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Kortbølgeamatørerne og Det internationale geofysiske år
Det kan ikke have undgået nogens op

mærksomhed, at det internationale geofysiske 
år nærmer sig; men hvad denne betegnelse 
dækker, er måske de færreste helt klar over. 
„Projekt Vanguard“, d. v. s. jord-drabanten, 
der startes ved flertrins raketter og i en høj
de af nogle hundrede km farer rundt om os, 
er sikkert den mest kendte, hvorefter kom
mer de store observationsekspeditioner i syd
polsområdet, Antarktis.

Det internationale geofysiske år ligger fra
1. juli 1957 til 31. december 1958 og omfatter 
en lang, intensiv række undersøgelser og ob
servationer foretaget fra et utal af punkter på 
kloden af hundreder af geofysiske problemer 
indenfor meteorologi, geomagnetisme, nord
lys, oceanografi, kosmisk stråling og geodæsi.

Vort arbejdsområde er således også indbe
fattet, nemlig de korte bølgers udbredelse, og 
da antallet af observationer, der foretages, er 
afgørende for pålideligheden af de af iagtta
gelserne dragne slutninger, er det naturligt, 
at også kortbølgeamatørerne tager del i dette 
store arbejde.

Ved at høre dette, vil de fleste amatører 
sikkert blive let rystet; tanken om at deltage 
i videnskabeligt arbejde vil forekomme frem
med, og han vil sikkert sige: „næh, lad mig 
bare få lov at passe mine QSO’er!“ Og det er 
i dette tilfælde lige akkurat, hvad han skal, 
blot måske med nogen større agtpågivenhed 
m. h. t. udbredelsesforholdene end ellers.

På grund af vor geografiske beliggenhed er 
der et forhold af stor betydning, vi på særde
les let måde kan deltage i undersøgelsen af. 
Det drejer sig om tilbagekastningen af VHF- 
bølger fra nordlyset, auroraen, og det foregår

ganske enkelt på den måde, at vi på 144 MHz 
båndet forsøger at få så mange QSO’er med 
langsom CW som muligt med amatører boen
de „vest“ og „øst“ for os, d. v. s. i DL, EI, G, 
ON, PA og LA, OH og SM med vore beams 
rettet mod nord, således at strålen reflekteres 
fra de ioniserede flader, der befinder sig i 
nordlysområdet.

Da de ioniserede fladers intensitet er størst 
ved solens op- og nedgang, er f. eks. aftenerne 
et behageligt tidspunkt for dette arbejde, lige
som der ikke kræves særligt udstyr udover 
144 MHz sendere og modtagere.

Den begejstring cg interesse, hvormed ideen 
om at være med i dette arbejde blev modtaget 
af VHF-amatørerne, da den blev forelagt, lo
ver virkelig godt, og vi er nu i fuld gang med 
tilrettelæggelsen og har kontakt med de før
nævnte lande.

For at give en virkelig støtte, er det beslut
tet at sætte en fast sender i gang på 144,000 
MHz i løbet af de kommende par måneder. 
Antennen vil være rettet mod nord, og sende
ren vil være i drift daglig i 2 timer omkring 
solnedgang; modtagelse af den via auroraen 
skulle så betyde mulighed for QSO, og derved 
stimulere arbejdet betydeligt.

A. R. R. L har ligeledes organiseret et ar
bejde på 50—54 MHz, men dette er vi af gode 
grunde afskåret fra at deltage i, i hvert fald 
for senderamatørernes vedkommende.

Efter vor mening er der på 144 MHz et om
råde, hvor vi kan vise, at amatørernes bidrag 
til videnskabelige fremskridt i hvert fald ikke 
er begrænset til de gode, gamle dage „under 
200 m“!
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Kortslutningsfilter. en ny støjbegrænser
DL - QTC, sept.1956. Herbert Lennartz.

Oversat af P. Rasmussen. OZ1PR.

I alle moderne kvalitetsmodtagere findes 
der en eller anden form for en støjbegrænser. 
Disse støjbegrænsere kan deles op i tre grup
per: 1. frekvensfiltre, 2. amplitudefiltre og 3. 
kortslutningsfiltre. Amplitudefiltrene er de 
hyppigst forekomne, og anvendes hyppigst 
som en eller anden form for amplitudebe
grænser.

Fig. 1. viser virkemåden af en sådan be-

F i g .  1. a )  S i g n a l  m e d  o v e r 
l e j r e t  s t ø j i m p u l s ,  

b )  S i g n a l i m p u l s e n  
a m p l i t u d e b e g r æ n s n i n g .

grænser. Støjimpulsen, der overlejrer signa
let, bliver begrænset til signalets amplitude. 
Men det er en ulempe, at uden signal kommer 
støjimpulserne stadigvæk frem til modtage
rens udgang med en betydelig amplitude, og 
fremfor alt, også i talepauserne.

Det er allerede lang tid siden J. J. Lamb (1) 
først beskrev et kortslutningsfilter, men han 
indskrænkede sig til at anvende filteret i 
modtagerens h.f. eller m.f. del. Støjunder
trykkelsen fremkom ved, at modtagerens h.f. 
eller m.f. rør fik tilført en kraftig negativ 
forspænding sålænge støjimpulsen varer. 
Desværre har denne anordning i princippet 
den samme ulempe som en amplitudebegræn
ser, fordi den nedregulerede tilstand svarer 
til den negative spids af et 100 °/o moduleret 
signal. Men dette er altså ensbetydende med, 
at man får undertrykt støjimpulser, der er 
kraftigere end et 100 °/o moduleret signal.

En mere fordelagtig opstilling, der virker 
i modtagerens l.f.-del, er blevet anvist af A. 
A. Gerlach (2). Fig. 2 viser principdiagrammet

F i g .  2 .  P r i n c i p d i a g r a m  f o r  
k o r t s l u t n i n g s f i l t r e t .

og fig. 3 en forsøgsopstilling. Trioden arbej
der på en vis måde som en omskifter, der er 
åben, når der ikke forekommer støjimpulser. 
Når der kommer en støjimpuls, bliver trio- 
dens gitter positivt, hvorved l.f.-udgangen

F i g .  3 .  D i a g r a m  f o r  e t  k o r t s l u t n i n g s 
f i l t e r  a n b r a g t  e f t e r  s i g n a l d i o d e n .

kortsluttes, d. v. s., at signalet i dette tidsrum 
er afbrudt.

Når signaldioden er vendt som vist i fig. 3, 
vil alle støjimpulser være positive, således 
som vist i fig. 4a. De vil altså bevirke en åb-

F i g .  4 .  a )  L . f .  s i g n a l  m e d  
o v e r l e j r e t  s t ø j i m p u l s ,  
b )  S a m m e  s i g n a l  e f t e r  
k o r t s l u t n i n g s f i l t e r e t ,  

c )  S t ø j i m p u l s e r  e f t e r  f i l t r e t  
m e n  u d e n  s i g n a l .

ning af røret og dermed en kortslutning af
l.f.-udgangen. En særlig fordel er det, at også 
uden at der forekommer et signal, finder der 
en støjundertrykkelse sted, således som det 
ses af fig. 4c.

En sammenligning har vist, at dette filter 
er en normal begrænser langt overlegen. Fak
tisk er der jo også efter et filter, som vist på 
fig. 3, en langt mindre støjeffekt, end der er 
efter en normal støj begrænser.

Oscillogrammer beviser rigtigheden heraf, 
fig. 1 viser en normal begrænser, og fig. 4 en 
begrænser efter nærværende diagram.

Desværre har Gerlach ikke angivet værdi
erne for modstande og kondensatorer, det 
skulle dog ikke være svært at finde frem til 
dem ved forsøg. Som rør kan anvendes et 
EC92, ½ ECC81 eller ECC82, eller lignende 
typer. For de andre komponenter vil jeg fore
slå følgende komponenter som et første for
søg:

Cl: 200 pF, C2: 10—20 nF, C3 og C4: 0,1 til 
0,5 uF, RI: 0,5 M, R2: 0,1 til 0,2 M, R3: 0,2 M, 
R4: 0,2 M.
Litteraturhenvisning:

1. J. J. Lamb, „Silencing Circuits for Radio Recei- 
vers“ US patent 2.101.549.

2. A. A. Gerlach, „Silencer kills Audio-Output on 
Noise Peaks“, Electronics 29 (1956) S. 156, 157.
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Variationer af Selectoject
A f  O Z 6 I .

I Foraaret 1950 blev Selectojecten udførlig 
omtalt i OZ, ledsaget af Diagrammet Fig. 1. 
Da jeg havde leget en Tid med Opstillingen i 
denne Form, fik jeg den Ide, at man i „reject“ 
-Stillingen skulde undgaa at belaste Modta
gerens Diodedetektor med baade første Rørs 
Gitterafleder og sidste Rørs Volumenkontrol, 
Ændringen er indført saaledes som Fig. 2 
viser.

Her er Volumenkontrollen koblet ind over 
Vl’s Katodemodstand og Røret virker paa een 
Gang som Fasevender og Katodefølger. Naar 
man monterer Volumenkontrollen med en 
kort Gitterledning til V4, kan man lægge For
bindelsen til Omskifteren og videre til Kato
derne paa den mest bekvemme Maade, der 
kommer ingen Brum den Vej ind; derimod 
bør Omskifteren placeres tæt ved Indgangen 
og med kort Ledning til V1s Gitter. Forbed
ringen ved denne Ombygning var kun en 
Bagatel, og kun virksom i Spærrestillingen; 
i den selektive Stilling er man stadig afhæn
gig af den Impedans, Indgangen bliver til
sluttet (om den staar i rimeligt Forhold til 
V4s Anodemodstand).

Som sjælden Gæst paa CW-Baandene be
stemte jeg derefter at stryge den selektive 
Stilling, og foruden Omskifteren forsvandt 
ret hurtigt en A.nodemodstand og en Over
føringsblok fra Opstillingen. — Fig. 3 viser 
Diagrammet. — Den virkede upaaklageligt 
med Indgangssignaler op til en halv Volt, og 
stadig ret tilfredsstillende med det dobbelte, 
men Rørene var ogsaa triodeforbundne EF 91 
— næsten for gode til Formaalet; jeg havde 
først prøvet 6AT6 (EBC 91), men de var ikke 
retlinede nok, for naar en Grundtone var fil
treret væk, var der harmoniske i rigelig 
Mængde.

Som jeg nu gik og overvejede, om jeg skul
de indbygge Opstillingen fast i en af mine 
Modtagere, fik jeg den Tanke at erstatte V3 
og V4 med en Hexode eller Hep tode, og saa 
føre de 2 Signaler ind paa Gitter 1 og Gitter 
3. Næsten samtidig blev jeg klar over, at hvis 
V4 fik sit Signal fra V1s Anode i Stedet for 
Katode, vilde det give en Fremhævning af 
den indstillede Frekvens i Stedet for Udba
lancering; selvfølgelig kunde Fremhævningen 
ikke blive saa skarp som ved Tilbagekobling, 
men den kunde skaffes uden Brug af Om
skifter ved at koble Potentiometret som i 
Fig. 4.

Fig.1

Indgang Udgang

Denne Opstilling er jeg foreløbig standset 
ved, og den kommende Tid vil vise, om det 
er den rigtige. I Modsætning til den oprinde
lige Selectoject er Indgangsimpedansen her 
rent ohmsk og konstant 1 Megohm, Virknin
gen er heller ikke paavirket af Signalkildens

F ig .  2

Indgang

Udgang

Indgang Udgang

Fig.3
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indre Modstand; — ved at afkoble Katoderne 
i V3—4 er Forstærkningen sat op, den er her 
ca. 8 Gange med R1 i den neutrale Midterstil
ling, og ca. 16 Gange i den mest selektive 
Stilling. Udelukkelsen af en Interferenstone 
er præcis som i den „gamle“ Selectoject; hvis 
Tonen er ren, kan den udbalanceres fuld
stændigt, som Frekvenskurven Fig. 5 viser.

Naar RI nu drejes over i modsat Stilling, 
vil den indstillede Frekvens blive fremhævet. 
Til cw kan man sagtens have større Selektivi
tet, men som Tonekontrol er den velegnet; 
Kurven er indtegnet paa Fig. 5.

Rørene i den sidste Opstilling er de mest 
retlinede Dobbelttrioder, jeg havde indenfor 
Rækkevidde, nemlig E 80 CC; det efterfølgen
de Udgangsrør er EL 84.

