrangementskalen
deren. Husk endelig at sende OZ6EP meddelelse,
når der skal foregå noget af almen betydning for
os alle, så vi kan undgå, at vi træder i hinandens
cirkler.
OZ6EP.
RADIOUDSTILLINGEN I FORUM
I dagene 31. august til 9. september afholdt radio
branchen sin store radio- og fjernsynsudstilling i
Forum, København.
Traditionen tro var EDR inviteret til at deltage i
denne udstilling, og vi fik velvilligt stillet en stand
gratis til rådighed — den var på 11 m2, og ville
have kostet kr. 2200.00.
Standen var beliggende opad fjernsynsstudiet ud
til en af hovedgaderne, hvor der til stadighed pas
serede mange mennesker forbi.
Tilstedeværelsen af den gode amatørånd konstateredes, da hjælpere søgtes til opstilling og ud
smykning af standen; fra alle sider kom tilbud om
gratis hjælp, og det lykkedes ved hjælp af bl. a.
2AF, 81, 3EA m. fl. at fremtrylle en virkelig smuk
og repræsentativ stand. På standen var bl. a. ud
stillet
Amagerafdelingens
sender,
Københavnsafde
lingens rævesender, 4AO’s rævemodtager, et oscil
loskop og en 2-meter-modtager fremstillet af 9R,
2LF’s modtager samt forskelligt 2-meter-grej frem
stillet af 5AB.
5AB demonstrerede forøvrigt livligt sin store 2meter-test-sender, når det kunne lade sig gøre uden
at forstyrre fjernsynet. Disse demonstrationer „trak“
forøvrigt så godt, at der opstod trafikvanskelighe
der ved standen. Det lykkedes 5AB at blive udsendt
i fjernsynet, det var dog i høj grad utilsigtet, idet
det skete ved en krydsmodulation i den lige bag vor
stand beliggende „fjernsynsteknik". Efter dette num
mer måtte vi nøjes med at optræde, når der ikke
var „seere" på.
Vi havde den glæde på standen at modtage besøg
af over 400 danske radioamatører, der skrev i vor
„gæstebog".
Fra standen uddeltes en ny tryksag om vor hobby
— BLIV RADIOAMATØR — den skulle gerne give
en masse nye medlemmer.
Alt i alt kan det siges, at vor stand opfyldte sin
mission, nemlig at fortælle interesserede hvad EDR
er, og hvorledes vi arbejder, samt sidst men ikke
mindst at fortælle, hvordan man bliver medlem af
vor forening.

Her ses fra venstre 6PA, 8JM. 5RO, 8I

og 5GB.

Gene Gillespie,
21N. Seventh Ave., Mount Vernon, N. U. S. A.

Det har kun været de færreste forundt aktivt at
følge radioens udvikling fra den første begyndelse.
W2EAF er en af de heldige. Så tidligt som i 1912
kørte han amatørradio med kaldesignalet 1VV, og
interessen har holdt sig siden.
Gene er Chief Operator ved New York Railroad
Communication Department på New York Central
Station, og han har arbejdet der siden 1925.
På billedet ses Gene
svinge nøglen, fra ven
stre en Viking 2 TX, der
yder 140 watt CW og 120
watt
fone.
Modtageren
yderst
tilhøjre
er
en
Hallicrafter SX-19. VFO'
en
derimellem
er en
Heath, og som antenne
bruger han en enkelt
Windom. Med denne op
stilling har Gene haft forbindelse med 125 prefixer
samt fået WAS, WAC, RCC, OTC etc.
Den lille kasse med meteret under højttaleren er
en Conelrad alarm, der har været beskrevet i QST
for juni 1956, men Genes modificerede kredsløb er
vist i diagrammet.

219

Telegraferingslektioner
Program for tiden indtil 21. decbr. 1956.
For udsendelserne under ovenfor anførte tid gæl
der nedenstående plan:
Stationssignal: SHQ.
Frekvenser:

Bølgelængder:

4015 kc
6452,5 kc
6775 kc

74,7 m
46.5 m
44,3 m

Al
A2
A2

Mandage — Fredage

Tid

4015 og 6775 kc 6452.5 kc
30-tegn5)
30-tegn5)
40-tegn
40-tegn1)
40-tegn
60-tegn
60-tegn2)

0730—0800
0800—0830
0830—0900
0900—0930
0930—1000
1000—1030
1030—1100

80-tegn
100—125-tegp6)
60-tegn
60-tegn2)
80-tegn
80-tegn1)
100-tegn2)

Mand., tirsd., torsd., fred.

