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EDR’s 25. SOMMERLEJR

bliver nær Danmarks nationalpark

I år kaldes der ud til EDR’s 25. sommerlejr 
— en lejr, der for at gøre den tiltrækkende 
såvel for danske som for eventuelle uden
landske deltagere skulle have en fordelagtig 
beliggenhed. Der har af den grund været un
dersøgt flere lejrpladser ud mod Kattegat, 
men enten var disse for primitive, eller også 
var programmerne for disses benyttelse så 
overtegnede, at det ikke var muligt at finde 
et velegnet tidspunkt.

Aalborg afdelingen, der har påtaget sig ar
rangementet, har derfor for at opnå den tid
ligst mulige omtale af lejren og også for at 
få den længst mulige tid til forberedelserne 
bestemt sig til at lægge lejren ved Aalborg 
Set. Georgsgildernes lejrplads ved Madumsø- 
hus ved bredden af Madumsø i den østlige 
del af Roldskovområdet.

Lejren her vil finde sted i ugen fra 
søndag d. 28. juli til lørdag d. 3. august 1957.

Den kommer til at ligge i et område, hvor 
noget af Danmarks skønneste natur findes 
med de herligste muligheder for ekskursioner, 
både hvad fauna og flora angår. Her kan vi 
komme til Rebild, Danmarks nationalpark, til 
Blaakilde og Ravnkilde — de store kilde
spring, og vi kan komme på et interessant 
besøg i noget, der lyder så prosaisk som Ting

bæk kalkminer, men hvor der nede i dybet 
findes alle billedhuggeren Bundgaards 
modeller. Bundgaards hovedværk er Gefion- 
springvandet ved Langelinie i København.

Beliggenheden er meget fredfyldt og allige
vel let tilgængelig, hvadenten man kommer 
af hovedvej 10 eller ad den jydske længde
bane til Skørping station.

På lejrstedet findes Madumsøhus, der før 
det blev overtaget af Set. Georgsgilderne, var 
restaurant. Der findes derfor et velegnet stort 
køkken, der med den rigtige økonoma, koge
kone og medhjælp vil kunne tilfredsstille vort 
behov. Der findes herinde endvidere spisesal 
og to store soverum med etagekøjer og des
uden kontor til lejrledelsen, og udenfor fin
des stor indhegnet lejrplads og vaskeplads.

I de kommende numre af „OZ“ skal vi ud
dybe foromtalen af lejren — dens program, 
og hvad der er nok så vigtigt at få oplysning 
om, hvad det vil komme til at koste at del
tage i lejren.

Reserver tiden — og vi i Aalborg skal re
servere vor tid — til efter bedste evne at 
skabe en sommerlejr, der forhåbentlig må til
fredsstille alle.

EDR’s Aalborg afdeling.
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Et coaxialrelæ til 52 ohm
Af OZ8PM.

Det er mit indtryk, at de fleste Ham’s tager 
meget let på spørgsmålet m. h. t. at skifte 
antennekabler med lav impedans fra sender 
til modtager.

Man ser ofte ganske almindelige omskiftere 
af forskellige konstruktioner, og mere eller 
mindre velegnede til formålet, og ligeledes 
relæer af telefon-relæ typen, anvendt på det
te sted.

Hvis man ser efter specifikationerne, som 
opremses i div. kataloger, får man omgående 
vished for, at det ingenlunde er ligegyldigt, 
hvordan et omskifter-system i et coaxial-ka- 
bel er udformet. Her nævnes nemlig stand
bølgeforholdet og tilladelig HF effekt.

Selvfølgelig har sagen størst betydning på 
VHF og UHF, men det er jo ikke nogen skade

til at få det mest mulige ud også på de ..lange 
bølger".

Det her viste coaxiale relæ skulle kunne 
klare problemerne hæderligt, både hvad 
standbølgeforhold og alm. amatøreffekt, på 
de os i tiden tildelte bånd angår.

Alt fremgår af tegningen, og enhver kan 
iøvrigt ,,digte“ videre ud fra min ide, da den 
her viste løsning jo ingenlunde er den eneste

rigtige.
Dog vil jeg fraråde at gå 

fra den grundlæggende ide, 
da det netop er den, der gør 
relæet tabsfrit. Jeg tænker 
her på den aksiale bevægel
sesretning af skiftekontak
ten. Det mest almindelige 
princip er nemlig en vippe
kontakt. Anvendes dette 
princip, vil relæet ikke mere 
være co- axial, og standbøl
ger kan opstå.

Med hensyn til materiale
valget kan man jo selv be
stemme, om det skal være 
messing eller andet ikke 
magnetisk metal.

Isolationsstofferne bør måske nok være 
plastic overalt, og ikke fiber som vist for mid
terlederen. Keramik var vel det bedste, men 
sikkert umuligt at skaffe. Nå, relæet er dog 
lavohms.

Har nogen iøvrigt erfaringer at byde på, 
vil de være særdeles velkomne.

SILENT KEY
George W. Olesen, OZ5RE, døde den 5. februar.

Redaktør og virkelig radioamatør var han, aktiv 
på båndene til det sidste.

Man forstår ikke rigtigt, at han ikke er mere. For 
os, der kendte ham og forstod ham, var det et sør
geligt budskab, der spredtes på 80 m båndet. George 
gik 100 °/o ind for KB-amatørernes ve og vel. Hans 
pen var hård, han fremførte sin mening om sagerne, 
også EDR fik sin part, berettiget eller ikke. Som 
den idealist han virkelig var, skævede han heller 
ikke til, hvad der økonomisk kunne gavne ham selv. 
Dette havde vel også en andel i, at hans eget tids
skrift „Radio EKKO“ til sidst ophørte med at ud
komme. Det var en sorgens dag for George, og jeg 
tror, han puslede med tanken om påny at udgive 
sit blad, men hans gamle sygdom fra hans ungdoms
tid som telegrafist brød ud igen, nedbrød hans hel
bred og stoppede hans fremtidige planer.