Anode- og Katodemodstandene i de 2 før
ste Trin er 2 kOhm og 4 kOhm som i det op
rindelige Kredsløb, og der gaar en Strøm paa 
ca. 3 mA pr. Rørhalvdel. Til den sidste Dob- 
belttriode gaar ca. 3 mA ialt, og Katodemod
standene er valgt til at give lige store Anode
strømme, her maa man bemærke, at Katode
modstanden i den ene Halvdel skal opveje de 
12 Volt fra V2s Katode og derudover give 
den egentlige Forspænding. Den anden Kato
demodstand skal kun give 6 Volt foruden 
Forspændingen.

Potentiometret R1 er med lineær Kurve, 
saaledes at det neutrale Punkt er i Midten 
og størst Selektivitet tæt ved Yderstillinger
ne, Værdien er valgt til 1 Megohm, saaledes 
at den er stor i Forhold til Anode- og Katode
modstanden. Blokken Cl skal være stor for 
ikke at give Fasedrejning paa lave Frekven
ser, med en Værdi paa 0,1 MF skal man helt

ned paa 1,6 Hertz, før Reaktansen er lig med 
RI, paa 160 Hertz er Virkningen saa kun 1 % 
og uden Betydning.

Paa samme Maade bør Elektrolytten C3 
vælges stor, saaledes at den paa de laveste 
Frekvenser kun har en Reaktans paa ca. 1 % 
af Anode- og Katodemodstanden, altsaa 32— 
48 MF, Overføringsblokken til EL 84 skal ikke 
være for stor, saa kan der let komme Motor- 
boating.

I Serie med hver Sektion af R2 er indsat 
en Modstand paa 5,6 kOhm, saaledes at For
holdet mellem største og mindste Modstand 
og dermed Frekvensomraadet bliver ca. 1:100, 
med C2a og C2b paa hver 3000 pF og Dob
beltpotentiometret paa 2X0,5 Megohm er 
Omraadet ca. 100—10000 Hertz.

Udgangsspænding 
i volt ved 0t2SV 

indgangssignal. 2

Frekvenser  / Hertz

Fig.  5.

JULELÆSNINGEN
blev revet bort! Der ligger nu ca. 50 bestillinger, 
der vil blive ekspederet, efterhånden som lageret 
tillader det!

Kassereren, OZ3FL, Aalborg.
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Transistorteknik IV
Ved B. Johansen, OZ7AQ.

(Fortsat)

μA

Fig. 10. Måling af 
nulstrømmen ICo

Gar vi over til fælles-emitterkobling, får vi 
også her en nulstrøm I’Co, der kan måles i 
kollektorkredsen, når basisstrømmen er nul, 
hvilket opnås ved at lade basis svæve frit 
(se fig. 11). rco vil vise sig at være langt større

Fig. 11. Måling af 
nulstrømmen I'co

Fig. 12.

V. Hvis vi, som på figuren antydet, kun har 
en batterispænding på 4,5 V til rådighed, er 
dette en umulighed. Det, der sker, er, at tran
sistoren drives til mætning (på engelsk kaldes 
fænomenet ,,bottoming“), og kan ikke læn
gere give forstærkning.

Fig. 13 viser en udgangsforstærker med 
OC71. Kollektortabet er Pc = 3 mA • 6 V = 
18 mW. Stiger temperaturen 20°, vokser Ic

<-6V

Fig. 13.

til 3,45 mA, og 
PG bliver 21 
mW. Herved 
stiger tempe
raturen yder
ligere, hvor
ved nulstrøm
men stiger o. 
s. v. Lavinen 
ruller, med det 
resultat, at
kollektortabet overskrider de tilladelige 25 
mW, og transistoren ødelægges.

Det er altså nødvendigt at indføre en tem
peraturstabilisering. Det letteste og billigste 
er at benytte en art jævnstrømsmodkobling. 
Fig. 14 viser en af metoderne. Når Ic vokser

fordi I’co vokser, 
vil kollektor- 
spændingen fal
de, hvorved ba
sisstrømmen re
duceres, og stig
ningen af I c 
modvirkes. Vi 
får også modkob
let signalet, hvor
ved forstærknin
gen falder, med
mindre vi benyt
ter den på fig. 
14b viste afkob
ling.

Fig. 15 viser 
den mest benyt
tede metode, der 
også kan anven
des ved transfor
merkobling. Der 

indskydes en ydre emittermodstand Re, hvor
ved opstår strømmodkobling. Dette er ganske 
analogt til katodemodstandens virkning i en 
rørforstærker.

Endvidere gør vi basisafledermodstanden 
mindre, hvilket medfører, at vi må tilslutte 
den til en lavere spænding for at bibeholde 
samme basisstrøm som før. Når nu IGo vok
ser, stiger emitterspændingen, hvorved spæn
dingen mellem emitter og batteriudtaget re
duceres, og basisstrømmen falder. Herved 
modvirkes stigningen af I c •

Fig. 14.
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end nulstrømmen Ico i fælles-basiskoblingen 
fig. 10, idet der sker en forstærkning af Ico 
i transistoren. Vi får I’co — ,co/(I_a), hvilket 
betyder, at I’co bliver 20—50 gange større 
end Ico. Et taleksempel viser, hvad dette med
fører.

For en 25° C varm OC71 opgiver Philips 
Ico = 8 μA og I’co = 150 Stiger tempe
raturen 20°, bliver nulstrømmen 4 gange så 
stor, altså henholdsvis 32 og 600 μA. Har vi 
valgt arbejdspunktet til Ic = 0,5 mA, Vc 
= 2 V ved 25° C, får vi i fælles-emitterkob- 
lingen (fig. 12) ved 45° C en total kollektor- 
strøm på 0,5 + 0,45 = 0,95 mA, hvorved 
spændingsfaldet bliver 0,95 * 5 kOhm = 4,75



For at undgå at skulle tage udtag på bat
teriet, benyttes en spændingsdeler bestående 
af modstandene R1 og R2 (fig. 16), hvor

hvor S er den såkaldte stabilitetsfaktor, der 
er forholdet mellem ændringen i kollektor- 
strømmen og den nulstrømsændring, der har 
fremkaldt den. Den nulstrøm, vi regner med 
her, er den, der måles i fælles-basiskoblingen.

Indsættes eksemplets værdier, findes S = 8, 
d. v. s. når Ico vokser med 1 μA, stiger Ic 
8 μA. Værdier af S på 5—10 er forsvarligt til 
normale formål; skal forstærkeren bruges 
over et større temperaturområde, f. eks. uden
dørs både sommer og vinter, bør S presses 
ned på 3—5. Uden stabilisering, hvor Re = 0 
fås S = 20—50, og for fælles-basis opstillin
gen er S = 1. I praksis, hvor man ønsker at 
klare sig med eet batteri, vil man dog være 
nødt til at koble en fælles-basisforstærker 
jævnstrømsmæssigt som fællesemitter, og 
derfor være nødt til at temperaturstabilisere, 
se fig. 17.

- 6V
Fig. 17.  Fælles-basis-koblet  MF-forstærker.

Som en god regel gælder, at stabiliteten bli
ver størst, når emittermodstanden gøres så 
stor som mulig og basismodstanden gøres 
mindst mulig. (fortsættes)
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spænding på normal måde, hvorved den ene
ste forstærkningsreduktion på grund af sta
biliseringen fremkaldes af R1 og R2, der er 
forbundet parallelt over indgangen. Denne 
dæmpning kan undgås, når der anvendes 
transformerkobling, som vist på fig. 16b.

Når vi skal dimensionere et forstærkertrin, 
begynder vi med at vælge batterispænding 
samt kollektorspænding og kollektorstrøm, 
d. v. s. arbejdspunkt. For en mikrofonforstær
ker med OC71 vælges f. eks. E = 6V, Vc = 
2V, Ic — 0,5 mA. En rimelig værdi for Rc 
er 6000 ohm (se fig. 16). Spændingsfaldet over 
Rc bliver 6000 ohm * 0,0005 A = 3V. Spæn
dingsfaldet over Re må da blive 6-3-2 — IV, 
og da der går 0,5/a mA, d. v. s. praktisk talt

ohm. I praksis vælges den nærmeste stan
dardværdi 47 kiloohm, 10%

For at få et talmæssigt begreb om den op
nåede temperaturstabilitet, kan vi indsætte 
de beregnede modstandsværdier i formlen

databladene fremgår, at basisstrømmen skal 
være ca. 10 μA.

Vi har nu frihed til at vælge en passende 
tværstrøm Is fra batteriet gennem R1 og R2 
i serie, idet vi dog erindrer, at større giver 
større stabilitet, men også større strømfor
brug og større indgangsdæmpning. Lad os 
vælge Is — 0,1 mA.

Basisspændingen regnes lig med emitter-



Begyndersiden:

Ved OZ2E.

Uanset hvor godt man har bygget sit grej, 
kan der opstå fejl deri. Når sådanne fejl op
står, som regelen under en test eller på jagt 
efter en god DX’er, gælder det om hurtigst 
muligt at lokalisere fejlen og få den rettet.

1. Fremgangsmåde ved
Det første trin i servicearbejde på defekt 

radiogrej er at indkredse fejlen. Ved ind
kredsning af en fejl forstår man sporing af 
fejlen til det kredsløb, der er årsag til grejets 
unormale virkemåde. Det andet trin er at 
lokalisere fejlen. Ved lokalisering af fejlen 
forstår man sporing af fejlen til den defekte 
komponent, der er årsag til den unormale vir
kemåde. Visse fejl som f. eks. afbrændte mod
stande, HF-overslag og kortsluttede transfor
matorer, drosselspoler o. lign. kan lokaliseres 
ved hjælp af syns-, høre-, føle- eller lugte
sansen. Størstedelen af fejlene må imidlertid 
findes ved hjælp af spændings-, modstands
eller strømmålinger.

2. Spændingsmålinger.
Disse målinger er en yderst værdifuld 

hjælp ved fejlfinding, fordi de fleste fejl en
ten er resultatet af unormale spændinger el
ler resulterer i unormale spændinger. End
videre er det jo let at foretage spændings
målinger, da målingen altid foretages mellem 
to punkter i et kredsløb, uden at der gøres 
indgreb i dette. Begynd altid med voltmeteret 
på det højeste måleområde, således at instru
mentet ikke uforvarende overbelastes. Der
efter kan man, hvis det er nødvendigt, sætte 
instrumentet på et lavere måleområde.

Når man måler katodespændinger, skal 
man huske, at der udmærket kan opnås af
læsning på instrumentet, selvom katodemod
standen er afbrudt, da instrumentets mod
stand i et sådant tilfælde optræder som 
katodemodstand. Før man måler katodespæn
dinger, bør man overbevise sig om, at katode
modstanden er normal.

Ved måling af spændinger over et par 
hundrede volt, bør man for egen sikkerheds 
skyld iagttage følgende sikkerhedsforanstalt
ninger:

a. Slut stelledningen til instrumentet.
b. Tag den ene hånd i lommen; herved fjer

nes muligheden for ved tankeløshed at berøre

Fejlfinding

enten stel eller en anden del af kredsløbet, og 
på den måde skabe mulighed for strømgen
nemgang fra den ene hånd til den anden.

c. Hvis spændingen er lavere end 300 volt, 
sluttes måleledningen til det „varme" måle
punkt. Dette kan være enten positivt eller 
negativt i forhold til stel.

d. Er spændingen højere end 300 volt, af
brydes netspændingen, måleledningen tilslut
tes det „varme" målepunkt, netspændingen 
tilsluttes og instrumentet aflæses. Rør ikke 
instrumentet, i særdeleshed ikke, hvis det er 
nødvendigt at måle en spænding mellem to 
punkter, der ligger over stel.

Et godt voltmeter skal have en modstand, 
der er mindst 10 gange større end modstan
den i det kredsløb, hvorover spændingen må
les. Hvis voltmeterets modstand er af samme 
størrelsesorden som kredsløbets modstand, 
resulterer denne belastning i, at den spæn
ding, der aflæses på voltmeteret, er mindre 
end den spænding, der et tilstede, når volt
meteret ikke belaster kredsløbet.

Fig. 1.  Instrumentmodstandens indflydelse  
på målenøjagtigheden.

Det antages,  at  jævnstrømsmodstanden  i 
gitterkredsløbet er 100 kohm. Uden ti lsluttet  instru
ment er strøm og spænding i  målepunktet  1 mA og  
100 volt .  Aflæsningerne på de 2 instrumenttyper er  

forskell ig,  fordi de ikke trækker samme strøm  
gennem modstanden på 150 kohm.