Tid
1900—1930
1930—2000
2000—2030
2030—2100
2100—2130
2130—2200
2200—2215

Bølgetyper:

l

4015 og 6452,5 kc

6775 kc

40-tegn
40-tegn1)
60-tegn4)
60-tegn1)
80-tegn1)
100—125-tegn6)
60-tegn3)

20-tegn5)
20-tegn5)
30-tegn5)
30-tegn5)
60-tegn
80-tegn

73,1m

Tid

Mand., fred. ;

1925—1930
1930—1940
1940—1950
1950—2000
2000—2010
2010—2020
2020—2030
2030—2040
2040—2050
2050—2100
2100—2110
2110—2120
2120—2130

opkald
90-tegn
90-tegn
80-tegn
80-tegn
70-tegn
70-tegn
60-tegn
60-tegn
40-tegn
40-tegn
30-tegn
30-tegn

40 tegn og lavere tegn kan ikke anvendes for
uddannelse i sending, medmindre opholdene mellem
morsetegnene da er forlængede.

Tid
1925—1930
1930—1940
1940—1950
1950—2000
2000—2010
2010—2020
2020—2030
2030—2040
2040—2050
2050—2100
2100—2110
2110—2120
2120—2130

Bølgetyper:
A2=mandag,
fredag.
Al = tirsdag,
torsdag.

Størstedelen
af
sovjetsamfundet
er
kendt
som
USSR, og kaldesignalerne inden for denne del be
står
af:
UA1—2—3—4—6—9—ø.
Administrativt er
hvert af disse distrikter delt op i „oblater”. Oftest
er disse „oblater” opkaldt efter den vigtigste by i
området. I følgende liste er hovedstaden sat i pa
rentes i de tilfælde, hvor ovenstående regel ikke
gælder.

Tirsd., torsd.

UA1:

opkald
30-tegn
30-tegn
45-tegn
45-tegn
60-tegn
60-tegn
70-tegn
70-tegn
80-tegn
80-tegn
90-tegn
90-tegn

1)

klar tekst.
klar tekst.
3) klar tekst.
4) alle morsetegn som forekommer ved interna
tional trafik.
°) tekst.
6)
international certificatprøve (sidste 15 min.).
2)

Tekster klart sprog (Bilag 2).
a)
Tekst efter senest udkomne nummer af tilsskrif
tet „Befar" (i okt. tages teksten efter nr. 7, i nov.
efter nr. 8 og i dec. nr. 9).
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x)

Russiske kaldesignaler

Stationssignal: SHQ.
Tekst: Ciffer- og bogstavgrupper på fem
Frekvenser:
Bølgelængder:
1895 kc
158,3m
4105 kc

Fås fra Centralforbundet for Befälsutbitdning. box
5034, Stockholm 5. postgironummer 1079.
Helårsabonnement s. kr. 5.00. løssalg s. kr. 0.50.
Angiv på talonen ..Befal”.
b) Tekst efter foregående måneds nummer af tids
skriftet ..Det Bedste”.
c) Tekst efter ugens nummer af tidsskriftet ..Roster
i Radio”. Mandage og tirsdage sid. 2; torsdage og
fredage sid. 3.
d) Eksempel på tekstens udformning kan fås fra
Radio SHQ. box 12150. Stockholm 12.
I begyndelsen af hver sendingspassage med
deles tekstens art, samt hvor den er hentet
(tidsskriftnr., side eller lign.). Gælder ikke 20og 30-tegn.
Ovenstående tekster bør anvendes
d e l s for at sammenligne modtagen og nedskre
ven tekst med den sendte tekst.
d e l s for at aflytte højere antal tegn end hvad
modtageren formår at nedskrive, samt
d e l s for uddannelse i sending1). Opslå angiven
tekst og send samtidig i takt med de aflyttede mor
setegn. Forsøg at holde samme rytme og længde
for tegn og mellemrum som transmitteren på SHQ.
Når dette sker uden spænding og uden at trætte,
er sendingen korrekt.