Hans karriere var enestående. Han var bispesøn 
fra Ribe og uddannet som telegrafist i radioens 
barndom, en af dem, der oplevede hele radioens 
udvikling på nærmeste hånd. Han var med, da ra
diofoniens spæde spire blev lagt, har var med, da 
EDR blev stiftet.

Tidligt gik han journalistvejen, og der har vel 
ikke eksisteret det radiotidsskrift, som George ikke 
på et eller andet tidspunkt har haft en finger med 
ved. Han stod indtil for kort tid siden som redaktør 
og udgiver af „Radio EKKO“, som alene var hans 
værk, indtil den tilbagevendende tropesygdom tvang 
ham til at ophøre.

Vi har mistet en god ven, OZ5RE tidligere tillige 
også OZ7RE og OZ7O, en virkelig KB-amatør. En 
af de få „gamle“ er ikke mere. Vi skylder dig hjer
telig tak George for din indsats for KB-amatører
nes sag. Æret være dit minde.

OZ3Y.
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Transistorteknik VI: En rævemodtager
Ved B. Johansen, OZ7AQ.

(Fortsat)

En af de første ting, man som kortbølge
amatør vil forsøge at anvende transistorer til, 
er naturligvis en rævemodtager. Et sådant 
forsøg er også gjort, og selv om modtageren 
endnu ikke har været anvendt til rævejagt i 
praksis, og også nok kan forbedres væsentligt 
på mange punkter, er resultatet dog så loven
de, at en beskrivelse kan forsvares.

Når det er valgt at bygge en super, er det 
ikke fordi en detektormodtager med transi
storer byder på særlige vanskeligheder, men 
fordi det endelige mål er en rigtig kommuni
kationsmodtager, der naturligvis må være en 
superheterodynmodtager.

Modtageren kan naturligt opdeles i følgen
de underenheder:

1. HF-del (HF-forstærker, blandingstrin, 
oscillator).

2. MF-del.
3. Detektor og BFO.
4. LF-forstærker.

og vi begynder beskrivelsen „bagfra“ med

LF -forstærkeren.
Vi har følgende at gå ud fra:

a. Når der benyttes hovedtelefon, er det kun
nødvendigt med nogle få milliwatt ud
gangseffekt.

b. Detektering med en transistor kan foregå
ved et meget lavt signalniveau.
Punkt a. fortæller os, at en enkelt transi

stor (af billigste type) drevet fra et 6-volts 
batteri og kørt i klasse A er tilstrækkelig 
som udgangstrin. Punkt b. medfører, at en 
meget stor del af modtagerens samlede for
stærkning med fordel kan lægges i lavfre
kvensforstærkeren, idet denne er simplest at 
bygge, og den billigste transistortype her ud
nyttes bedst. En LF-transistor kan godt an
vendes på en lav mellemfrekvens, men vil, 
på grund af den lave grænsefrekvens fao 
kun give ringe forstærkning.

Fig. 19 viser diagrammet over LF-forstær- 
keren, der naturligvis også kan anvendes til 
alle mulige andre formål end en rævemodta
ger. Begge trin anvender fælles-emitter kob
lingen. Den benyttede hovedtelefon er en lav
ohms type. Den kan enten indskydes direkte 
i udgangstransistorens kollektortilledning el
ler, som her, tilkobles over en lille tonedros
sel på et par henry og en koblingskondensa
tor. Ønsker man at benytte en sædvanlig

Fig. 19. LF-forstærker. Alle modstande er ½w 10 %. 
Emitterafkoblingskondensatorerne er 3 V - minia
turetyper, koblingskondensatorer kan være for 6 V.

højohms telefon, anvendes en transformer, 
der omsætter telefonens 10 kΩ(ved 1 kHz) 
til de ca. 1000 Ω, transistoren skal belastes 
med. Omsætningsforholdet bliver da ca. 1 : 3.

Transistorerne er temperaturstabiliseret 
med modstande, C1 giver en passende basaf
skæring. Volumenkontrol er unødvendig, da 
styrkereguleringen foretages i MF-forstærke- 
ren.

Når forstærkeren er monteret og forbin
delserne kontrolleret, tilsluttes batteriet, og 
spændinger og strømme skulle nu gerne kon
trolleres. Dette er faktisk lettere sagt end 
gjort, for når vi har at gøre med så små 
strømme og spændinger, som tilfældet er her, 
er et almindeligt universalinstruments effekt
forbrug så stort i forhold hertil, at målinger 
besværliggøres overordentlig meget.

Råder man over et følsomt isntrument, er 
det dog muligt at afgøre, om et transistortrin 
arbejder korrekt. Kollektorstrømmen er jo 
næsten uafhængig af kollektorspændingen, 
så selv om instrumentet forårsager et ekstra 
spændingsfald på kollektoren, når det ind
skydes i kollektorledningen, måles strømmen 
rigtigt.

Når voltmetret forbindes over emittermod- 
standen, synker spændingen lidt. Hermed for
øges emitter-basisspændingen, således at der 
nu flyder en større emitterstrøm. Herved 
kompenseres faldet i emitterspænding delvis, 
hvorfor fejlen på grund af instrumentets for
brug ikke bliver så stor, som man først skulle 
tro. Det, der sker, er en udnyttelse af tran
sistorens egenskaber i fælles-kollektorkoblin- 
gen, der er analog med katodefølgeren.

Kollektorspænding, basisspænding og ba
sisstrøm kan vi kun måle ved hjælp af et rør- 
voltmeter (eller transistorvoltmeter!) og et 
følsomt mikroamperemeter med lille mod-
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ændres a således fra 0,97 til 0,95 (ca. 2 %), 
falder β fra 32,4 til 19,0 eller med over 40 °/o! 
Man regner derfor kun med at benytte tran
sistoren op til højst 0,1 fa o I praksis giver 
OC73 dog stadig en anvendelig forstærkning 
ved den valgte mellemfrekvens på ca. 300 
kHz.