Voltmeterets modstand kan altid udregnes 
ved hjælp af følgende simple regel:

Voltmeterets modstand er lig med ohm pr. 
volt ganget med det fulde skalaudslag. F. eks.; 
modstanden i et 1000 ohm pr. volt instrument 
på 300 volt området er 300 000 ohm. (R — 
1000X300 = 300 000 ohm).
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For at mindske voltmeterets belastning af 
et kredsløb med stor modstand, bruges det 
højeste måleområde, og skønt der herved kun 
opnås et lille udslag, vil nøjagtigheden af den 
målte spænding være stor. Unøjagtigheden i 
aflæsningen vil mere end opvejes af den for
mindskede belastning, voltmeteret udøver på 
det kredsløb, der måles over.

3. Modstandsmålinger.
Når der opstår fejl i et kredsløb, resulterer 

det ofte i. at modstandsværdierne ændrer sig. 
Før der foretages modstandsmålinger, afbry
des strømforsyningen. Et ohmmeter er i prin
cippet et følsomt voltmeter eller mA-meter 
alt efter den benyttede kobling, samt et tor
batteri som jævnspændings- eller jævn
strømskilde. Tilsluttes ohmmeteret et kreds
løb, på hvilket der er sat spænding, bliver 
viseren slået op omkring stopklodsen, og dre- 
jesystemet muligvis brændt af.

Kondensatorer skal altid aflades før man 
foretager modstandsmålinger; dette er især 
af betydning, når ensrettere, der ikke er be
lastet, skal modstandsmåles. Afladning af 
kondensatorer gennem instrumentet kan 
brænde drejesystemet af og under uheldige 
omstændigheder resultere i brændsår på 
hænderne.

Hvornår skal man bruge det lave, og hvor
når det høje måleområde på et ohmmeter? 
Når man måler gennemgang i et kredsløb, 
skal ohmmeteret sættes på det laveste måle
område. Hvis man bruger det højeste måle
område, f. eks. X 1000 ohm, kan viseren indi
kere omkring 0 ohm, selvom modstanden er 
så stor som f. eks. 500 ohm. Når man måler 
store modstande eller tabsmodstande i kon
densatorer og kabler, skal det højeste måle
område bruges. Dersom man bruger det lave
ste måleområde, vil viseren indikere ohm, 
selvom den virkelige modstand er omkring 1 
megohm.

I et parallelkredsløb er total-modstanden 
mindre end den mindste modstand i kreds
løbet. Skal man fejlfinde med støtte i et dia
gram, er det vigtigt at huske dette.

Måles en modstand, og det viser sig, at vær
dien er mindre end forventet, skal man, evt. 
ved hjælp af et diagram, sikre sig, at der 
ikke parallelt med den målte modstand ligger 
andre modstande. Før en modstand udskiftes, 
fordi den er målt til at være for lille, skal 
man ved en fornyet måling, efter at den ene 
ende er loddet fra, sikre sig, at den først 
målte lave modstand ikke skyldes, at der har 
været en modstand forbundet parallelt med 
den.

I nogle tilfælde er det muligt at måle en 
modstand, fordi der ligger en spole- eller 
transformatorvikling parallelt med den. og i 
sådanne tilfælde må modstandens ene ende 
loddes fra. før målingen foretages.

Ved måling af gittermodstande kan man få 
en forkert aflæsning, hvis roret stadig er 
varmt, og katoden afgiver elektroner. Lad 
røret afkøles eller vend prøveledningerne så
ledes. at den negative prøveledning tilsluttes 
gitteret.

Når man taler om modstandstolerance, me
ner man den normale forskel, der er mellem 
den opgivne modstandsværdi og modstandens 
virkelige værdi.

De fleste modstande, der bruges i radiotek
nikken. har tolerancer på 10—20 %. En git
termodstand f. eks. kan have en opgivet værdi 
på 1 megohm ± 10 %. Hvis man måler mod
standen, og værdien ligger mellem 0,9 og 1,1 
megohm, må den betragtes som værende ok.

Som regelen (tommelfingerregel) udskifter 
man ikke almindelige kredsmodstande, med
mindre de afviger mere end 10—20 % fra de 
opgivne værdier.

Dersom der bruges modstande med mindre 
tolerancer, er (bør) det altid anført på dia
grammet eller i styklisten.

Mange modstandstab kan ikke måles, når 
man måler med lav spænding. De fleste ohm
metre bruger en målespænding på under 10— 
15 volt på det højeste måleområde. Hvor det 
er nødvendigt at måle modstande over et par 
megohm eller måle tabet mellem et par lede
re i et kabel, kan målingen udføres ved hjælp 
af en spænding på 100 volt eller mere. Er der 
mulighed for at stelforbinde den ene ende af 
modstandsobjektet, kan en mindre ensretter 
bruges til levering af målespændingen. Må
den, hvorpå sådanne målinger foretages, er 
vist i fig. 2.

Voltmeter

Eks.:  V = 5 volt .  Instrumentet  bruges på 300 volt
skalaen og har en modstand på 1000 Ω / V .
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Metoden anvendes kun, hvor modstanden, 
der skal måles, er meget stor. Det instrument,



spændingstab. Hvis man f. eks. skal måle 
anodestrøm, anbringes instrumentet ikke di
rekte i anoden, men på den anden side af 
anodebelastningen. Se fig. 3.

Når målingen udføres, skal instrumentet 
sættes på et område, der kan klare målespæn
dingen, således at instrumentet beskyttes, 
hvis Rx er meget lille. Dersom målespændin
gen ikke er 300 volt, skal den rigtige værdi 
indsættes i formlen i stedet for 300.

4. Strømmålinger.
Normalt benytter man sig kun af strømmå

linger i stationens sender (anode- og gitter
strøm ved afstemning). Under særlige om
stændigheder, hvor spændings- og modstands
målinger i sig selv ikke er nok til at lokalisere 
en fejl, kan man udføre en strømmåling ved 
at indskyde et mA-meter i det kredsløb, der 
skal måles. Metoden er besværlig, fordi man 
skal foretage indgreb i kredsløbet.

Når et instrument indskydes i et kredsløb 
for at måle strøm, skal det altid placeres på 
en sådan måde, at det ikke resulterer i HF-

Et instrument, hvormed der måles strøm, 
er let at ødelægge. Start altid på højeste må
leområde og gå derefter ned på et lavere 
måleområde, dersom det er nødvendigt at op
nå bedre aflæsningsnøjagtighed. Undgå at ar
bejde med næsten fuldt skalaudslag; det øger 
kun muligheden for overbelastning.

I mange tilfælde går den strøm, man skal 
måle, igennem en modstand, der enten er 
kendt eller kan måles med et ohmmeter. 
Strømmen kan i sådanne tilfælde findes ved 
at dividere spændingsfaldet over modstanden 
med modstandsværdien. Ved at måle spæn
dingsfaldet over en katodemodstand kan man 
nemt beregne katodestrømmen.

For at få fuldt udbytte af ovenstående me
tode, gør man klogt i at notere sig forskellige 
måleværdier på diagrammerne over det grej, 
man bygger. Det kan gøres på den måde, at 
man, hvadenten man kopierer eller bygger 
sammen efter flere konstruktionsartikler, no
terer forskellige målepunkters værdi på dia
grammet. Vedrørende fejlfinding i sendere 
kan der henvises til ing. S. Gregersens artikel 
„Fejlfinding i sendere", OZ, september 1951. 
Den artikel burde for længe siden være fulgt 
op af en tilsvarende artikel for modtagere. 
Hvad siger modtagerspecialisterne?

GF-REFERATET ENDNU EN GANG
I anledning af HB-erklæringen i decbr. OZ kan 

jeg kun give HB ret i, at referatet står for referen
tens egen regning. Det gør det, så vidt jeg ved, 
altid, når hans navn står under referatet.

En tidligere opsats i OZ med en beklagelse over 
referatet, hvori der bruges ordet pladder, skal jeg 
undlade at kommentere, idet jeg vel skal vogte mig 
for at komme for langt ned i diskussionsmetoderne.

Angående Aarhus-afdelingens skrivelse, som jeg 
ikke har adgang til at se, skal jeg bede om und
skyldning for de private betragtninger, der står 
som indledning før referatet — bl. a. om vejret. 
Afdelingen føler sig brøstholden over resten af ind
ledningen — Vel — Er det usandt — så bevis det 
— og så er det jo godt. Er det sandt — så hvorfor 
brevet?

Efter afdelingens mening må det altså ikke være

en sekretær tilladt at ytre sin mening. — Det er 
ikke muligt at deltage i diskussionen og referere 
samtidigt — selvom man er to til det. Jeg troede, 
man levede i et demokratisk land, hvor man måtte 
skrive, hvad man ville — når man tager ansvaret 
derfor. Derfor kom den lille kommentar før refe
ratet.

Med hensyn til at gøre Aarhus-afdelingens om
dømme dårligere, så tror jeg ikke, min ringhed er 
i stand dertil.

Det er en god ide at tage referaterne på bånd. — 
Endnu bedre ville det blive, hvis man så på den 
følgende GF ville køre en del af talerne fra sidste 
GF.

Men det vil jo stadig bero på HB’s skøn, hvor 
meget man vil tage med i referatet, så der bliver 
stadig nogen, som man kan skyde ansvaret over på, 
hvis man vil gøre vrøvl over noget. 73, 6EP.
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der anvendes, skal have en ohm pr. volt føl
somhed, der er 1000 ohm eller bedre. Instru
mentets modstand er lig med ohm. pr. volt 
ganget med det område, instrumentet er ind
stillet på. Udledningen af formlen

er angivet nedenfor. Rx er den ukendte mod
stand, Rm er instrumentmodstanden og V er 
instrumentaflæsningen.

Hvis Rx er meget stor, vil V være lille i 
forhold til 300. Idet man går ud fra, at 300 
- V kan erstattes af 300, får man

og løst med hensyn til Rx,



Kraftblander til ESB
Af OZ2BB.

Problemet med at få ESB på 15 m er særlig 
stort, da der jo hverken må triples eller dob
les. Nu har jeg endelig fået min løsning fær
dig, og det er jo muligt, at en eller anden 
kunne hente et tips i den.

Bortset fra krystallet er der kun anvendt 
dele fra rodekassen, og det hele er puttet i 
en gl. Neutrofon ensretter-kasse.

Min modtager dækker området 3,3—3.8 Mc 
og har foran sig en converter til 15 og 20 m 
med en krystalosc. på 17,7 Mc (2X8,85). Det 
er nu nærliggende at lade 80 m ESB-senderen 
komme på 15 og 20 ved blanding med det 
samme krystal, og så opnås yderligere den 
fordel, at 80 m VFO’en kan bruges til beat
injektion på 80 m-modtageren også for de 
rigtige frekvenser på 15 og 20 m.

For ikke at få harmoniske fra 80 m styrin
gen igennem blanderen, måtte denne natur
ligvis være en af den balancerede type. Det 
viste sig, at der kun skulle bruges lidt styring 
fra 80 m (1—2 W) for at få max. blandings
resultatet. Da 1—2 W ikke er nok til at ud
styre et kl. B PA-trin på 80 m, fandt jeg på 
at udnytte samme opstilling som kl. A for
stærker for 80 m.

For at få så få knapper som muligt er mul- 
titankkredsen fra OZ, oktober 1952, benyttet. 
Og af samme grund er 80 m-gitterspolen dæm

pet med 5000 Ω, så styringen bliver ensartet.
Først forsogtes 80 m injektion på katoderne 

af 1625'erne. men der opstod en masse usta
bilitet på grund af dårligt afkoblede katoder 
Det var også i nuværende opstilling nødven
digt med både parasit drosler i anoderne og 
stopmodstande i gitrene. (Jeg tror. 1625 er 
født med en parasitsygdom!).

At der vil komme selvsving på 17,7 Mc. når 
PA-kredsen er afstemt til denne frekvens, er 
en selvfølge; men da den aldrig skal stå på 
den frekvens, er det ligegyldigt. Værre er 
det, at der kan komme selvsving på 80 m, 
hvor de to rør kører parallelt. Her må altså 
stabiliseres. Fra 80 m PA-spolens varme ende 
føres lidt HF gennem NC-kondensatoren til 
bunden af 80 m-gitterspolen. Trimmeren T 
bestemmer modkoblingens størrelse. Drossel
spolen DR er dæmpet med 1000 Ω af frygt for 
LF-parasitter.

Når der køres 80 m, kortsluttes gittermod
standen på 10 kΩ samtidig med, at spændin
gen tages fra LVl’s skærmgitter.