Leningrad, Archangel, Pskov, Novgorod, Vologda og Murmansk.
UA2: Kalingrad (tidligere Østpreussen).
UA3: Moskva, Gorky, Ivanovo, Tambov, Tula, Smolensk, Bryansk, Vladimir, Voronezh, Ryazan,
Kursk,
Kaluga,
Yaroslav,
Orel,
Kalinin,
Kostroma og Velikue Luki.
UA4:
Stalingrad,
Penza,
Kuibyshev,
Ulyanovsk,
Mari (Ioshkar-Ola), Udmurt (Izhevsk), Mordov
(Saransk),
Chuvash
(Cheboksary),
Saratov,
Kirov og Tatary (Kazan).
UA6: Rostov, Krasnodar, Crimea (Simferopol), Kabardin (Nalchik), Astrakhan, Dagestan (Makhach-Kala),
N.Osetin
(Dzau-Dzhikau),
Stavropol og Grozny.
UA9:
Sverdlovsk,
Chelyabinsk,
Komi
(Syktyvkar),
Bashkir
(Ufa),
Altai
(Barnaul),
Molotov,
Kurgan, Novosibirsk, Tomsk, Omsk, Tyumen,
Chkalov og Kemerovo.
UAø:
Khabarovsk,
Krasnoyarsk,
Chita,
Primorsky
(Vladivostock),
Irkutsk,
Yakutsk,
Tanna-Tuva
(Kyzyl), Buryat-Mongolia (Ulan-Ude).
Ved hjælp af kaldesignalet kan man finde ud af,
i hvilket „oblat” stationen hører hjemme, idet første
bogstav efter nummeret i kaldesignalet angiver det
te (i tilfælde kollektiv/klub-station, gælder det andet
bogstav efter tallet) efter følgende liste:

Zone
UA1A-, UA1B-, UA1C-, UA1D-, UA1F-.
UA1KA-, UA1KB-. Leningrad
UA1N-, UAIO-, UA1P-. UA1KE-,
UA1KF-, Arehangel
UA1Q-, UA1KI-, Vologda
UA1T-, UA1KM-, Novgorod
UA1Z-, UA1Y-, Murmansk
UA2A-, UA2KA-, Kaliningrad
UA3A-, UA3B-, UA3C-, UA3D-, UA3F-.
UA3G-, UA3H-. Moskva
UA3KA-. UA3KB-, UA3KC-, Moskva
UA3I-, UA3KE-, Kalinin
UA3M-, UA3KH-. Yaroslav
UA3N-*, UA3KI-, Kostroma
UA3P-, UA3KK-. Tula
UA3Q-, UA3KL-, Voronezh
UA3R-, UA3KM-. Tambov
UA3S-, UA3KN-, Rvazan
UA3T-, UA3KO-, UA3KT-, Gorky
UA3U-, UA3KQ-. Ivanovo
UA3V-, UA3KS-. Vladimir
UA3W-, UA3KU-. Kursk
UA3X-, UA3KW-, Kaluga
UA3KY-, Bryansk
UA4A-. UA4KA-, Stalingrad
UA4C-, UA4KC-, Saratov
UA4F-, UA4KE-. Penza
UA4H-. UA4KH-, Kuybishev
UA4M-, UA4KK-. Ulyanovsk
UA4N-, UA4KN-, Kirov
UA4P-, UA4Q-. UA4R-. UA4KP-. Tatar
UA4S-. UA4KS-, Mari
UA4KU-, Mordov
UA4KY-, Chuvash
UA6A-, UA6KA-, Krasnodar
UA6F-, UA6KE-, Stavropol
UA6J-. UA6KV-, N.Osetin
UA6L-, UA6KO-, Rostov
UA6P-, UA6KP-, Grozny
UA6S-, UA6KS-, Crimea
UA6U-. UA6KT-, Astrakhan
UA6KW-, Dagestan
UA9A-, UA9KA-, Chelyabinsk
UA9C-. UA9D-, UA9KC-, UA9KD-, Sverdlovsk
UA9F-, UA9KE-, Molotov
UA9H-, UA9KH-, Tomsk
UA9J-, UA9KJ-, Ty umen
UA9M-, UA9KM-, Omsk
UA90-, UA9KO-, Novosibirsk
UA9Q-, UA9KQ-, Kurgan
UA9S-. UA9KS-, Chkalov
UA9U-, UA9KU-, Kemerovo
UA9W-, UA9KW-, Bashkir
UA9Y-, UA9KY-, Altai
UA0A-, UA0KA-, UA0KB-, Krasnoyarsk
UA0F-, UAøKF-, UA0KG-, Khabarovsk
UAøL-, UA0KK-, Primorsky
UA0O-, UA0P-, UA0KO-, Buryat-Mongol
UA0KQ-, Yakutsk
UA0S-, UA0KS-, UA0KT-, Irkutsk
UA0U-, UA0V-, Chita

16
16
16
16
16
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16 „
16
17
17
17
18
17
17
18
17
16
18
16
18
18
19
19
18
19
18
18

Sovjetsamfundet dækker, helt eller delvis, følgen
de 9 zoner:
Zone 15: Hele UA2-, UP2-, UQ2- og UR2-.
Zone 16: Hele UA1- undtagen Franz Josefs land og
Novaja Zemlia, som begge er i Arehangel
Oblat. Endvidere hele UA3-, UA4-, UA6-,
UB5-, UC2-, UN1- og U05-. UA9- kun
Bashkir og Chkalov.