Desværre er der ingen fordele ved fælles
basiskoblingen, selv om dens grænsefrekvens

Et udsnit af 
modtageren. 
Opbygningen 
er foretaget på 
en 1,5 mm 
pertinaxplade 
forsynet med 
rørnitter med 
loddeflige. Det 
meste af led
ningsføringen 
er på bagsiden. 
Spolerne er 
viklet på 
klokkekerner 
med svagt 
ydre felt.

er højere, for fælles-emitter giver størst for
stærkning helt op til fa o hvor de to kurver 
for opnåelig forstærkning som funktion af 
frekvensen skærer hinanden.

Detektoren er her, hvor der er tale om tele
grafimodtagning, et transistor-blandingstrin 
med signalet på basis og BFO-spændingen til
ført emitteren. Virkningen er den. at BFO’en 
lukker op og i for signalet, og således modu
lerer dette. Det nedre af de herved dannede 
sidebånd er LF-signalet, der føres til LF- for
stærkeren. BFO’en er en fælles-basis for
stærker med indgang og udgang ført sam
men, som i alle andre oscillatorer. Afstem
ningsspolen er viklet på samme type klokke- 
kerne, som anvendes til modtagerens øvrige 
afstemningskredse.

Mellemfrekvensforstærkeren har to transi
storer og tre afstemte kredse på ca. 300 kHz. 
Denne frekvens er resultatet af et kompromis 
mellem spejlselektivitet — og forstærknings- 
kravene. Man er indtil videre frit stillet med 
hensyn til valg af mellemfrekvens, da man 
må fremstille kredsene selv. Almindelige MF- 
båndfiltre for rør er ret uanvendelige, for 
dels passer impedanserne ikke, og dels ville 
koblingen alligevel blive alt for løs på grund 
af transistorernes kredsdæmpning, selv om 
spolerne var forsynet med passende udtag.

Til en rævemodtager klarer vi os imidler
tid udmærket med den simpleste løsning, en
kelte afstemte kredse, når blot disses godhed 
vælges passende.

Vi er nu nået til et punkt, hvor vi må kon
statere en væsentlig mangel ved transistoren: 
den kræver styreeffekt i modsætning til elek
tronrøret, der drives effektløst. Dette med
fører, at der må indgås et kompromis mellem 
kravene til forstærkning og selektivitet.

Transistorens indgang dæmper altid ind
gangskredsen, og da indgangsmodstanden 
normalt ligger omkring 1—2 kΩ må vi trans
formere ned fra kredsens høje resonansimpe
dans (flere hundrede k.Ω) for ikke helt at øde
lægge kredsens godhed Q. Kredsen har selv 
tab repræsenteret ved den såkaldte ækviva
lente parallelmodstand Rp (resonansimpedan
sen).

Fig. 21.a benyttes til at udregne de transformerede 
ud- og indgangsmodstande. I b er det samme kreds

løb, men med de virkelige værdier Ru og
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stand; disse målinger er dog ikke strengt nød
vendige. Kollektorspændingen fremgår jo af 
kollektorstrømmen og kollektormodstanden. 
og nu kan vi regne os til kollektor-emitter- 
spændingen Ve, der er den størrelse, vi gerne 
vil kende. bl. a. for at kunne beregne kollek- 
tortabet Pc = Ic* Ve.

Basismodstandenes størrelse kan let findes 
ved forsøg, idet man prøver forskellige vær
dier af Ri og Rs, indtil kollektorstrømmene 
har den rigtige værdi. Selv om man har be
regnet modstandene rigtigt, kan det iøvrigt 
godt være nødvendigt at eksperimentere lidt 
med størrelsen på grund af tolerancen på 
modstande og transistorer.

Detektor og BFO.
På det tidspunkt, da modtageren blev plan

lagt, var HF-transistorer endnu så kostbare, 
at det blev besluttet at forsøge med LF-tran- 
sistorer i mellemfrekvensforstærker, detektor 
og BFO. Der valgtes OC73, som kun er lidt 
dyrere end OC71, og som har grænsefrekven
sen fao — 500 kHz mod 300 kHz for OC71. 
Dette betyder dog ikke, at OC73 giver fuld 
forstærkning op til 500 kHz, idet den opgivne 
grænsefrekvens er den frekvens, hvor strøm
forstærkningen a i fælles-basis er faldet til 
0,7 gange værdien ved 1 kHz (3 dB). For
stærkningen i fælles-emitter afhænger jo af



Fig. 22. Principdiagram for MF-forstærker, detektor og BFO.

Den effekt, der er til rådighed fra drivtran
sistoren, skal altså fordeles mellem kreds og 
næste transistor. Jo større transistorens andel 
skal være, jo mere må den dæmpe kredsen, 
hvorfor større forstærkning kun fås på be
kostning af selektiviteten.

For at få størst mulig forstærkning ud af 
drivtransistoren skal der være impedanstil
pasning, d. v. s. belastningsmodstanden skal 
være lig med transistorens indre modstand. 
Herved fås en ekstra dæmpning af kredsen, 
hvorved selektiviteten yderligere falder.

I praksis vil man starte med at fremstille 
en afstemt kreds med passende valgte værdi
er af L og C. Kredsens ubelastede Q måles, 
hvorefter parallelmodstanden udregnes af 
Rp = Q • 2π* f • L, hvor f er resonansfre
kvensen.