Anodestrømmen til de to stk. 1625 er ca. 
100 mA, men kan gøres mindre ved anvendel
se af lavere skærmgitterspænding. Man får 
da mindre blandingseff., som i denne opstil
ling er stor nok til 2 stk. 337 kl. AB - og endda 
kan give en gitterstrøm i kl. C på 3 mA.

nederst  næste side)

-400V

Balanceret blander t i l  15 og 20 meter,  og kl .-A forstærker t i l  80 meter.
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Kombineret diode og »product-detector«
AF OZ1BP,  B .  Pedersen .

I enkelte større amerikanske modtagere 
anvendes undertiden to forskellige „detekto
rer", dels en almindelig diodedetektor, dels 
en såkaldt „product-detector". Sidstnævnte 
anvendes til CW- og ESB-modtagning og er 
ganske simpelt en blander, hvori MF-signalet 
og BFO-signalet, giver en hørlig stødtone. Rig
tigt udført kan productdetektoren have visse

Om man vil have krystallet siddende i con- 
verteren eller blandertrinet bliver en smags
sag. For ikke at få uønskede svingninger ind 
i converteren, overfører jeg 8,85 Mc og må 
derfor bruge en ose. med kombinationen, spo
le-krystal.

*

EFTERSKRIFT TIL 2BB’s ARTIKEL
TR har bedt mig om at føje eventuelle 

kommentarer til 2BB’s artikel, og dette sker 
iøvrigt med forfatterens billigelse, idet jeg 
talte med ham over 14 MHz ESB d. 1. novbr.

Mine kommentarer er få og uden større 
interesse. Jeg vil påstå, at det burde være 
muligt at få opstillingen til at arbejde stabilt 
på 80 m uden stabilisering. En stabilisering 
kan naturligvis ikke skade, men jeg undrer 
mig over det af 2BB anvendte princip, der 
snarere end en neutrodynstabilisering min

gode egenskaber netop ved modtagning af 
CW og ESB. Der kræves ikke så kraftigt et 
BFO-signal, BFO’en påvirker ikke AVC’en, 
S-meterets visning er ens, hvad enten BFO’en 
er på eller ej. Det er vist ikke alle modtagere, 
der kan præstere dette!

I sin simpleste form ser productdetektoren 
således ud: (fortsættes side 12)

der om en reduktion af forstærkningen ved 
hjælp af en kapacitiv modkobling. Man kunne 
måske opnå den ønskede stabilitet på lettere 
måde, f. eks. ved modstandsdæmpning af git
terkredsen, idet jeg ville tro, at der selv da 
blev effekt nok til rådighed.

Jeg ser ingen særlig grund til 2BB’s valg 
af krystaloscillatorens kredsløb, som fore
kommer mig at være kraftigt tilbagekoblet. 
Hvorfor ikke vælge et ganske almindeligt 
„tri-tet" kredsløb? herfra kan man da ligeså 
vel udtage 8.85 MHz fra katodekredsen. 2BB’s 
afsluttende bemærkning forstår jeg ærlig talt 
ikke. Det kan også være det samme, hoved
sagen er, at kredsløbet fungerer, og dette er 
virkelig tilfældet.

2BB går let hen over, hvorledes han egent
lig arbejder på 20 m. Jeg forsømte desværre 
at spørge, da jeg kontaktede ham på dette 
bånd. Jeg formoder, at han da bruger et an
det krystal i oscillatoren. OZ7T.
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Fig. 2.

L, C1 og C2 udføres bedst som et lavpas- 
filter, der beregnes således, at det tilpasses 
triodens lave udgangsimpedans og foretager 
en kraftig dæmpning af BFO-signalet og der
med dettes højere harmoniske. Uden filter vil 
BFO- eller HF-signalet kunne løbe videre til 
LF-forstærkeren og der komme til at gøre 
skade.

En bedre udførelse af productdetektoren 
får man imidlertid, hvis man ofrer endnu en 
triode, således at den første virker som kato
defølger for signalfrekvensen, den næste som 
katodefølger for BFO’en, og den sidste som 
blander. Alle tre trioder har fælles uafkoblet 
katodemodstand. I den sidste triode — blan
deren — indstilles gitterforspændingen såle
des, at et kraftigt AM-signal ikke — eller kun 
ganske svagt — kan høres uden BFO’en kob
let til. Når man derefter tilslutter BFO’en, 
kommer et AM signal meget kraftigt ind 
(nulstød med beaten eller BFO’en indstillet 
på MF-kurvens flanker, hvilket giver mulig
hed for enkeltsidebåndsmodtagning).

Productdetektoren — der jo næppe er no
get sensationelt nyt, det er vel mere navnet — 
kan være en god tilføjelse til en i forvejen 
god og selektiv modtager. Det kan imidlertid 
være rart også at bibeholde den gamle vel
tjente diodedetektor (til AM! ustabile sende

re!), og det er dette, der har givet mig ideen 
til at bygge en kombineret diode- og product- 
detektor. Opstillingen anvender to dobbelt- 
trioder af ECC82 typen, og indeholder altså:

1. en almindelig diodetetektor.
2. en productdetektor.
3. en BFO.
Opstillingen, der har været i brug et stykke 

tid, ser ud som fig. 2.
Ci — R kan findes ved forsøg, jeg er kom

met til 2000 ohm for R, Ci kan f. eks. være 
10—50 nF.

Kredsen L — C2 — C3 er et pi-led, der di
mensioneres til kraftig afskæring af BFO- 
frekvensen, og passende til rørets udgangsim
pedans (ca. 7,7 kOhm).

AVC-spændingen fås fra en diode i sidste 
MF-rør (EBF80 el. lign.).

Opstillingen fungerer således:
Omskifteren 01—3 sidder på samme aksel.
I stilling 1 er diodekomplexet kortsluttet, 

AVC er kortsluttet, der er strøm på alle ano
der. Vi har altså en productdetektor uden 
AVC.

I stilling 2 sker det samme, dog fungerer 
AVC’en.

I stilling 3 er katoderne kortsluttet til stel, 
alle anoder er strømløse, diodekomplexet træ

(se nederst næste  side)
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Tips
Ved OZ7EU.

Skal man lave en båndspredt kreds, f. eks. 
til en VFO, hvor man ønsker amatørbåndet 
spredt ud over hele skalaen, d. v. s. at man 
skal have 1745 kHz (3490) i den lavfrekvente 
ende og 1905 kHz (3810) i den højfrekvente 
ende af skalaen, kan man med fordel benytte 
følgende lille „skomagerformel“ til at udlede 
kredsens kapaciteter:

F i g . 1

C min er den faste kapacitet, man skal have 
over kredsen incl. drejekondensatorens mini
mumskapacitet, rørkapaciteter m. m. i pF. Cv 
er drejekondensatorens variation i pF.

Det bemærkes, at konstanten 0,19 kun kan 
benyttes til det angivne frekvensforhold.
Eksempel.

Vi har en torotor RKN 190 kondensator og 
vil nu finde den samlede parallelkapacitet i

fra må vi jo så selvfølgelig trække de førom
talte kapaciteter for at få den kapacitet, vi 
skal sætte fast over kredsen.

Det er rart at kunne måle anodespændingen 
over højspændingsensretteren. Det kan gøres 
simpelt og billigt ved at kombinere bleederen 
med meteret som angivet i fig. 2. Vi har f.

F i g .  3 .

eks. en 2000 volts ensretter, vi anvender hertil 
en bleeder på 50 kOhm. Der vil så heri gå en 
strøm på 40 mA. Et drejespoleinstrument, lige 
gyldigt hvor ufølsomt det er op til 50 mA, 
shuntes op til denne strøm og sættes i - siden 
af bleederen. Instrumentets skala deles i 25 
delestreger, og man kan nu aflæse anode
spændingen direkte på skalaen. 15 er 1500 
volt, 20 er 2000 volt o. s. v. Man behøver altså 
ikke et dyrt instrument og en stor forlags
modstand hertil. Såre simpelt.

B & AB LICENS
For nogen tid siden lod jeg mig fortælle, der var 

mulighed for at få en lille rettelse i de nye licens
bestemmelser, således at B licens efter et mindre 
tidsrum automatisk gav AB-licens. Hvis dette er 
rigtigt, vil dette uden tvivl glæde mange amatører; 
men kunne man ikke med det samme tage en anden 
side af sagen op til overvejelse. Den tekniske prøve 
til C og B licens er der vist ingen, der vil kritisere; 
for selvfølgelig må man have et vist kendskab til 
det, man skal have med at gøre, men med hensyn til 
CW ligger sagen noget anderledes. Kunne man ikke 
for B og AB licens sætte hastigheden til 40 tegn og 
lade 60 tegn være til A licens. Denne lettelse i mor- 
seprøven ville betyde mere, end de fleste tror. Hvor 
mange amatører har lejlighed til at gå på morse- 
kursus? Hvor mange har tid? Og dertil kommer så 
dem, der ikke rigtig har flair for den slags. Jeg vil 
bede de herrer fra P&T og fra EDR’s bestyrelse 
om nøje at overveje dette spørgsmål. Jeg kan ikke 
rigtig se, at CW skulle have en så dominerende be
tydning. 73 — 6099.

TELEFON: Kassereren, OZ3FL, Skolevej 11, Aal
borg, har nu telefon 13 593, som fra ca. 1. april 
1957 ændres til: 3 21 29. — Om dagen kan tlf. Aal
borg 180 benyttes.
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der i funktion, AVC en virker, m. a. o. en al
mindelig diodedetektor med AVC-regulering 
af modtagerens følsomhed.

I stilling 4 sker det samme som i 3, dog er 
AVC’en her kortsluttet.

Lad mig til slut anføre, at opstillingen også 
kan fungere som blander- og oscillatortrin i 
HF-kredsløb. Den af mig i OZ, november 1955 
viste modtager anvender et sådant blander
trin. Dette blander- og oscillatortrin, som i 
sin simpleste form kan bygges med to dob- 
belttrioder (f. eks. ECC81 el. lign.) har den 
store fordel, at der overhovedet ikke kan spo
res trækning mellem signal og oscillatorsig
nal. Det anvender altså ikke flere eller dyrere 
rør end de almindelige gængse.



TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

Traffic-manager: OZ2NV
H e r t i l  s e n d e s  s e n e s t  d e n  2 8 .  i md. a l i  s t o f  v e d r ø r e n d e  t e s t e r .  

Section-raanager: Bånd-aktivitet: OZ7PH 
Section-manager: V.H.F. arbejde: OZ9R 

Assistent: Int. samarbejde: OZ8T

G o d t  n y t å r  — m e d  o p n å e l s e n  a f  æ n d r e d e  
l i c e n s b e s t e m m e l s e r  m e d  d e  l e m p e l s e r ,  s o m  
e r  n a t u r l i g e  i  t i d e n  o g  a l l e r e d e  t i l d e l t  a n 
d r e  e u r o p æ i s k e  l a n d e s  a m a t ø r e r  — ø n s k e s  
a l l e  a k t i v e  O Z - a m a t ø r e r .

T a k  f o r  t a l r i g e  j u l e -  o g  n y t å r s h i l s n e r  
f r a  i n d -  o g  u d l a n d .  O Z 2 N U .

Indsamlingen til Ungarn.
Vi føler anledning til at sige tak til de mange, 

der allerede har støttet vor opfordring om at yde et 
bidrag til hjælp for det hærgede Ungarn. Indsam
lingen sluttes pr. 31. januar 1957, hvorefter det ind
samlede beløb vil blive overdraget Røde Kors til 
videre formidling. Der er således her mulighed for 
endnu en lille appel til de af vore medlemmer, der 
på grund af andre forhold har været afskåret fra 
hidtil at være med, om inden nævnte dato at be
tænke indsamlingen med et bidrag, som venligst 
bedes indsat på foreningens postgirokonto 22116, 
mærket „Ungarnshjælpen11.

På forhånd tak. OZ2NU.

I god tid
har R. S. G. B. udsendt indbydelse til deltagelse i 
sin årlige National Field Day, som i år skal afhol
des d. 1. og 2. juni 1957. Når vi kommer lidt nær
mere ind på arrangementet, skal vi bringe de vig
tigste regler.

På et sent
tidspunkt af det gamle år har de engelske amatører 
opnået myndighedernes tilladelse til at benytte et 
område i 4 m-båndet, nærmere betegnet fra 70,2 til 
70,4 Mc/s.

Dette er naturligvis ikke blot et resultat opnået 
på grund af R. S. G. B.s indsats herfor, men også 
fordi de engelske myndigheder har forståelsen af 
den betydning, det har, at amatørerne er i gang på 
frekvenser, hvor arbejdets resultater og erfaringer 
kan være til hjælp for de mere videnskabelige stu
dier under det geofysiske års undersøgelser.