UA1- kun Novaja Zemlia. UA9- Sverd
lovsk, Chelyabinsk, Komi, Kurgan, Molo
tov. Omsk. Tvumen Oblats. Hele UH8-,
UI8-. UJ8-. UL7-, UM8-.
Zone 18: UA9- Novosibirsk. Tomsk, Kemerovo,
Altai. UAø- Krasnoyarsk, Irkutsk, Chita
og Buryat-Mongolia.
Zone 19: UAø Khabarovsk. Yakutsk, Primorsky og
nordlige halvdel af Sakhalin. (Khabarovsk
Obl.).
Zone 21: Hele UD6-, UF6- og UG8-.
Zone 23: UA0- kun Tanna-Tuva.
Zone 25: UA0- kun sydlige halvdel af Sakhalin.
Zone 40: UA1- kun Franz Josefs land (Arehangel
Obl).
Zone

17:

En hvilkensomhelst station, som bruger UA-, kan
altså lokaliseres ved hjælp af ovenstående liste.
UA9FB befinder sig f. eks. i Molotov Oblat, mens
UA4KAB er i Stalingrad, o. s. v.
Med hensyn til andre kaldesignaler °nd de som
begynder med UA- (i. eks. UB5- Byelo-Russia, UC2Azerbajan, UD6 o. a.) er disse også inddelt i oblater,
men systemet er ikke opdelt efter kaldesignalerne,
således kan f. eks. UB5AA, UB5AB eller UB5AC
være i vidt forskellige oblater af Ukraina.
(Fra „Amatør-Radio“, „CQ“ og „Short Wave
Magazine“).

ET PAR GLIMT FRA SOMMEREN,
SOM SVANDT:

Fra

VHF-testen: Stationen på

Bavnehøj.

Standerhejsning i sommerlejren på Bornholm.
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FRA AFDELINGERNE

DANMARKSMESTERSKAB I RÆVEJAGT
På mange opfordringer er Kolding. Herning
og Odense afd. gået i samarbejde for afhol
delse af Danmarksmesterskab i Rævejagt og
håber på tilslutning fra hele landet. Jagten
vil blive afholdt på Fyn og med 3 ræve. Mo
torkøretøjer må benyttes. Jagten vil blive
afholdt 25. november — endelig program i
november ,.OZ“. Vi håber, alle landets ræve
jægere vil reservere 25. november og deltage
i danmarksmesterskabet.
Ræveudvalget.