Spolen skal vikles med passende udtag for 
kollektor og basis. Omsætningsforholdene for 
den herved fremkomne autotransformer fin
des af følgende formler:

hvori forekommer størrelserne
Rp = kredsens resonansmodstand, findes af 

Rp = Q1 • 2 π* f • L.
Ri = transistorens indgangsmodstand.
Ru = transistorens udgangsmodstand.
Q1 = godheden af kredsen alene.
Q2 = kredsens godhed efter tilslutning af 

begge transistorer.
Når man benytter denne metode, må Qi 

kendes. Q-måling er jo ikke ligefrem hver
dagskost for flertallet af amatører, og i man
gel af nødvendige instrumenter må man skøn
ne en værdi. Detce lyder måske tosset, men i 
praksis vil resultatet som oftest ikke blive så 
galt endda. Det spiller jo sjældent nogen rol
le, om forstærkningen bliver et par dB højere 
eller lavere, og skulle kredsen blive for bred, 
er der altid den udvej at flytte spoleudtagene
længere ned.

Lad os forudsætte, at Q1 er målt. Herefter

skal Q2 vælges. Q2 skal være mindre end 
Q1/2, hvorfor Q1 naturligvis skal være så højt 
som muligt.

Fig. 22 viser MF-forstærkerens diagram. De 
benyttede klokkekerner giver med 140 vdg. 
0,1 mm kobbertråd med lak og silkeisolering 
L = 1,25 mH og Qi = 140 ved f = 290 kHz, 
afstemningskapaciteten er 270 pF. Trinfor
stærkningen er fra basis til næste basis kun 
2 gange (6 dB), hvilket dels skyldes kredsta
bene og dels det faktum, at OC73 nu engang 
ikke er særlig velegnet på denne frekvens.

Spolernes belastede godhedsfaktor Q2 lig
ger omkring 75, hvilket er opnået ved ikke at 
tilpasse helt korrekt.

Fordelen ved at benytte transistorer med 
lav forstærkning er, at man undgår neutro- 
dynstabilisering, der ville være uomgængelig 
nødvendig med transistorer som f. eks. OC45, 
der er beregnet til MF-brug.

Selv om transistorens karakteristikker lig
ner pentodens, har den dog triodens mang
lende isolation mellem ind- og udgang, hvil
ket vi hidtil er gået meget let hen over, hvil
ket kan forsvares ved lave frekvenser, men 
ved HF går den ikke.

Et MF-trin, der jo arbejder på een fast fre
kvens, er ikke så vanskeligt at stabilisere. 
Det foregår ved hjælp af Cn og Rn på fig. 
23, og virkemåden er den fra triodesenderne

velkendte. Modstanden Rn er ikke strengt 
nødvendig, men det er mest korrekt at med
tage den for at opnå fuld balance i den bro
opstilling, der skjuler sig i diagrammet.

(fortsættes).
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Begyndersiden:

Tilpasning af instrumentshunte
Ved OZ2E

Med et milliamperemeter er man i stand til 
at måle strømme, der er større end instru
mentets skalaudslag (fuldt udslag), ved at for
binde en modstand R tværs over instrumen
tet, som vist på fig. IB.

1  m A f m  A

6

hvor R = modstanden shunten skal have, 
Rm er den indre modstand i instrumentet og 
n den faktor (det tal) med hvilken instrumen
tets fulde udslag skal multipliceres for at få 
det ønskede fulde udslag.

Alt dette lyder såre godt, men kan man 
ikke enes med tal og formler, eller kendes 
instrumentets indre modstand ikke, hjælper 
formlen ikke ret meget.

Fig. 2 viser et diagram over en opstilling, 
der kan være til stor hjælp, når instrumenter 
til f. eks. den nye sender skal shuntes. Poten
tiometrenes ohmske størrelse er selvfølgelig 
ikke kritisk, blot skal her bemærkes, at hvis

der bruges potentiometre med kulbaner, må 
belastningen, som for kulbaner normalt er ½ 

watt, ikke overskrides.
Målestrøm leveres af et tørbatteri på 4,5 

volt, over hvis klemmer R1 er forbundet. I en 
af lederne er der indskudt en afbryder, såle
des at batteriet ikke forbruges unødigt. Slæ
bekontakten på R1 aftager målestrømmen, 
der grovreguleres med R1. Potentiometrene 
R2 og R3 bruges til finregulering, og i de to 
par telefonbøsninger placeres normalinstru
mentet og det instrument, der skal shuntes 
(se fig. 2). Med normalinstrumentet menes 
her et instrument med kendte måleområder 
for strøm.

Ved montering af enheden bør man forbin
de potentiometrene på en sådan måde, at der 
i kredsløbet er størst modstand og altså 
mindst strøm, når potentiometrene er drejet 
helt ned (mod urets omdrejningsretning). 
Derved husker man lettere, at når der drejes 
op (med urets omdrejningsretning), går man 
mod større strøm.

Betjeningen er nem. De tre potentiometre 
drejes ned. Normalinstrumentet tilsluttes te
lefonbøsningerne A og B, plus til A minus til 
B. Instrumentet, der skal shuntes, tilsluttes 
telefonbøsningerne C og D, plus til C minus 
til D, og afbryderen sluttes. Først grovregu
leres med potentiometer R1 og efter finregu
lering med R2 og eventuelt R3, kan man på 
normalinstrumentet aflæse, hvormeget fuldt 
udslag på det andet instrument beløber sig 
til i mA.

Nu kommer den spændende del af arbejdet. 
Man har hos en af OZ’s mange annoncører 
købt 1 meter modstandstråd, og i denne ene 
meter shunttråd er der nok til de første par 
sendere. Klip ikke noget af tråden endnu, 
men rens 5—10 cm af den ene ende omhyg
geligt med smergellærred. Lod dernæst trå
dens yderste ende på en loddeflig og monter 
denne på instrumentet, der skal shuntes. 
Med et krokodillenæb klemmes modstands
tråden fast til den anden klemme på instru
mentet, således at der er en passende længde 
modstandstråd mellem instrumentets klem
mer, f. eks. 3—5 cm. Kontroller på normal
instrumentet, hvormange mA det andet in
strument skal have for at få fuldt udslag. Øn-

(Fortscettes nederst næste side)
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Man kalder det at shunte instrumentet. Den 
samlede strøm i B består af strømmen igen
nem instrumentet og strømmen igennem 
shunten.