Det kan tilføjes, at iflg. Atlantic City Konventio
nens Radioreglement, note 182, er 72—72,8 MHz- 
båndet tildelt amatørtjenesten i Frankrig og USSR.

Forstyrrelser af TV.
Tr. Department arbejder for tiden med materiale 

modtaget fra ARRL vedrørende forholdsregler mod 
forstyrrelser af TV, samt fremgangsmåden med af
hjælpningen af sådanne.

Dette materiale vil blive forelagt P&T til dettes 
godkendelse ved de kommende licensforhandlinger.

Efter forventet godkendelse vil materialet blive 
mangfoldiggjort og fordelt mellem afdelingerne til 
disses information.

Turist-licenser.
Som i flere andre lande har Luxemburg nu på 

gensidigt basis givet tilladelse til at fremmede sta

tioner kan opnå sendetilladelse under besøg i landet.
For en periode mindre end en måned benyttes 

eget kaldesignal med tilføjelse LUX. medens sta
tionerne for en længere periode vil få tildelt et 
LX5-call.

OZ-stationer på DXCC-Iisten.
I decbr. nr. af det amerikanske „QST11 findes den 

ajour-førte liste over DXCC-certificater og disses 
Endorsementer.

Den har følgende udseende:
CW-afdelingen.

1. OZ7PH 184 lande 11. OZ7SM 117
2. OZ3FL 180 „ 12. OZ2PA 116
3. OZ7BG 180 „ 13. OZ9DX 116
4. OZ3Y 155 „ 14. OZ3RO 106
5. OZ7EU 150 „ 15. OZ5Z 103
6. OZ7SN 144 „ 16. OZ2LX 102
ryt. OZ7CC 139 „ 17. OZ1W 101
8. OZ7KV 134 „ 18. OZ4KX 100
9. OZ8SS 133 „ 19. OZ4PA 100

10. OZ5PA 121 „

Fone-afdelingen.
1
i . OZ3Y 141 lande 4. OZ7SM 110
2. OZ7TS 140 „ 5. OZ5BW 108
3. OZ5KP 112 „ 6. OZ7QP 100

Til sammenligning tjener resultaterne fra de øv
rige skandinaviske lande:
CW-afdelingen. Fone-afdelingen.
SM5LL 238 SM5KP 212
OH2RY 203 LA5YE 160
LA7Y 201 OH2SE 121

Nye DX-lande.
Iflg. O. E. M. fra novbr. 1956 skal både Ruanda 

Urundi og Sicilien være optaget på DXCC-listen 
med forb. gældende fra 1945. Vi vil dog gerne til
føje, at vi ikke har nogen officiel bekræftelse fra 
ARRL herpå. Selv tvivler vi på rigtigheden af Sici- 
liens godkendelse.

I la Coupe du REF 1956
var OZ-resultaterne disse:

OZ7LX 32 p. OZ4H
OZ8KL 31 p. OZ2NU
OZ7KV 25 p. OZ8SS

Bedste skand. stn. var OH7QL/3 med

Månedens diplomoversigt.
Nr. 96. Annulleret.
„ 134. OZ2FR ansøger om G. VHF.
„ 136. OZ2IZ ansøger om G. VHF.
„ 145. OZ2NU ansøger om 2 stickers til WGSA.
„ 154. OZ9DX ansøger om WBE.
„ 157. OZ7SN ansøger om XXXL, Barcelona.
„ 161. OK1-0011942 har modtaget HAC, Japan.

22 P-
1 P-
1 P-

69 p. og
133 P-
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o
Arets certificat-side

I anledning af årsskiftet bringer vi en oversigt 
o\ ci danske stationers resultater i den internatio
nale ceitificat-jagt, idet vi indleder denne oversigt 
med Æresrullen for OZ-Cross Country Award.

OZ-CCA pr. Vi-57: 10. OZ7ML
1. OZ2NU kl. I. cw. 11. OZ5MJ
2. SM5ZO kl. I. fone. 12. OZ7KV
3. LA2MA kl. II. cw. 13. OZ1AC
4. SM5YG kl. II. cw. 14. OZ5WJ
5. SM5YG kl. I. cw. 15. OZ7MA
6. OZ3PO kl. I. fone. 16. OZ5PA
7. OZ5XY kl. I. cw. 17. OZ2PA
8. SM5AHK kl. II. cw. 18. OZ7PH
9. OK1HI kl. II. cw. 19. OZ4MB

10. SM6AJN kl. II. cw. 20. OZ1BY
11. SM6ID kl. II. cw. 21. OZ1LJ
12. DL6MU kl. Europa, cw.22. OZ5XY
13. YU1AG kl. Europa, cw.23. OZ3RO
14. DL6BZ kl. Europa, cw.24. OZ2KA
15. W2BXA kl. DX. cw. 25. OZ4X „ 385 WAC tildelt i 1956.
16. SM7AED kl. 2 mt. nr. 126. OZ7CP „ 456 OZ9DX
17. EA4CR kl. Europa. 27. OZ9DX „ 472 OZ9PP

cw/fone. 28. OZ5UF „ 473 OZ4XW
18. OZ7KP kl. II. cw/fone.29. OZ7AX „ 571 OZ3TH
19. OZ7BG kl. II. cw. 30. OZ5JE „ 645 OZ3WK
20. OZ4KA kl. II. Fone. 31. OZ6HS „ 646 OZ7OP

32. OZ7BG „ 712 OZ7AX
W. A. S. M. I. 33. OZ8QW „ 780
1. OZ2NU nr. 4 34. OZ4XX „ 786 W A. C. 3,5 MC3s.\
2. OX3UE 18 35. OZ7CF „ 806 1. OZ7BG
3. OZ7KX 25 T. P. A. Argentina.
4. OX3MG 27 W. A. S. M. II. 1. OZ3Y nr. 551
5. OZ4KT 32 1. OZ2NU nr. 15
6. OZ1W 35 W. N. A. C. A.
7. OZ4IM 40 W. G. S. A. 1. OZ7PH nr. 047
8. OZ3GW 47 1. OZ2NU nr. 26 2. OZ2PA „ 066
9. OZ7HW 57 2. OZ8HC „ 290 3. OZ3FL „ ?

81
103
130
132
133 
190 
220 
236
289
290 
299 
327 
345 
366 
379

W. A. E.
1. OZ2NU nr. 33. Kl
2. OZ7KV „ 94. Kl
3. OZ2PA „ 149. Kl.
4. OZ5PA „ 173. Kl.
5 OZ7BG „ 202. Kl.
6 OZ7ML „ 316. Kl.
7. OY7ML „ 405. Kl.

+ II.
Argentina „LOl".
1. OZ2NU
2. OZ3RO
3. OZ7PH
4. OZ2PA
5. OZ3FL
6. OZ9DX

Helvetia 22.
1. OZ2PA

nr. 39 
„ 40
„ 42
„ 57
„ 59
.. 79

nr. 42

Aberdeen Coronation 
IIIYear Award.
III 1. OZ2NU 
III 2. OZ2PA 
III
mW. A. S.
111 2741 OZ7EU 
111 2926 OZ1W 

5206 OX3UD 
5340 OZ3FL 
5907 OZ7SN 
6518 OZ7BG

r a. cc.
1. OZ2NU

C. A.
1. OZ3FL nr. 166

ESPAGNA
1. OZ7OP nr. 163

OHA
1. OZ2NU nr. 27
2. OY7ML „ 33
3. OZ5JE „ 340

W. B. C.
1. OZ2NU nr. 1
2. OZ3RO „ 33
3. OZ5UF „ 35

W. T. D.
1. OZ3RO nr. 21

Aargau C. of. P.
1. OZ2NU

„ 168. OZ9PP ansøger om WBE.
„ 170. OZ7OP har modtaget DXCC fone.
„ 171. OZ7OP har modtaget WAC.
„ 172. OZ7OP ansøger om C. d. M.
„ 176. Annulleret.
„ 177. OZ2NU ansøger om WOSA, Antwerp.
„ 178. OZ6HS ansøger om WAYUR.
„ 179. OZ4FA har modtaget WAC.
„ 180. OZ4FA ansøger om WBE.
„ 183. OZ7OF har modtaget WAC.
„ 184. OZ3Y ansøger om WAE.
„ 185. OZ8QW har modtaget WASM I.
„ 186. OZ1LA har modtaget Country C. (20).
„ 187. OZ5Z ansøger om DXCC Endos.
„ 188. OZ5Z ansøger om WBE.
„ 189. OZ5Z ansøger om C. A. A.
„ 190. OZ4XX har modtaget WASM I nr. 786.
„ 191. OZ7KP ansøger om WAC.
„ 192. OZ2NU ansøger om OK-100.
„ 193. OZ2NU har modtaget WXHS nr. 39. 1. OZ.
„ 194. OZ5JE har modtaget OHA nr. 340.
„ 195. OZ5PA ansøger om WAE II.
„ 196. OZ7BG har modt. OZ-CCA Kl. II nr. 19. cw.
„ 197. OZ7CF har modtaget WASM I nr. 806.
„ 198. OZ2NU ansøger om WAGM.
„ 199. OZ4KA har mod. OZ-CCA Kl. II nr. 20. Fone.
„ 200. OZ5PA ansøger om DXCC Endos.

Tr. Dept. lykønsker med det opnåede og ønsker 
held og lykke med det ansøgte. OZ2NU.

Contest-Calender.
Jan. 19.—20. WAE-DX. Cont. Fone (Se OZ, dec. 56, 

s. 253).
Jan. 22.—23. N. R. A. U. testen 1957 (Se OZ, dec. 

56, s. 253).
Jan. 26.—27. B. E. R. U. (RSGB) (Se OZ, nov 56. 

s. 234).
Febr. 8.—10. 23. ARRL Int. DX. Comp. fone.
Febr. 22.—24. 23. ARRL Int. DX. Comp. cw.
April 6.—7. WAE-DX-Cont. cw (Se OZ, dec. 56, 

s. 253).
Maj 4.—5. OZ-CCA Contest 1957.
Juni 1.—2. National Field Day (RSGB).
August 24.—25. EDR’s Skand. VHF- dag.

Worked all GM.
Vi er blevet opfordret til at henlede opmærksom

heden på et nyt certificat udstedt af Aberdeen Amat. 
Radio Society og angivet som „Worked all GM 
(Scotland) Award“ — (WAGM) Reglerne for dette 
certificat er:
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1. Alle licenserede amatører kan ansøge om WAGM. 
2 To-vejs forbindelser må etableres på amatørbån

dene med 1 GM2, 15 GM3 og 1 GM4, 1 GM5. 1
GM6 og 1 GM8 station.

3. Forbindelser skal være fone. cw eller blandet. 
Mindste rapport på RS 33 eller RST 338.

4. Ethvert amatørbånd kan anvendes, derimod god
kendes ikke krydsbånds QSO.

5. Alle forbindelser må være fra det samme prefix- 
område.

6. Alle forbindelser skal være efter 1. okt. 1946.
7. Ansøgning sendes sammen med QSL-kortene og 

en check på 2 sh.6 til Tr. Dept.

Worked all DM.
Vi kan videre meddele, at der ligeledes er ind

stiftet et WADM-certificat for forbindelse med de 
forskellige (15) områder i Østtyskland. Men de de
taljerede regler er endnu ikke nået frem til os.

Nytårsspøg
er det ikke, når det endvidere kan oplyses, at der 
er kommet et „WORKED ALL LIVERPOOL", men 
det er muligt, at certificatet i sig selv er en spøg.

DARC
har udsendt reviderede regler for WAE, der træder 
i kraft fra 1. dec. 1956.

I de reviderede regler gøres opmærksom på æn
dringerne vedr. erstatningslandene for de russiske 
prefixer. Gyldigheden for QSL fra disse lande op
hører pr. 30. maj 1957.

Pr. 1. januar 1957 indtræder Aalandsøerne som 
substitut for 9S4 — Saarland. 9S4-stationerne får fra 
denne dato kaldesignaler i DL/DJ-serierne. Mod
tagerne af WAE-diplomet Kl. 1 vil modtage som en 
særlig anerkendelse WAE-Æresmedlemsskabet af 
DARC, hvis de indleverer deres WAE-ansøgning før 
dec. 1958, hvilket er 10-års-dagen for indstiftelsen 
af WAE. Ansøgere om WAE I efter den 1. dec. 1958 
vil modtage 5 års gratis tilsendelse af „DL-QTC".