KØBENHAVN
Afdelingen har møde hveranden mandag i „Cir
kelordenens selskabslokaler", Falkonerallé 96, (over
gården). QSL-centralen er åben 19,30—20,00. derefter
begynder mødet.
Henvendelse om rævejagter til 4AO, Sv. Aa. Ol
sen, Folkvarsvej 9, F., telefon Godthåb 1902v efter
kl. 17.
Afdelingens morsekursus er ved at være fuldt
besat, sidste chance for at komme med er en hurtig
henvendelse til 8Y, Ove Jensen, Egevang 8, Brøns
høj, telefon Bella 7480.
Programmet:
Mandag 22. oktober: Foredrag om 2 meter ved
1PL. — Søndag 28. oktober: Skægjagt på A2828, se
nedenfor. — Mandag 5. november: Auktion, til
melding til 5GB. — Lørdag 24. november: Storjagt
med ASK, se sept. OZ. — Mandag 17. december:
Stiftelsesfest.
Ved „Skægjagten" 28. oktober er der start kl. 9,00
fra Korsvejen i Farum, men kom i god tid, så alle
kan nå at få instruktion. Ræven(e) må flytte sig
indenfor visse grænser, og samarbejde med andre
hold er tilladt. Af hensyn til arrangementet bag
efter bedes man melde sig inden 23. oktober til 4AO
(Go 1902v). Der bliver mange fine præmier, og
startpenge er 5 kr.
HUSK AT —
vi nu er en måned nærmere ved stiftelsesfesten den
17. december. Bestyrelsen har sikret sig begge de
store sale, så der bliver ingen pauser i fornøjelsen.
Reserver Datoen!
Siden sidst:
Månedens to foredrag var besøgt af en hel del
gæster, som i Forum havde fået interesse for sagen.
Med en klokkeskål i en snor fik vi demonstreret
fasemodulation af 50R, og om oscillografer talte
2KP, mens 9R måtte blive hjemme med en mindre
hjernerystelse.
Onsdags jagterne for cykle og knallert er vel be
søgt, derimod måtte autojagten 16. september udgå,
da vor „Køreplan" ikke kunne holde de nye, skær
pede bestemmelser fra justitsministeriet.
Tak for god generalforsamling.
73 fra 6I.
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AMAGER
Møderne afholdes kl. 20 i klublokalerne Strandlodsvej 17, København S. — Formand OZ7NS, Her
kules Allé 2. Kastrup, tlf. 50 26 67.
Siden sidst:
6. september: Det var en hyggelig aften med XYL
og børn. Filmene var ok.
20 september. Vi er hovedbrandstationen og brand
inspektoren megen tak skyldig. Lederen af radio
tjenesten holdt foredrag med lysbilleder, og bag
efter var der demonstration af alt. ja. selv radio
værkstedet fik vi at se. En ingeniør fra firmaet M.
P. Pedersen var tilkaldt for at besvare evt. spørgs
mål. Fra brandbilen via K. T. A. S. ringede vi hjem
til XYL.
Programmet:
18.
oktober: Diskussion om licensbestemmelserne.
OZ6PA indleder. Interesserede er velkomne i Ama
ger-afdelingen.
25. oktober: Klubaften.
1.
november:
OZ7HB
og
OZ1PL
demonstrerer
fjernsynskamera m. m. Et TV-foredrag, man kan se
og føle på. Herluf har jo sin egen TV-station. Hvem
er så klog, at han kan blive hjemme en sådan aften?
8. november. Klubaften.
15. november: Kammeratskabsaften (Pølsegilde).
NB. OZ7NS har haft QSO med OZ5GB! Medlem
merne i Amg.-afd. og Københavns-afd. er velkomne
i begge afd. Der står ikke en mand med en guld
tresset kasket og klipper huller i kort e. 1. — Amg.afds. sender, OZ7AMG, er hver torsdag i luften fra
kl. 18—19 med blandt andet programoversigten.
Vy 73. OZ3WP.
BORNHOLM
Generalforsamling afholdes søndag den 4. novem
ber kl. 15,00 i klubhuset på Galløkken. Dagsorden
iflg. afds. love. Der er vigtige ting til behandling,
så medlemmerne bedes møde godt frem.
Vy 73. 4KA.
ESBJERG
Mødelokale: „Strandbo", Darumvej 16, Esbjerg.
Mødedage: Hver onsdag kl. 20.
Formand: N. C. Biohm, OZ7BE, Nyhavnsgade 37,
Esbjerg, tlf. 3105. — Næstformand: E. Fischer, Nord
by, Fanø, tlf. Fanø 203. — Kasserer: O. Madsen,
Storegade 160, Esbjerg. — Sekretær: Aage M. Lau
ridsen, OZ1LA, Torvegade 60, Esbjerg, tlf. 3772. —
Best.-medl.: F. Krieg, OZ3FK, Torvegade 66, Es
bjerg, tlf. 2691.
Siden sidst:
Onsdag den 5. september var medlemmerne an
modet om at møde op og deltage i arbejdet med at
gøre det ny lokale i orden, og 12 mødte op og ar
bejdede med liv og lyst, indtil materialerne ved 22tiden slap op, og vi gik hjem. Lokalet begynder nu
at tage form; kun synd, at så få interesserer sig
for at få et pænt lokale stablet på benene. — Onsdag
den 12 september var der diskussion af vinterens
program og arbejde, og her mødte der 9 op, heraf
5 fra bestyrelsen, så det var ikke meget at lægge
en vinters arbejde til rette på, men de tilstedevæ
rende besluttede så, at der hver måned skal være
1 auktion, 1 problemaften, hvor man kan få sine
problemer diskuteret, 1 aften med teknisk foredrag
samt 1 klubaften, hvor man kan møde op og få en
sludder. Der vil endvidere blive afholdt et kursus
til A-licens, såfremt tilstrækkelig tilslutning kan
sikres. — Onsdag den 19. september var aftenen for