Den ohmske modstand en shunt R skal have 
ved et ønsket fuldt udslag beregnes ved hjælp 
af følgende formel:



Forudsigelser for marts Vy 73 - best - 9SN
Rate
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14 lb | 18 20 j 22 24

Banekok
HS 8700 S3 15.8|14,9 17.0 29.0

i
5 7 , 5  i;

40,5 41,5

1

42,0

1
57.0 2^,0

1

22.0 17.0 15,s| MHz

Bruxelles
ON

!
800 230 8.5 7,8 6,6 6 6 10,0

i

14.0 i 15.5 15.8 15.6! 14,8:

1

i
12,3 9,9 8,5 -

Buenos
Aires

LU
12000 235 22.0 19,7 18,7 16,9 18.4 29,5 39,5 42,0 42,0 41,5 36,5 28,5 22 0 -

Lima
OA 10000 264 22,0 13,1 17,0 14,8 19,0 19,5 33,0 39.5 40,0 39,0 36,5 30.5 22,0 -

Naircbi
VQ4 6900 .55 20.5 19.0 17.0 27,0 39,0 42,0 42,0 42,0 40.0 34,0 27,0 22,6 20,5

New York
W2 6300 293 18,5 15,8 13,9 11,9 11,4

!

15,4 22,0 28,5 32,7 34,9 34,0 27,5 18,5
-

Reykjavik
TF 2100

L ’
310 11,8

[12,3]
10,5
[12,8]

9,8
[12,6]

8,8
[12,5]

13,0
[13,2]

19,1 23,0 25,0 25,6 25,0 21,5 15,9 11,8
112,3] -

Rom
I 1600 180 12,4 11,5 9,9 11,7 18,0 23,5 25,0 25,5 24,8 23,0 19,0 14,8 12.4 -

Tokio
JA/KA 8600 46 13,1 13, t 14.5 21,8 28 0 32,5 32,0 24,0 19.5 17.4 16,0 13,9 13,1 -

Thorshavn
OY 1300 310 9.3

i

8,6

i

7,2
[8,5]

7.4
[8,5]

11,5 15,7 17,9 19,2 19,1 17,9 15,4 11,5 9,3 -

Godthåb
OX 3500 310 15,0

[18,7]
13.3

[20,6]
12.5
[20,6]

11.0
[20,6]

13,0
[18,5]

19,1 26,0 29,3 31,5 31,0 28,5 21,5 15.0
[18,7] -

Rio de 
Janeiro 

PY-1
10400 228 21.5 19,7 19,1 17,6 17,2 28,8 39,5 36,5 31,7 30,0 30,0 28,0 21,5 -

Wien
OE 900

i

166
l

8.6 7,9 6,8 7,5 12,4 15,5 16,8 16,8 16,4 15,0 12,5 9,7 8,6

Svalbard 
LA-LB x 2000 18 13,8

[20,0]
12,7
[19,8]

11.8
[17,6]

11,4
[15,2]

13 2 
[14,6]

16,3 18,4 20,0 20,7 19,8 16 8 
[17,5]

14 5 
[20,0]

13 8 
[20,0] -

Færinge
havn 
OX x)

2300 270 14,5
[18,5]

11,8
[20,0]

10,9
[20,0]

10,2
[20,0]

10,0
[18,2]

14,8 19,0 22,3 24,0 25,0 24,9 19,7 14,5
[18,5] -

Mel bourne 
VK3 16000 70 14,7 13,5 17,1 28,5 35.5 37,0 30.8 27,8 26,8 24,5 20,5 16.1 14,7 -

x) Gælder KUN for OY land Forudsigelserne er fremkommet så sent, at de ikke kunne komme med i selve bladet.

Idé og udkast til dit QSL-kort leveres af
OZ4WJ, Bøgebjergvej 1A, Odense, giro 79296.

Sælges meget billigt: Den fine amerikanske sen
der BC 375 komplet i orden med 80 m og 40 m 
Zuning unit. Indbygget 100 w modulator og antenne
relæ. Diagram medfølger. Standard VHF modtager 
excl. motor (se Radio-magasinets annonce, OZ/fe- 
bruar). Rør: P10, P35, P800, P2000, E-rør, D-rør, 
K-rør, x-tal 6200 kHz. Filterdrosler, drejekondensa- 
torer 1-, 2- og 3-gangs. Dynamisk mikrofon og 
hovedtelefoner.

Uffe Krabbe, Virkelyst 24, Hjørring.

Sælges: Torotor spolecentral, type 765 LB’MB’ 
Kutter (80 m) KB kr. 20,00. Torotor togangskonden
sator til samme 450 pF kr. 5,00. 100 °/» i orden.

OZ9KW, Koefoed, Jernbanegade 26, Aakirkeby.
Købes L.S.50. Stabilovolt 280/80, 280/40, skal være 

100 #/o OK.
OZ6RF, Holger Andersen, Helgesvej 13, Kbh. F.

Sælges: SM19, 95 kr. BC455, 6 rørs super, 6—9,1 
MHz, 70 kr. I bytte kan tages 2 stk. 12P50 og xtal 
mike.

OZ7ON, Raagaardsallé 13, Dragør, tlf. 265.



Kalibreringsudsendelser
Søndag d. 31• marts

Det kan være ret vanskeligt for nye ama
tører samt amatører uden særligt målegrej 
at få modtageren eller VFO’en kalibreret. På 
manges opfordring skal vi derfor søndag den 
31. marts 1957 fra station OZ7EU foretage en 
speciel kalibreringsudsendelse, der vil foregå 
som følger:

3500 kHz — kl. 9,00 til 9.04. CW.
3550 kHz — kl. 9,05 til 9,09. CW.
3600 kHz — kl. 9,10 til 9,14. CW og fone.
3650 kHz — kl. 9,15 til 9,19. Fone.
3700 kHz — kl. 9,20 til 9,24. Fone.
3750 kHz — kl. 9,25 til 9,29. Fone.
3800 kHz — kl. 9,30 til 9,34. Fone.