Ansøgninger efter de gamle regler for WAE fra
1. dec. 1951 accepteres kun indtil 1. juni 1957. Afgif
ten for diplomet er Kl. III 12 IRCs, Kl. II 8 IRCs 
og Kl. I 20 IRCs.

Sikre sejre i juletesten
Det bliver som vanligt ikke til de store kommen

tarer til juletesten, da tiden jo er kort med hensyn 
til indsendelsen af stoffet.

Der var kun to minutter tilbage af det gamle år, 
da den sidste kontrollering var tilendebragt, og her 
nytårsmorgen, går det så videre med renskrivningen 
og videresendeisen.

Vi måtte i år savne 2Q blandt deltagerne. Et kort 
forud for testen fortalte os, at han var QRT fore
løbig. Forhåbentlig ser vi ham atter som deltager ad 
åre. Til gengæld var der både på fone og cw nye 
navne, men mange flere skulle være med.

I lytter-afdelingen var der rekord med hele fem 
deltagere, forhåbentlig er det et tegn på voksende 
interesse. Dog hersker der nogen tvivl blandt lyt
terne om, hvorledes loggen skal føres for deres ved
kommende, men det skal vi snarest komme tilbage 
til med en instruktiv artikel. Tak for deltagelsen i 
testen, tak for de mange fodnoter med hilsner og 
lykønskninger — de er på det hjerteligste gengældte.

OZ7BG og 3Y blev overlegne sejrherrer i hen
holdsvis CW- og foneafdelingen. Gratulationer her
fra.

Juletestens resultater:
CW-afdelingen.

1. OZ7RG. Søborg     77 points
2. OZ4IM. Rønne .......................................  66
3. OZ1W. Odense........................................  65
3. OZ9DR. Randers  ...................................  65
5. OZ7BB, Gentofte _________________   62
6. OZ5PA, Skive .......................................   56
7. OZ7AC, 0. Marie .................................... 55
8. OZ7CF, Gentofte ....................................  48
9. OZ2NU. GI. Hass....................................  47

10. OZ4H, Vanløse ......................................  46
11. OZ9KH. Roskilde ................................... 43
12. OZ8EL. København ...............................  36
13. OZ7UW, Herlev ....................................   33
14. OZ5GA, Gilleleje ...................................  31
15. OZ1LJ, Døstrup ...................................... 28
16. OZ4AH, Aakirkeby .................................. 23 „
17. OZ4MB, Rønne ......................................  22
18. OZ4HH, Aakirkeby ................................  19
19. OZ8QW, Hjørring ..................................  11
20. OZ2JC. Viborg............................................  9 „
21. OZ4N, Ballerup ..........................................  8 „
22. OZ4NJ, Vejle ..........................................   4

Checklogs fra: OZ4LK-OZ5XY-OZ7GL.

Foneafdelingen.
1. OZ3Y, Korsør .................
2. OZ7BB, Gentofte .
3. OZ3KP, Klejtrup .
3. OZ6BJ, Sønderborg
5. OZ2HD, Ikast ..................
6. OZ2JC. Viborg.................
7. OZ7BG, Søborg ...
8. OZ7DK, Vroue.................
9. OZ4LK, V. Marie .

10. OZ4KO, Grædde .
10. OZ2WO, Aarhus ...
10. OZ8CP, Helsingør .
13. OZ7SU, Hørsholm .
14. OZ7NU, Hørsholm 
14. OZ1RP, Bramminge
16. OZ5WK, Aabenraa
17. OZ1LJ, Døstrup ...
18. OZ5MA, Roskilde .
19. OZ3SH, Odense ...
19. OZ4GC, Silkeborg .
21. OZ1AG, Silkeborg .

Checklogs fra OZ4IM-OZ5GH.

Lytterafdelingen.
1. Medl. nr. 5149. Agner M. Rørbye, Helsingør 82 p.
2. OZ-DR 1956. K. Tranberg, Rønne 78 p.
3. OZ-DR 096. Hans J. Rasmussen, Lyngby 53 p.
4. Medl. nr. 6737. Mogens Larsen, Hvidovre 42 p.
5. OZ-DR 1044. Eiv. Petersen, Vejle 31 p.
6. OZ-DR 1058. E. Hiiche, Brønderslev 12 p.

DX- Jægerenv. oz7ph.

Godt nytår til alle jægere med ønsket om fine 
fangster i 1957. — og lad mig så lige til en begyn
delse sige, at 7PH’s antennemast er blevet rejst.

Det var en god begyndelse.
Med skyldig hensyn iøvrigt til nytåret — dette 

skrives nytårsmorgen — bliver der her kun plads 
for det aller vigtigste, og det må for kommenterer-

84 points 
74 „
67 „
67 „
65 „
64 „
57 „
56 „
55 „
48 „
48 „
48
45 „
44 „
44 „
40 „
29 „
24 „
18 „
18 „
4 „
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Forudsigelser for januar
Vy 73  - bes t - 9SN

Rute
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Dansk normaltid
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Baugkok
ns 8700 83 10.5 11,3 11,3 20,0 37,0 43,5 43,0 39,0 27,0 14,0 11,5 U.3 10,5 MHz

Bruxelles
ON 800 230 5.0

[6,3]
4,9
[«.8]

4 7 
[6,3]

4 0 
[6,3]

7.4 14 2 15,7 15.8 14,5 11,0 7,2 5.2
[6,3]

5,0
[6,3] -

Buenos
Aires

LU
12000 235 13,5 12,9 12,8

' - Y" ' 
11,2 14,0 30,0 34 0 32 6 

[35,0]
31 0 
[35,5]

32.5
[33.3]

24,5 15.0 13.5 -

Lima
OA 10000 264 12 0 11,4 11.7 10,4 9,6

[11,7]
11.2
[14.0]

26,5 41,9 40,0 36,0 24,0 15,3 12,0 -

Nairobi
VQ4 6900 155 12.2 11,5 10,7 23 0 37,8 42,5 41,9 39,8 35,0 24,0 14,8 12,9 12,2 -

New York 
W2 6300 293 8.9 8,0 8.0 7,9 8,0 9,2 16,6 32,0 39,0 36,5 24,0 12,8 8,9 -

Reykjavik
TF 2100 310 6.5

[10.1]
6,5

[11,2]
6,5

[12,6]
6,4

[12,6]
7,5

[11,6]
17,0 25,9 29,5 28,0 20,6 11,9 7,0

[10,1]
6,5

[10,1]
-

Rom
I 1600 180 7,6

[9,6]
7,7
[9,6]

6.8
[9,6]

6 7 
[9,6]

10,9 22,3 25,8 -’5,0 22,8 15,8 10,3 7.9
[9,«]

7,9
[9,6] -

Tokio
JA/KA 8600 46 10.9

[12,4]
10,9
[13,5]

9 7 
[13,7]

11,5
[12,4]

25,5 28,0 20,7 12.7 11.9 10,4 9.1
[11,1]

10.4
[12,1]1

10 9 
[12,4]
i

-

Thorshavn
OY 1300 310 5.2 

[«,6]
5 3 
[8,5]

5,2
[8,5]

4.7
[8,5]

7 2 
[8,6]

14,5 19,9 21,0 19,0 14,0 8.0
[8,7]

5 5 
[8,6]

5.2
[8,6]

-

Godthåb
OX 3500 310 7.8

[16,5]
8 8 

[19,5]
9 7 

[19,8]
9 8 

[20,1]
9.7

[19,0]
13 0 
[14,3]

27.5 36,0 36,8 31,5 18,5 9.0
[12.7]

7 8 
[16,5] -

Rio de 
Janeiro 
PY-1

10400 228 13.4 12 9 12.6 10,9 12 9 32,0 37,5 35,0 30,7 29,3 27.5 14.5 13,4 -

Wi°n
OE 900

1
166

1

5.0
[6.7]

5.1
[6,7]

5.0
[6,7]

4.8
[6,9]

8.4
[9,5]

15,7 16,8 16,5 14,7 10,1 6,7
[«,9]

5.4
[6,7]

5.0
[6,7] -

Svalbard x) 
LA-LB x)

2000 18 11.2
[28,01

11.3
[24,5]

11 3 
[21,0]

10,7
[15,9]

9.5
[15,1]

I?,l
[15,2]

19,0 22,5 21,0 15 0 
[20,0]

11 7 
[23,8]

11 3 
[26,2]

12.4
[28,0]

-

Færinge- x) 
havn 

OX x)
2300 270 7.0

[19.0]
7.3

[19,0]
8 8 

[17,3]
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x)  Gælder KUN for OY land

nes vedkommende være: OZ7MS’s „tilsynekomst“ i 
luften fra VS6, og at vi foreløbig har noteret QSO’s 
med 6SQ og 3SK.

80 m.
DR 1075:  OZ4BD i ring-QSO med DL4UL og V02N. 

(20 w input hos 4BD).
OZ2WO:  VE1ABZ - VE1BZ - VE1DZ - VE1FS - 

VE2AEL - VE2AEL - VE2JD - VE3ATI - VE3MA - 
VE3YE - V02N - W1BU - W1HKK - W2AI alle 
worked med ESB op på cw. W1EF og W2DGW.

Der er nok at lave, men pas på nattesøvnen. 
OZ7UW:  (hørt) FA8ZZ.

40 m.
OZ7UW:  W3AQT - W2JOA - W1ZBL - W3ZZL - 

W2GMS - W1 - JRV - UP2KBA - UR2AO - UA9DT
- UA6KEB - UQ2AW - I1BAY - TA1YJ. Blev kaldt 
af KP4CC, men QSO mislykkedes.

OZ4ST:  Wl-2-3-4, VE1 - K2 - UA6 og UF6. 
OZ7CF:  K1ALO og TF3KA.

20 m.
OZ7CF:  LA9LF/P - F9YP/FC - TF3AB - UA9KCE

- UFO AM - UF6KAM - UI8AG - UI8KAA - UL7KBA
- 4X4BX - JA0MW - JA8AA. Wl-2-3-4-5-0-7-8-9-0. 
VO - VE1 - VE5 - VE8 - KV4AA - KL7BXJ - 
OX3BT - KH6AKX.
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UK7’s juletest på 2 meter kunne trods julemæt- 
hed, familieopløb o. s. v tælle ca. 25 deltagere. 
Conds var ikke de bedste, dog hørtes her fra Virum: 
4KA på Bornholm, ligesom OZ9HN i Grenaa blev 
worked. Andre her i København har også hørt 2KH 
i Nørre Nebel. UK7, som selv arrangerede testen, 
var kun repræsenteret ved 4—5 amatører. Hvem der 
bliver vinder af denne test — ja, det kan man på 
nuværende tidspunkt end ikke gætte sig til.

Ved 2 meter klubbens julefest i begyndelsen af 
december var der kun mødt en 19—20 deltagere — 
så der var rigelig af tørre og våde varer til alle — 
og så var det gratis for deltagerne!

Hvorfor kommer der ikke flere til arrangementer
ne! Ja, benzinsituationen gør jo selvfølgelig sit — 
men det var dog rart at se, at mange gamle 2 meter 
amatører var mødt op denne aften. Bare vi nu også 
kunne få både 7EU og 6PA på 2 meter igen! OZ9R 
fortalte, at der skulle være et møde hos 8T med 
forskellige interesserede om 2 meter klubben og 
EDR’s deltagelse i det Geofysiske Aar.

Dette møde blev holdt kort før jul, og der blev 
besluttet at 5AB, 7EU og 9R skal bygge en automa
tisk sender på ca. 100 watt. Denne sender skal være 
i drift i hele det geofysiske år fra 1. juli 1957 til 
31. december 1958. Senderens kaldesignal bliver 
sandsynligvis OZ7IGY. Den kan ikke tage QSO’er, 
den starter automatisk hver dag omkring solned
gangstid og kører i ca. 2 timer. Philips har lovet at 
forære os rørene til senderen, men iøvrigt har Fa. 
Jørgen Schou og flere lovet os komponenter til den.

Antenneanlæget bliver til ved et samarbejde mel
lem 7G og 7BR. Den står fast indstillet mod nord 
(Nordlysene). Anlæget bliver installeret højt over 
Københavns Sydhavn på Cementfabrikkernes silo. 
EDR har lovet at støtte hele sagen på alle tænkelige 
måder. OZ8T, der er initiativtageren, skal være 
udenlandsk kontaktmand, men han vil iøvrigt selv 
komme tilbage til sagen her i OZ.

Næste 2 meter møde bliver hos vore svenske kam
merater i UK7, og det bliver antagelig den sidste 
lørdag i januar — men ring til 5AB på NORA 5655 
eller OZ9R på 94.4512 og få nærmere besked.