sæsonens 1. auktion, og der var mange interesserede
til stede, men på grund af et forholdsvis lille ud
valg og en meget behersket byde- og købelyst ude
blev den store omsætning, som man ellers kunne
have ventet med de mange deltagere, men når der
nu bliver 1 månedlig auktion den 1. onsdag i hver
måned, håbes der på en .fortsat god interesse og
købelyst hos medlemmerne. Vi havde denne aften
bl. a. besøg af 2KH og 3XX fra Nr. Nebel samt to
nye medlemmer fra Bramminge. — Onsdag den 26.
september var der justering af rævemodtagere, og
2 medlemmer mødte op og fik deres grej justeret af
7BE med 2GK’s grej. Derefter aflagde ILF beret
ning fra generalforsamlingen i Aarhus, denne var
meget interessant, og det ser nu ud til, at det lysner
både med hensyn til nye licensbestemmelser og 1
ny QTH-liste, ligesom også sommerlejren vil blive
forsøgt arrangeret på et centralt sted i landet. Det
kunne endvidere hilses med glæde, at 3FL fortsæt
ter som foreningens kasserer og 6PA som formand.
Det nye program:
Onsdag 17. oktober: Auktionen er udsat til den
31. oktober, og i stedet fortsætter Fischer med sit
foredrag om ANTENNER.
Onsdag 24. oktober: OZ7NB holder denne aften et
foredrag
om
RADIOAMATØRER
på
indlandsisen
samt viser lysbilleder fra Grønland.
OZ7NB har i 2 år været telegrafist på Grønland,
og medlemmerne anmodes indtrængende om at mø
de op og belønne 7NB for dennes arbejde med fore
draget ved at komme og vise interesse for det sik
kert fængslende og aktuelle foredrag samt lysbil
lederne.
Onsdag 31. oktober: AUKTION. Køb og byd og
tag selv noget med, som du vil sælge.
Onsdag 7. november: Problemaften. Kom og få
klaret de problemer, som du går og tumler med
vedr. radio.
Onsdag 14. november: Foredrag af Fischer om
STYRESENDERE.
Til alle Esbjerg-afdelingens medlemmer:
Nu har vi fået indrettet vort eget lokale, hvilket
længe har været vort største ønske, og det er nu
bestyrelsens håb, at medlemmerne vil slutte op om
foreningen og komme flittigt i lokalet, så dette bli
ver det helt rigtige samlingssted for radioamatø
rerne i Esbjerg og omliggende byer og sogne, og
alle interesserede ikke-medlemmer er hjertelig vel
komne til at være med og se, hvad der foregår.
Vy 73, sekretæren.
LOLLAND-FALSTER
Formand: Hother Sørensen,
rer: OZ9XP, Nysted.

Skelstrup.

—

Kasse

Efter nogen tids stilstand (sommerferie m. m.) ind
kaldes atter til et møde for hele afdelingen.
Vi har denne gang valgt hotel „Landmanden" i
Maribo. Mødet er fastsat til lørdag den 20. oktober
kl. 19,30. En erfaren amatør vil holde foredrag om
et populært emne. Desuden bliver der lejlighed til
at diskutere formerne for vinterens aktivitet, spec.
om der nu for alvor kunne komme liv i 2 meter
båndet hernede.
Vi håber på lige så god deltagelse som ved de
sidste møder og ønsker vel mødt i afdelingen den
20. oktober.
P. a. v. OZ7JQ, sekretær.