Tiderne er DNT, og CW-sendingen foregår 
med speed 40 tegn pr. minut, så alle kan del
tage. Nøjagtigheden er på frekvenserne 3500 
til 3650 bedre end ± 1 kHz og fra 3700 til 3800 
bedre end ± 0,5 kHz. Sendeeffekten vil med 
CW være 300 watt og med fone 150 watt, så 
der skulle være mulighed for at høre statio
nen overalt i landet.

Vi beder samtlige aktive amatører så vidt 
muligt holde de ovennævnte frekvenser fri 
de pågældende tidspunkter. Efter udsendel
sen vil OZ7BG være QRV på 3550, hvis nogen 
skulle have specielle ønsker.

73 - OZ7EU/OZ7BG.

Et oscillatoreksperiment
Ved OZ3NJ.

Efter at jeg med stor interesse har læst 
OZ7AQs artikler om transistorteknik, prøve
de jeg at bygge transistoroscillatoren i febru
arnummeret af OZ, mine økonomiske forhold 
tillader mig desværre ikke at foretage mere 
vidtløftige eksperimenter. Efter lidt eksperi- 
mentering fandt jeg dog ud af, at den kunne 
faktisk bringes til at svinge uden brug af 
drosselspolen. Opstillingen er vist i hosståen
de diagram. Den giver en særdeles fin og 
kraftig tone og kan jo bygges med meget 
små dimensioner. Som en yderligere fordel 
kan nævnes, at strømforbruget kun andrager 
0,2 mA ved 4,4 V.

Stykliste:
R1 = 3 kOhm.
R2 = 10 kOhm.
R3 = 68 kOhm.
C1 = 20 nF.
C2 = 0,1 uF.
C3 = 50 nF.
B = Batteri 4,5 V.
H = Hovedtelefon 4000 Ohm. 
T = Transistor OC71.

sker man fuldt skalaudslag for f. eks. 100 mA, 
og der på normalinstrumentet kun måles 80 
mA, prøv da ved hjælp af fig. 3 at regne ud, 
om der er for meget eller for lidt modstands
tråd mellem instrumentets klemmer.

1 m  A

Fig.

Der er for meget. Modstanden i shunten 
skal være mindre, således at strømmen igen
nem shunten kan gøres de manglende 20 mA

større, og med et kortere stykke modstands
tråd opnås mindre modstand.

Således fortsættes indtil instrumentet er 
shuntet til det ønskede fulde udslag, og først 
derefter klippes resten af modstandstråden 
bort. Shunttråden vikles op om en blyant, og 
en loddeflig loddes til trådens frie ende. Efter 
montering af shunten kontrolleres instrumen
tet igen, og eventuelle afvigelser rettes.

I den viste opstilling er den mindst opnåe
lige strøm ca. 20 μA og den størst opnåelige 
ca. 1,25 A målt med et almindeligt universal
instrument som normalinstrument.

Potentiometre, telefonbøsninger og afbry
der kan nemt monteres på låget af en cigar
kasse, i hvilken man så kan placere tørele
mentet og samtidig opbevare modstandstrå
den, således at den er ved hånden, når der er 
brug for den.
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IGY - Projektet
EDR s og 2-Meter Klubbens IGY-Projekt er nu 

nær sin Fuldendelse. Prøvekørslen. Søndag den 10. 
Marts, vil allerede være overstaaet, naar disse 
Linjer læses, og det samme gælder muligvis ogsaa 
den officielle Aabning Fredag den 15. Marts Kl. 
17:30 i Overværelse af indbudte Repræsentanter 
fra Pressen m. m. (Vi maa haabe, at Marts-OZ kom
mer endnu mere præcist end ellers!). Derefter og 
indtil videre er det daglige Signal paa 144.000 Mc 
en Realitet fra en Time før til en Time efter Sol
nedgang.

Hosstaaende Kort viser OZ7IGY s Straalingsdia- 
gram. Det ses, at Gøteborg og Oslo ligger lige i 
Skudlinjen, og at der findes to smaa Sideflige om
trentligt i Retningen Øst—Vest, samt at Bagstraa- 
lingen er meget lille.

Til nærmere Orientering for jydske Amatører tje
ner følgende: Signalet fra OZ7IGY (100 Watt Input) 
er af en saadan Størrelsesorden, at det 22° Vest for

Straalingsdiagram OZ7IGY.

I nær Fremtid
fremkommer fuldstændig Kon
struktionsbeskrivelse af IGY- 
Senderen og dens 7 Meter lan
ge 12-Element Yagi Beam. Des
uden har vi planlagt at lade en 
Mødeaften i April eller Maj be- 
staa i en Udflugt til OZ7IGY, 
eller rettere sagt: vi samles der, 
beser Anlægget og faar det be
skrevet.

Hovedstraalingsretningen er lige saa kraftigt son-, 
Effekten fra en 25-Watt Sender udsraalet „lige paa" 
af en 5-over-5 Antenne. Da OZ7IGY's Antenne er 
rettet 10 Vest for Nord. vil dette altsaa sige. at 
man i en Linje udgaaende fra København i Retnin
gen 32 Vest for Nord vil modtage et Signal som 
fra en 25-Watt Sender med Antenne som beskrevet. 
Denne Linje tangerer f. Eks. Grenaa og Aalborg.