Vy 73, 9R.

FRA AFDELINGERNE

Arrangementskalenderen
2. februar holder 9R foredrag i Sorø-afd om fejl

finding i 2 m grej i „Borgen" kl. 19.30. — Alle i om
egnen er velkommen.

KØBENHAVN
Afdelingen afholder møde hveranden mandag i 

„Cirkelordenens selskabslokaler". Falkonerallé 96 
(over gården). Der er parkering i gården med ind
kørsel fra Franckesvej. QSL-centralen er åben mel
lem kl. 19,30 og kl. 20,00.

Forespørgsler angående afdelingens arbejde bedes 
rettet til bestyrelsen på mødeaftenerne eller direkte 
til:

Formanden: OZ5GB, G. Bruun, Arkturus Allé 26, 
Kastrup. — Næstformand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, 
Frederiksborgvej 201, Sø. 4587. — Sekretæren:
OZ4AO, Sv. Aage Olsen, Folkvarsvej 9, Go. 1902 v. 
Kassereren: OZ8Y, Ove Jensen, Egevang 8, Brh., Be. 
7480, giro 59755.

Programmet:
Mandag 21. januar: Reservelæge A. Lindahl kom

mer og taler om omgang med stærkstrøm og om, 
hvorledes man skal forholde sig i tilfælde af en 
ulykke.

Der vil blive demonstration af kunstigt åndedfæt, 
og vi beder derfor medlemmerne om at tage XYL 
og YL med.

Mandag 4. februar: Auktion. Eventuelle sælgere 
bedes melde sig til OZ5GB.

Mandag 18. februar: Foredrag. (Nærmere i OZ 
februar).

Siden sidst:
Mandag 3. december havde vi besøg af OZ7BG, 

som fortalte os om afvikling af DX-forbindelser. 
Det var lige noget for OZ7BG, og der var sikkert 
mange, der fik nogle gode fiduser til deres arbejde 
på DX-båndene. Fint foredrag, Erik, kom snart igen.

Stiftelsesfesten: Mandag 19. december havde vi så 
afdelingens 24 års stiftelsesfest, og vi kan vist godt 
med det samme fastslå, at den blev en sukces.

Der var mødt ca. 90 medlemmer med damer, og 
alle havde taget det gode humør med. Aftenen be
gyndte med kaffe garneret med Clausson Kaas og 
hans usandsynlige historier og vittigheder.

Efter kaffen havde vi auktion i den øverste sal.
OZ4AO uddelte præmierne for sommerens ræ

vejagter, og det blev OZ9WH, der løb af med Kø
benhavnsmesterskabet efterfulgt af OZ2AX, OZ8CP 
og OZ8MX.

OZ6PA overrakte vandrepokalen, som er udsat af 
Bang og Olufsen, til OZ9AC, der blev vinder af 
VHF-testen den 25. og 26. august.

Bestyrelsen ønsker medlemmerne et rigtigt godt 
nytår, med tak for det gamle. Vy 73 fra OZ4AO.

AMAGER
Møderne afholdes hver torsdag kl. 20 i klubloka

lerne Strandlodsvej 17, København S. — Formand: 
OZ7NS, Herkules Allé 2, Kastrup, tlf. 50 26 67.
Siden sidst:

29. november holdt værkstedsleder R. Rasmussen 
et interessant foredrag om supermodtageren. Han 
gennemgik dette emne fra A til Z på sin friske 
måde. Der var placeringer, der var dristige, men

18

O Z 4 S T : KH6CD - KL7DL - KL7BPM - KL7BUZ. 
W s MD5 fPort Saidi,

O Z 5 K Q :  FONEi KL"ADR - KL7FAF - KL7BVY - 
KL7ALA - KL7BEW - KL7ASQ. SU1AS - AP2Z - 
OQ5FH - 4 4JK - TF5TP - - OY2Z -
KH6AYG - CT3AN - BV1US - EL5A - Z1KG - 
ZL1KN - ZL2MC - ZL3FM - VK2LX - ZS4BW - 
VK5MS - KC6UZ. Wl-2-3-4-5-6-7-8-9-0. VE2-7-8.

10 m.
O Z 3 S K :  (FONE) EA6AS - OX3LD - SM2AKA - 

TF2WBR - VP1EE - YS2AG og ZD6RM som nye 
lande. Desuden er noteret: CN2 - CT1 og 2 - EA - 
F - FQ8 - Il - MP4 - OQ - OZ - VE 1-2-3-5, VQ4 - 
VS6 - VO. W1 - O - YO - ZB1 - ZS og 5A2.

Hort: F9UC/FC - UB5KBE og ZD8SC.
— og som rosinen i pølsenden QSO den 22. dec. 

kl. 10,46 GMT med OZ7SM. — Herbert var i gang 
fra VS6BE med godt nytår til alle.

O Z 9 S K :  (FONE) ZS6ADB - ZE6SL - FQ8AF - 
MP4BBF - UC2KAB - CR9AL - OX3LD samt W og 
VE - G3IDQ worked hele vejen rundt.

Hørte OZ7SM i Hongkong i QSO med 6SQ.
OZ2NU.



virkede trods alt fint. Trods det meget gennemter- 
pede emne var der mange, nye ting og ideer for os.

13. december: OZ7AQ’s foredrag var imødeset med 
spænding. For mange er det jo et helt nyt område 
at komme ind på, og man var straks klar over, at 
OZ7AQ var inde i dette område. 7AQ gav os op
lysninger om alt — også om transistorens svage 
punkter. Modtageren, han havde med, virkede fint.

20. december: Julefesten forløb fint. Stemningen 
varede til kl. 4 morgen, og det siger jo alt.

Programmet:
17. januar: Klubaften.
24. januar: OZ7AMG kalder.
31. januar: Klubaften.
7. februar: Diskussion. Retmodtager eller super

modtager.
14. februar: Klubaften.

Vy 73, OZ3WP.

ESBJERG
Mødested: „Strandbo", Darumvej 16, Esbjerg.

Formand: N. C. Biohm, OZ7BE, Nyhavnsgade 37, 
Esbjerg, tlf. 3105. —Næstformand: E. Fischer, Nord
by, Fanø, tlf. Fanø 203. — Kasserer: O. Madsen, Sto- 
regade 160, Esbjerg. — Sekretær: Aage M. Lauridsen, 
OZ1LA, Torvegade 60, Esbjerg, tlf. 3772. — Best.- 
medl.: F. Krieg, OZ3FK, Torvegade 66, Esbjerg, tlf. 
2691.

Siden sidst:
Ingen aktivitet i december.

Det nye program:
Onsdag 6. februar: Auktion. Vi kan desværre ikke 

komme i gang før, men værten har lovet, at vort 
nye lokale til denne aften skulle være i orden både 
med hensyn til varme og plads, og vi anmoder vore 
medlemmer om endelig at møde op OG HUSKE AT 
MEDTAGE SALGSOBJEKTER, så vi ka’ få gang i 
auktionen.

Onsdag 13. februar: Foredrag om styresendere af 
Fischer. OZ1LA.

Horsens
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Emil Møllers

gade 2 B, 4. Sekretær: OZ9PM, Anton Mikkelsen, 
Tordenskjoldsgade 16, 3.

Programmet for januar—februar bliver det sæd
vanlige, nemlig byggeriet, og vi kan sagtens finde 
arbejde til dem, der kunne tænke sig at give et 
nap med. — Godt nytår!

Vy 73, OZ9PM.

SILKEBORG
Lørdag 23. februar kommer 3TM til Silkeborg og 

taler om PA-trin. Specielle spørgsmål, der ønskes 
besvaret, helst skriftligt og i god tid til 6KW.

Nabo-afd. er naturligvis velkommen, såvel som 
enkelt medl. løvrigt nærmere i februar OZ.

Afdelingen ønsker alle indenfor EDR alt godt for 
det nye år. Vy 73, OZ6KW.

SORØ
I det nye år begynder vi vor foredragsrække løi- 

dag den 2. februar kl. 19,30 på „Borgen", hvor 9R 
kommer til stede som taler over et meget interes
sant emne. Som sædvanlig ønsker vi gerne at se så 
mange amatører fra nær og fjern som muligt. Re
server derfor allerede nu denne aften til et besøg 
i Sorø-afd.

Med ønsket om et glædeligt nytår sender vi alle
vore venner de bedste 73.

N. Nørregaard Olsen, OZ4NO.

VEJLE
Formand: OZ4IP, Ibsen Pedersen, Brejninge. — 

Næstformand: OZ7ZH, Zelmar Hansen, Fredericia- 
gade 44, 2. — Kasserer: OZ6LK, Knud Larsen, By
bæk pr. Vejle. — Sekretær: OZ4NJ, J. Nielsen, Sig- 
nesvej 5, 1. tv., tlf. 2272 efter kl. 18,00.

Håber så, vi efterhånden har fået udhvilet efter 
julens mange „strabadser" og er klar til at tage fat 
med friske kræfter i det nye år. Når dette OZ ud
kommer, har medlemmerne sikkert allerede fået et 
brevkort med indbydelse til vort næste foredrag, 
der afholdes på Park Hotel i de nyindrettede sel
skabslokaler i den gamle krostue. Det bliver OZ3TM 
fra Kibæk, der har lovet at komme og fortælle os 
en hel masse om „Modulation" — såvel AM, NBFM 
som PM og besvare evt. spørgsmål, så det bliver 
uden tvivl en fin aften. — Som det måske er gået 
op for de fleste (endnu ikke alle), har vi jo fået et 
dejligt klublokale på Vejle Taleskole i Ørstedsgade, 
og der mødes vi hver mandag aften kl. 20,00. Vi 
venter også næste gang at se dig, ligesom evt. nye 
medlemmer skal være velkommen. Vi vil til nogle 
af disse aftener forsøge at få nogle tekniske film fra 
American Agency’s filmudlejning. Næste møde bli
ver mandag den 21. januar kl. 20,00, hvor vi håber 
at se alle.

Vy 73, OZ4NJ.
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NYE MEDLEMMER

Følgende har i december maned anmodet om op
tagelse i EDR:
6738 - Henning Grass, Køgevej 139, 1., Taastrup.
6739 - OZ9NF, Finn Ole Nielsen, Set. Ibsgade 9, 2.,

Viborg.
6740 - Per Jessen, Hvidkildevej 28, st. tv., Kbh. F.
6741 - Bendt H. Nielsen, Vallensved pr. Fodby.
6742 - Niels Erik Jensen, Søndervinge 1, Esbjerg.
6743 - Jørgen Trøst Sørensen, Hyggeallé 4, Esbjerg.
6744 - W1VLN, John Engelsted, West Road,

Petersham, Mass, USA.
6745 - Ingolf Knudsen, Rolfsgade 67, Esbjerg.
6746 - S. Waetmann, Kirkegade 53, Ikast.
6747 - K. Dyregaard, Nørrevænget 5, Nykøbing Fl.
6748 - OZ9HM, Hans Ole Meyling, Borgediget 25,

Roskilde.
6749 - Tonny Ove Olsen, Hvalsøvej 29, 1., Brønshøj.
6750 - OZ7EE, Erik Petersen, Rønneallé 15, Korsør.
6751 - H. Christiansen, Slåenvej 15, st., Kbh. F.
6752 - Ole Dam, Æbeløgade 46, 3., Kbh. Ø.

Tidligere medlemmer:
4381 - OZ5AX, Bj. Nørgaard Pedersen, postboks 6, 

Nordborg, Als.
4891 - OX3LW, Leo Wolsing, Daneborg, Grønland.

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

QTH-RUBRIKKEN
555 - OZ3FL, O. Havn Eriksen, Skolevej 11, 

Aalborg, ex Nykøbing Fl.



827 - OZ7K. Poul Holst, Stubbedamsvej 74. 1.. 
Helsingør, lokal.

1643 - OZ5JM, Delfingade 6 C. Kbh. K.. lokal.
'2556 - Arne Mikkelsen. Gravene 10. Viborg, lokal.
3131 - OZ7HT. H. Thomsen, M. Bechs Allé 6. 1., 

Kbh. Valby, lokal.
3298 - OZ3IB. Ib Kjær Rasmussen. Fyrkatvej 11.