NÆSTVED
er nu igang med vinterarbejdet, og der arbejdes
normalt med morse og teori — foreløbig kun til is
prøven. Vi arrangerer et foredrag sidst i oktober
med en „2 meter kanon" fra København. Emnet bli
ver måling og fejlfinding i en 2 m modtager med
demonstrationer. Endelig dato og sted bliver givet
på mødeaftnerne. Vi holder fortsat møde hver tirs
dag på Bogøvej 16 kl. 19,30—22,00.
NB. Soldater fra garnisonerne her i byen er vel
komne uden lokalkontingent.
Vy 73 OZ1EF.
ODENSE
Vi har nu så småt taget de nye lokaler (Kongens
gade 181) i brug, og vil om kort tid begynde på
såvel morse- som teknisk kursus, såfremt der mel
der sig det fornødne antal.
Den årlige generalforsamling er fastsat til den 24.
oktober kl. 20,00. De resterende rævejagter er på
begyndt igen, og vi kan lige oplyse, at den årlige
begivenhed „Skægjagten" er fastsat til den 27. okt.
På gensyn i lokalet — husk den nye adresse.
Bestyrelsen.
SORØ
På grund af indtrufne omstændigheder afholdes
den i sidste OZ annoncerede auktionsaften søndag
21. oktober kl. 20 på „Borgen". — På gensyn!
Vy 73. OZ4NO.
VEJLE
Vi holder jo stadig klubmøde i Fredericiagade,
indtil videre kun hver fjortende dag (næste møde er
mandag den 29. oktober kl. 20,00), og de „gamle"
amatører har også lov til at komme. — Når dette
nummer af „OZ" udkommer, har vi sikkert indledt
vintersæsonen med en hyggelig aften med OZ2KP
med et belærende foredrag om antenner. — Den 24.
november kommer Paul Størner, OZ7EU, der vil
fortælle os noget om „PA-trin“, så sæt kryds ved
denne aften. Nærmere besked gives i næste OZ. —
Hvis der er deltagere til evt. morsekursus under
ledelse af OZ6LK, bedes De komme den 29. oktober,
hvor den evt. tilrettelægning foregår.
NB! Evt. forslag til et bedre lokale efterlyses sta
dig. — OZ4NJ, tlf. 2272 efter kl. 18,00.
Vy 73 OZ4NJ.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i september måned anmodet om op
tagelse i EDR:
6681 - OZ2JC, J. C. Christensen, Aalborgvej 16,
Viborg.
6682 - Søren Gram-Hansen, Tureby Allé 28,
Hvidovre pr. Valby.
6683 - OZ1KA. Vagn Jensen, Schønbergsgade 19.. 4.,
tv., Kbh. V.
6684 - Bernd Wiegand, Braunschweig,
Neustadtring 46, 4.
6685 - Jørgen Helmersen, Frederiksborgvej 16,
Allerød, Lillerød.
6686 - Svend-Erik Lindberg, Gærdebred 5, Kbh. S.
6687 - K. Lundholm Jørgensen, Sdr. Banevej 17,
Hillerød.
6688 - Søren Kønig, Bagerstræde 3, 3., th., Kbh. V.
6689 - Rieh. Jensen, Slotsgade 22, Kbh. N., u. afd.
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6690 - Erik Christensen, c o E. V. Kirkegård.
Apartado 307, Madrid.
6691 - Axel Frank Jensen. Polensgade 19.2., Kbh. S
6692 - Henry Johs. Sørensen. Solvang pr. Godstrup.
6693 - L. Agård Pedersen, Vandværksvej 1, 1.,
Hasseris, Aalborg.
6694 - Henry Christensen. Riisingsvej 32. Odense.
6695 - Jan Windfeld. Engelshøjsgade 17. Sønderborg.
6696 - Vagn Olsen, Lykke vej 1, Rungsted Kyst.
6697 - Håkån Skærhamar, Sorø Akademis' hovedbg.
Sorø.
6698 - Bertel Elvang. Ostbanegade 3, Kbh. Ø.
6699 - Bjarne Rasmussen, Stenmaglevej 22,
Brønshøj.
6700 - Niels Juul Henriksen, Finlandsgade 18,
Esbjerg.
6701 - OZ8AH. Aa. H. Hansen, Carit Etlarsvej 18,
Horsens.
6702 - Henrik Andersen, „Skovhus", Lystrup pr.
Fakse.
6703 - Peter Møller Nielsen, St. Gråbrødrestræde
11, 1., Odense.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til
kassereren er fremsat motiveret indvending mod de
pågældendes optagelse i foreningen, betragtes de
som medlemmer af EDR.

5409 - OZ4FL. tg.mek. KP. F. Petersen. 5. reg
radioværksted. Vordingborg, ex soldat.
5549 - OZ5TW, Ib Hansen. DSB. Sølvgade, Kbh K ,
ex Fredericia.
5588 - OZ9JK. J. P. Kjærsgaard. Hjordkær, ex
Padborg.
5644 - OZ1JH, J. Høegh Jensen. Ingerslevgade 134.
3., th.. Kbh. V.. ex soldat.
5687 - OZ4SJ, Sv. Aage Jensen. Ndr. Fasanvej 271,
2., havehuset. Kbh. N., ex soldat.
5754 - OZ9QW, B. Nicolaisen, Birkeallé, Tinglev,
ex Kbh. Valby.
5864 - OZ6JA, J. O. Andersen. Suomisvej 1, 3.,
Kbh. V., ex Aars.
6002 - Wm. Ib Olsen, Magistervej 44, 1., Kbh. NV.,
ex til søs.
6188 - SG. B. B. Laursen. OZ6BL. 2 D EKN. BTN 7.
R.. Østervoldgades kaserne. Fredericia,
ex soldat.
6196 - OZ9PP. P. Neber Petersen. Strandvejen 31.
Springforbi. ex Nr. Sundby.
6313 - OZ6SL, Poul Nielsen, Vendersgade 23. 2.,
Kbh. K , ex Nyrup.
6319 - OZ1LA, Aage Lauridsen, Torvegade 60, 1.,
Esbjerg, lokal.
6329 - OZ4AI, J. Abildtrup. Damhusdalen 49,
Rødovre pr. Valby, ex Horsens.
6634 - OZ4BC, Aa. B. Christensen, Valdemarsgade 1.
1., Esbjerg, lokal.
6649 - A. Agergaard, c/o Schroll Christensen, „Nyvang“, Holmstrup pr. Brabrand, ex Lemvig.