IGY-Lyttekonkurrence.
EDR og 2-Meter Klubben indbyder herved til 

Deltagelse i regelmæssig Aflytning og Rapportering 
af OZ7IGY. Interesserede 2-Meter Amatører bedes 
melde sig til OZ5AB pr. Postkort, hvorefter de 
vil modtage nærmere Meddelelser direkte. For 
at lette Udsendelsen bedes man venligst opgive 
EDR-Medlemsnummer og sin normale Sendefre
kvens i 2-Meter Baandet. Men iøvrigt er Medlems

skab i EDR ikke nogen Betin
gelse for Deltagelse, ligesom 
Sendelicens naturligvis heller 
ikke er det. Enhver interesseret 
kan være med og gøre en Ind
sats.

Her skal blot understreges, at 
det i Konkurrencen ikke alene 
gælder om at rapportere even
tuelle Nordlys-reflekterede Sig
naler men ogsaa at fortælle, 
hvorledes det direkte Signal 
modtages Dag for Dag over en 
længere Periode — jo længere 
denne er, jo mere værdifuld bli
ver Rapporten. Og dersom Sta
tionen eventuelt paa enkelte 
Dage slet ikke høres, saa er og
saa dette en værdifuld Oplys
ning.

I Særdeleshed beder vi Ama
tører i Tønder, Midt- og Vest
jylland om at være med. Her 
vil man næppe kunne modtage 
OZ7IGY direkte, men saa meget 
større er Muligheden for at mod
tage et af Nordlyset tilbage
kastet Signal, naar blot Modta
gerens Antenne rettes mod Nord.

EDR vil indstifte et særligt 
IGY-Diplom i denne Anledning. 
Nærmere herom senere.

44



Senderen DX 100

Denne artikel er ikke beregnet som en konstruktionsartikel, men mange amatører er 
sikkert interesserede i at se, hvorledes mange amerikanske amatører laver deres grej. 
Det store amerikanske marked er en forudsætning for af denne art. Vi håber,
at der kan plukkes nogle tips ud af artiklen. T’R,

Amatører, der arbejder på DX-båndene, 
specielt 10 og 15 meter, vil sikkert have be
mærket, at en hel del W-stationer efterhån
den kører med en sender, som kaldes DX-100. 
— Efter særlig tilladelse fra fabrikanten af 
byggesættet til denne sender — den leveres 
nemlig kun som byggesæt — er „OZ“ i stand 
til at vise det fuldstændige diagram, som an
tagelig vil give nye impulser til en og anden. 
Udover diagrammet kan der knyttes nogle 
vejledende kommentarer til belysning af sen
deren.

DX-100 er beregnet til alle amatørbåndene 
og kører både CW og fone. Udgangstrinet er 
forsynet med 2 stk. 6146 i parallel med pi.af
stemningsled, som kan tilpasses antenneled 
fra 50 til 600 ohm. Modulatoren har 2 stk. 
1625 i klasse AB2 og et 6AQ5 clamp-rør hol
der sg-spændingen nede, når der ikke er sty
ring. Driverrøret til PA-trinet er et 5763, som 
har variabel sg-spændingskontrol til regule
ring af styringen til PA. — For faste frekven
ser er der 4 krystaiholdere med tilhørende 
omskifter, hvis 5. stilling indkobler den ind
byggede VFO med røret 6AU6. I CW-stillin- 
gen nøgles både VFO og bufferrøret i kato
den — gitterspænding på gitteret af 5763 + 
6AQ5 clamp-røret holder pladestrømmen ne
de i 6146 i nøglepauserne. Diagrammet er ret 
ordinært og takket være VFO’en, som på de 
2 laveste bånd kører på 160 meter og på de 
andre bånd på 40 meter, kan man arbejde på 
alle bånd med kun 4 trin. — SG-spændingen 
i VFO reguleres af OA2-regulatorrøret.

I modulatoren er 12BY7 røret transforma
tor-koblet til gitrene på de to 1625 og dob
beltrøret 12AX7 tager sig af forstærkningen 
af mikrofonspændingen. Der bruges kun små 
koblingsblokke mellem trinene og en blok på 
0,02 μF over sekundæren på modulator-tra-
foen afskærer toneområdet til mellem 250 og 
3000 c. — Modulatorrørene har fast gitterfor- 
spænding og køres i klasse AB2, men 1000- 
ohms modstande i gitrene begrænser styrin
gen og synes at forhindre overmodulation.

Betjeningsknapperne er indskrænket til det 
mindst mulige, så båndskift eller cw/fone kan 
foregå på sekunder. VFO’en er iøvrigt serie
afstemt Colpitts eller såkaldt „Clapp“ oscil
lator — og den arbejder fint og faktisk uden 
krybning efter almindelig opvarmning. Kob
lingen mellem 5763 og PA-trinet er noget for 
sig, da der også bruges pi-led på dette sted. 
En 47 pF blok ligger som output-kapacitet 
fast indskudt, og indgangen er variabel med 
75 pF kondensator. Clamp-røret indstilles en 
gang for alle med det viste 0,5 megohms pot
meter til at give minimum pladestrøm i PA, 
mens der ikke er styring.

Som omtalt foran leveres senderen kun som 
byggesæt, men er ledsaget af en „opskrift“ 
på 68 sider; den er så godt skrevet, at man 
dårligt kan lave fejl, hvis man da kan læse — 
og ikke er farveblind! De fleste gennemgåen
de ledninger leveres nemlig som eet bundt 
med forskelligt farvede ledninger stikkende 
ud fra alle mulige steder. Foruden selve in
struktionsbogen medfølger en halv snes store 
arbejdstegninger, hvorpå man er i stand til 
at følge de enkelte ledninger. Om det så er 
måleskala til brug ved afklip af „løse“ lednin
ger, så er der tænkt på den. Et punkt, som 
fabrikanten: Heath Company, Benton Harbor, 
Michigan, USA, lægger megen vægt på, er 
brugen af loddefedt! Det er meget stærkt ind
skærpet (ved røde sedler m. m.!), at der ikke 
ydes nogensomhelst garanti eller service, 
hvis der blot er brugt antydning af loddefedt. 
Det er vist værd at tænke over herhjemme!