2. th., Aarhus, lokal.
3336 - Gustav Ohlsson. Sandhusvej 29. st. th.,

Kbh. Valby, lokal.
3350 - OZ3XP, S. Aa. Nielsen. Langkærgårdsvej 23. 

st., Birkerød, ex Kbh.
3419 - OZ6PH, C. E. Knudsen. Vindebyvej 24, st., 

Herlev, ex Vejle.
3739 - OZ1PA, P. Andersen, Engsvinget 23,

Hillerød, lokal.
3821 - OZ4AN, H. Skjøtt, Jagtvej 34. st. tv., Odense, 

lokal.
4288 - G. Strande-Sørensen, c/o Hey, P. Møllersvej 

4, Kbh. F., lokal.
4467 - Vilh. Clausen, Raadhusvænget 37, 2., th., 

Kastrup, lokal.
4691 - OZ4LF, L. Christensen, Vindingevej 63 A, 2., 

Roskilde, ex Taastrup.
4739 - OZ1TK. P. T. Knudsen, 91 Fairmead Crescent, 

Edgware, Mddx, England, ex soldat.
4839 - OZ2VL, V. Lauritsen, Kronager, Ringkøbing, 

lokal.
4913 - OZ4CJ, C. Aa. Jensen, Curtsvej 2, Rønne, 

lokal.
4979 - OZ6BG/2BR, H. Bang, Gormsgade 66, 

Esbjerg, ex Kalvehave.
5004 - OZ7VH, OSG. L. V. Hansen, radioværkstedet, 

jydske ing.reg., Randers, ex soldat.
5189 - OZ6LF, Jan Fialla, Christoffers Allé 84 A, 

st. tv., Søborg, lokal, u. afd.
5376 - OZ7ZD, SG. K. Bruun Jensen, RDO/IV/STGR, 

Høvelte, ex soldat.
5439 - OZ6JI, J. Isaksen, c/o J. Juul, Grund, 

Daugaard, ex Løsning.
5498 - E. Olsen, Nymølle, Vassingerød, Lynge, 

ex Brønshøj.
5521 - OZ4BM, B. Møller-Petersen, c/o Rasmussen, 

Saralystparken 5, 2. th., Højbjerg, 
ex Hedensted.

5678 - OZ5FB, H. Bliksted, Frederiksborgvej 24, 
st. th., Farum, ex Birkerød.

5696 - OZ2MI, fru M. Engberg, Vesterskovvej 47, 
Nykøbing Fl., lokal.

5712 - OZ7OF, J. Hansen, Vestergade 161, Silkeborg 
(berigtigelse).

5908 - OZ1XX, Kp. Høgfelt, radioværkstedet, 
kasernen, Viborg, ex soldat.

5968 - OZ9KN, K. P. Hansen, Ved Banen 9, 
Løgumkloster, ex Skovby Østj.

5991 - OZ9BS, J. Hjorth Sørensen, „Hyttegården“, 
Brunemark, Kvistgaard, ex Glostrup.

5996 - OZ3NJ, Sv. B. Jensen, Skovdalsvej 6, 
Aarhus, ex Hjallese.

6002 - OZ6WO, Wm. Ib Olsen, m/t REALF, A/S Asp
lund skibsrederi, Moss, Norge, ex Kbh.

6011 - OZ5PD, P. Dantoft, Asylgade 17, Odder, 
ex Aalestrup.

6063 - OZ5BI, K. Birch, landbrugsskolen, Malling, 
ex Hjørring.

6139 - H. Straarup, Stilledal 40, 2. tv., Vanløse, 
lokal.

6141 - Elfred Jensen, Vaxøvej 3, Aabenraa, 
ex Tinglev.

6192 - E. Frank-Hansen, s/s Elisabeth Nielsen,
Norgulf 120, Wall St. New York 5, NY, USA, 
ex Kbh., u. afd.

6197 - OZ1PN. Sv. Petersen. Nybo. B i O byen. 
Struer, ex Graasien.

6233 - OZ9MA. A. Mathiassen. Nvgaard, Helsingør, 
lokal.

6240 - Ove Hansen, c o Andersen. Vejlegade 12. 4 
Aarhus, ex G ude ru p

6353 - J. Møller Vestergaard, Den ny andelsbolig. 
Vestergade, Skanderborg, lokal

6431 - MHe. 290533, Kofoed, R R5. Jonstrup, 
Ballerup, ex soldat.

6449 - John Hansen, Mettehuset. Skabohuse, 
Nyborg, lokal.

6459 - A. Jensen, Assentoft, Volkmoile, ex Randers.
6511 - T. Larsen. Langelandsgade 10. 2. tv., Odense, 

lokal.
6530 - OZ3BN, rk. 308132. Nielsen, radiokomp.. 4. tg. 

bat., tg.kasernen, Høvelte, ex Hørve St.
6539 - OZ8KG, K. G. Jørgensen, landsbrugsskolen, 

Haslev, ex Neder Randlev.
6583 - Kn. Pedersen, Teglvænget 9, 4.. Aalborg, 

lokal.
6586 - P. Pedersen, Vejlbygade 28, 1., Risskov, 

ex Middelfart.
6640 - K. Storgaard Sørensen, Levring Efterskole, 

Kjellerup, ex Sall.
6664 - Mg. 303994, Hansen. 12. A. A„ 1. Bt, 

Almegårdskaserne, Rønne, ex soldat.
6683 - OZ1KA, Vagn Jensen, Schneeklothsvej 12,

1., tv., Kbh. F.

O z
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, Skolevej 11, 
Hasseris, Aalborg. Aalborg 13 593 — 180 k. b. om dagen. 
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, Hvid
ovre 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 Frede
riksen, Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2096. OZ1LF, L. L. 
Fialla, Aakjærsallé 11, Esbjerg. OZ2KH, P. K. Hansen, 

Borkvej 9, Nr. Nebel, tlf. 4.
Kassereren:

O. Havn Eriksen, OZ3FL, Skolevej 11, Hasseris, Aalborg. 
Aalborg 13 593 — 180 k. b. om dagen.

QSL-C entralen:
Paul Heinemann, OZ4H, Vanløse Allé 100, Kbh., Vanløse.

Amatørannoncer:
Sendes senest 3 dage før månedens begyndelse direkte 
til kassereren, OZ3FL, Skolevej 11, Hasseris, Aalborg, 

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

OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, Kbhvn. S.,
Amager 3664 v.

*

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

Trykt i Fyng Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
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Vedrørende amatør-radiosendetilladeiser.
Til underretning for foreningen fremsendes hoslagt oversigt 

over de i september måned d. å. skete ændringer vedrørende 
amatør-radi osendetilladelser.

Nye tilladelser:
B OZ1JN, 5851, Jens Nøhr Jensen, Redsted M.
C OZ1SN, 6414, Kjeld Stevner, Brøndbyøster Torv 54, 4., 

Glostrup.
B OZ4BQ, 6627, Svend Aage Madsen, Torvegade 6 A, 3., th., 

Brønderslev.

Inddragninger:
AB OX3AB, Arne Pedersen, Dundas.
AB OX3RC, 968, Arne Hammer, Julianehåb.
AB OZ1WK, Sv. E. Jacobsen, Helgenæsgade 2, Aarhus.
AB OZ2M, 729, K. L. Ewald, Adelgade 18, Hobro.
C OZ3AS, A. S. Jensen, Timandsvej 3, Hadsund.
AB OZ3IM, 3602, I. Møller, Mortenstrupvej 13, Hørsholm.
AB OZ3LG, L. A. Gaardsmand, Hjortensgade 52, st. tv., Aarhus.
B OZ4A, H. C. J. Albrechtsen, Tuborgvej 192, København NV. 
AB OZ4NF, N. E. Frøslev, Vesterfælledvej 89, st., København V. 
C OZ5BM, B. Mortensen, Fuglebakken 22, Viborg.
AB OZ5SK, S. P. K. Jensen, Assens pr. Mariager.
AB OZ5US, E. Brandi, Søndergade 9, Herning.
B OZ7EA, E. E. F. Andersen, Kornagervej 93, Lyngby.
AB OZ7HP, H. C. Pedersen, Skotlandsgade 10, 1., København S. 
AB OZ8JC, J. S. Christensen, C. A. Lejren, Oksbøl.
AB OZ8JO, J. Ostenfeld, Torkel Badensvej 3, Hellerup.

Ændring fra kategori B til AB:
AB OX3SL, 6202, Sv. Lindstrøm Pedersen. Godthåb.

Navneændring:
AB OZ3A, 2634, Sv. Johansen, Købkesvej 39, Odense 

har ændret navn til: Sv. Jershauge.

Vedrørende amatør-radiosendetilladeiser.
Til underretning for foreningen fremsendes hoslagt oversigt 

over de i november måned d. å. skete ændringer vedrørende 
amatør-radiosendetilladeiser.

Nye tilladelser:
B OZ2WD, Jørgen Simonsen, Solbjergvej 9, København F.
B OZ2WS, 6482, Willy Sørensen, Brylle pr. Knarreborg.

C OZ2XR, 6588, Flemming Trosborg Brandt, Haspekrogen 11,
Søborg.

C OZ3RI, 6689, Richard August Jensen, Slotsgade 22, 2., 
København N.

B OZ4ZO, 5785, Hans Jensen, Stengade 25, 4. tv., København N. 
B OZ5PD, 6011, Per Ole Dybdahl Dantoft, Skolegade 6, Odder. 
B OZ6AW, Andre Vittrup Øelund, Pal udan Mullers vej 119, 

Aarhus. — (genudstedelse).
B OZ6CR, 5929, Christian Arne Rasmussen, „Bænkebjerg", 

Stærmose, Holmstrup. — (genudstedelse).
B OZ6RI, Karl Oluf Riisberg Jensen, c/o radioforhandler 

Nissen, Sølsted pr. Visby Sønderj.
B OZ6WO, 6002, William Ib Olsen, Magistervej 44, 1.,

København NV. VENDI



Inddragninger:
AB OZ1ES, 3612, E. P. Skov, Vinkelvej 10, Hillerød.
AB OZ4C, 491, S. Gaardsøe, Nygade 12, Ringkøbing.
AB OZ4CP, C. Petersen, Nymølle, Aabenraa.
AB OZ6AS, A. K. Salmonsen, Hundborg pr. Sjørring.
AB OZ6JE, J. 0. Jensen, Indslev pr. Nørre-Aaby.

Ændring fra kategori AB til A:
A OZ3EB, 5576, Kpe. 298176, Breckling, telegrafmekanikerskolen, 

Ole Nielsensvej, København 0.
A OZ5EH, 4707, K. G. Andersen,

Aldershvilevej 105 E, Bagsværd.

Ændring fra kategori B til A:
A OZ4JV, 6089, J. H. Vangstrup, Store Regnegade 26 A, 

København K.
A OZ8CL, 5670, C. Linnet, Østerbrogade 118, 4. tn., 

København 0.
A OZ8CN, 5790, Kpe. 354, Nielsen, TGMS, Ole Nielsensvej, 

Ryvangen, København 0.
A OZ9SE, 6212, S.-E. Petersen, Engelshøjgade 14, Sønderborg.

Ændring fra kategori C til B:
B OZ5DX, 5856, H. O. D. Pyndt, Udstolpe, Sakskøbing.

Rettelser:
2IZ, navnet rettes til: Behrndtz, K. H.
2WA, adressen rettes til: Birchnersgade 4, Korsør.
4LR, navnet rettes til: Løvenskiold, F. S. R. C. L.
4VI, adressen rettes til: Fredensvej 4, 2., Viby J.
7HW, adressen rettes til: c/o fru Olsen, Arendalsgade 9, 5., 

København Ø.
7VH, navnet rettes til: Hansen, L. V.

Rettelser til fortegnelse over amatør-radiostationer pr. 1.10.56.

2FH i første kolonne tilføjes: B; navnet rettes til Hansen, F. S. 
5VR, adressen rettes til: Jernbanegade 2, Thyregod.
8MH (Melchior, H.), kaldesignalet rettes til: 8HM.
9EM, i første kolonne tilføjes: B.

AB OZ7EE, 6750, Erik Pedersen, Rønne Allé 15,Korsør.
C OZ7WZ, 6333, Heinz Harry Clausen Wolff,

Hertug Hans Vej 37, Sønderborg.
B OZ8BH, 6451, Børge Gert Hansen, Wilkensvej 26 C, 1., 

København F.
C OZ8JG, 6182, Captai Johan Freddy Just Georg Grandt, 

Præstevænget 52, Ballerup.
B OZ8SB, 6620, Jens Kristian Skovbo,

Ljørslev pr. Nykøbing M.
B OZ9DC, 6402, Hans Ejgil Holtman, Søllerød Park 

blok 7 nr. 8, Holte.
B OZ9HM, 6748, Hans Ole Meyling, Borgediget25, Roskilde.
C OZ9HW, Hannes Hafstein Wolffbrandt, Nøddevænget 11,

Lyngby.