QTH-RUBRIKKEN
806 - OZ5D, K. C. Brønnum, Lassensvej 18, Lind
holm, Nørresundby, ex Skagen.
1809 - Kaj Bidstrup, Saralystparken 14, Højbjerg,
ex Grønland.
2634 - OZ3A, navneændring til Svend Jerhauge.
2673 - OZ3SR, Sv. Rasmussen, Vesterskovvej 2, st.,
Nykøbing Fl., lokal.
3125 - OZ5KX, K. Bagerskov, P. Sabroesgade 1, 1.,
tv., Kbh. SV., ex Springforbi.
3603 - OZ8NO, Poul Nielsen, Abigaelsvej 34, 1.,
Odense, lokal.
3781 - OZ7LT, L. Nordstrøm, Lilletoften 48, Skov
lunde, ex Virum.
3900 - OZ3VB, V. Berland, Sundvej 18, g., 1., tv.,
Horsens, lokal.
4127 - OZ6FL, Frode E. Larsen, Lerbjergsvej 11,
Ballerup, lokal.
4242 - OZ9BX, radio/officer B. Malmgart,
s/s „MONTE RICO“, c/o Rethymnis & Kulukundia ltd., Holland House, 114 Bury St.,
London E. C. 3.
4416 - OZ7UM, Chr. Quortrup, c/o Madsen, Rolig
hedsvej 20, 4., tv., Kbh. V., ex Nyborg.
4495 - OZ8KA, Knud-Åge Hansen, Nellikevej 2,
Sønderborg, lokal.
4543 - T-mek. Steen/KP, personkort 40934,
2.
OPKESK., kommand., Tyskland, ex. soldat.
4879 - Nissen-Boisen, Anstaltsvej 3, Sakskøbing,
ex Hasle.
4943 - OZ3JE, J. Olsen, c/o Anna Odland, Varhaug,
Jæren, Norge, ex Viborg.
4969 - Per Schou, Nørrebrogade 39, 3., tv.,
Fredericia, ex soldat.
4971 - 0Z300, J. Collin, villa „Virkelyst", havehus,
Tøndervej, Ribe, lokal.
5044 - OZ5CB, Chr. Buhi, Amalievej 19, st., th.,
Kbh. V., u. afd.
5311 - OZ6AO, A. O. Olesen, Ved Kagså 47, Herlev,
lokal.

224

Oz

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 øvrigt stof,
som må være redaktionen i hænde senest den 1. i
måneden.
E. D. R.

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

*
Hovedbestyrelse:
Formand:
OZ6PA,
Poul
Andersen,
Peder
Lykkesvej
15,
Kbhvn. S. Amager 3664 v. Næstformand: OZ2NU, Børge
Petersen,
Dybrogaard,
GI.
Hasseris,
Aalborg,
Skalborg
255. Kasserer: OZ3FL, O. Havn Eriksen, Fuglsangsvej 18,
Nykøbing F., Nykøbing 85 38 24. Sekretær: OZ5GB, G.
Bruun,
Arkturus
Allé 26, Kastrup. Testudvalg: OZ2NU.
Landskredsleder:
OZ8JM,
Berg
Madsen,
Hobrovej
32,
Randers,
tlf.
(dag)
6111.
OZ2KP,
K.
Staack
Petersen,
Risbjerggaardsallé
63,
Valby,
Hvidovre
667.
OZ3Y,
H.
Rossen,
Svenstrup,
Korsør,
Frølunde
102.
OZ7EU,
Paul
Størner, Huldbergs Allé 8, Søborg, Søborg 98 13 01.
OZ3XA.
A.
P.
H.
Jacobsen,
Karen
Brahesvej
11
B,
Odense,
tlf.
2377.
OZ3FM,
Emil
Frederiksen,
Nørretorv
15, Horsens, tlf. 2096. OZ1LF, L. L. Fialla, Aakjærsallé
11, Esbjerg. OZ2KH, P. K. Hansen, Borkvej 9, Nr. Nebel

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.