Desværre kommer der ikke mange sendere 
af denne type i gang herhjemmefra, men til
trods herfor har vi ment, at det havde inter
esse at få lidt nærmere oplysning om denne 
sender, som arter sig virkelig godt på vore 
snævre amatørbånd.

P. S.: Diagram på de to følgende sider!
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

Traffic-manager: OZ2NT-
Hertil sendes senest den 28. i md. alt stof vedrørende tester. 

Seetion-manager: Bånd-aktivitet: OZ7PH 
Section-manager: V.H.F. arbejde: OZ9E 

Assistent: Int. samarbejde: OZ8T

N. R. A. U. Testens resultater 1957

S T A T I S T I K
O H L A S M O Z

Antal licens pr. 1/1-57 .................. 1081 808 1325 1320
4 %heraf ......................................... 43 32 53 53
Antal indsendte logs ..................... 75 28 38 24
Procentvis deltagelse .................... 6.94 3,95 2.86 1.81
Samlet antal points ..................... 5024 (2442) 3455 (2077) 4472 (3012) 2923 (2530)
Samme i forhold til 1956 ----------- + 2582 + 1378 + 1460 + 393
Middelpoints ................................. 116,8 (59,8) 107,9 (80) 84,3 (55,7) 56,2 (45,2)
Fremgang fra 1956 ...................... 57,3 27.9 28,6 11,0
Lands placering ............................ 1 2 3 4

1. SM5BCE 384
2. OZ7BG 368
3. LA7Y 334

OZ9DR 334
5. OZ1W 319
6. OZ7BO 303
7. LA7X 300
8. SM2AQQ 280
9. SM4KL 258

10. LA8J 251
SM5ANY 251

12. SM7QY 242
13. OZ7BB 233
14. LA1K 231
15. SM5AEV 226
16. SM5BUT 220
17. SM7FB 216
18. OH2LU 200
19. OH2YV 194
20. SM5BRS 193
21. LA8M 190
22. OH1PW 185
23. OZ2NU 180
24. SM5DX 179
25. OH4NT 176
26. OH2RY 174
27. OH6SD 171
28. OZ7AC 163
29. OH6PK 158
30. LA9LE 157

OH3OD 157
32. SM2BQE 153
33. LA5TE 149

OH3NY 149
35. LA6U 145
36. LA4ND 142
37. SM5ARS 136

SM6CLE 136
39. OH1SU 134
40. OH2XK 133

LA4ZC 133

42. SL4BP 130
43. OH3TI 126
44. OH2NQ 125
45. LA1P 123

SM6SB 123
47. SM2CDF 121
48. LA1TE 118
49. LA2JE 115
50. LA3TD 113

LA2O 113
52. SM6JY 111
53. LA2Q 110

SM5BDY 110
SM5AJU 110
OH6RJ 110

57. SM7EH 108
58. OH8PJ 106

OZ4IM 106
60. OH2HK 104

OH2LP 104
OZ7T 104
LA5QC 104

64. OH5QN 102
SM7BDK 102

66. OZ4AH 100
SM2BJS 100

68. 0H60B 99
69. LA6UB 97

OH9PF 97
71. OH6QZ 96
72. OH2NW 95
73. OZ4PM 93

OH8PE 93
75. OZ8SA 92
76. OZ5DL 89

LA4NE/A 89
78. OH8PX 87

OH2TV 87
80. oH5OV 84

OH4NY 84
83. OZ3FI 83

SL6AM 82

84. LA2MA 80
OH7NW 80

86. OH2ZR 75
87. OZ9JL 73

OH3TE 73
89. LA2SF 72

LA2TE 72
OH5PB 72
OZ7UW 72

93. OZ6HS 67
94. OH2AA 66
95. OH3RU 60
96. SM5BIC 59
97. OH2OX 57
98. OH2GF 56

OH3UI 56
LA7JF 56

101. SM6ANC 55
OH5RA 55

103. OH8PY 54
OH5OE 54

105. OH2MB 53
106. SM5CJE 52
107. LA5UB 51
108. SM4BTF 50
109. LA8WE 49

SM5CZD 49
SM3CAH 49
OH3TQ 49
OH2MA 49

114. SM4JD 46
115. OH2KA 45
116. OZ4H 44

OH3TG 44
118. OH3TT 43

OH1SH/2 43
120. OH1NI 42
121. OH2SD 41
122. OZ8KL 40
123. OH2TM 39
124. SM3AIL/7 38

125. OH9NU 37
OH5QY 37

127. OH3SV/5 *35
128 SM6BDS 34

OH7OP 34
130. OH2KE 32
131. LA3XA 30

LA4K 30
133. OZ5JE 26
134. OH9PA 25

OH5PE 25
136. OH6RC 24
137. OH1PH 23
138. SM7BNM 22

OH3TC 22
140. OH7OI 21

OH5QV 21
OH9QL 21

143. OH9OQ 16
OH2RD 16

145. SM5UU 15
146. OH7NI 14

OH2JF 14
148. OH8NZ 13
149. OZ3KE 12

OZ3GW 12
OH5OZ 12

152. SM5UN 11
153. OH1RD 10

OH3UQ 10
OH3TU 10
SM7BUE 10

157. SM4APZ/5 9
OZ5PA 9

159. OH9OA 8
160. OH1SN 4
161. OH1SJ 2

OH2IF 2
SM7AVB 2
OZ4AO 2

165. LA2AD 1
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NRAU-testen 1957 vil komme til at stå som et
minde om den ganske enestående indsats, som ama
tørerne fra Finland ydede. Herom taler iøvrigt re
sultatlisten og statistikken med al tydelighed. Ak
tivitet, antal af indsendte logs og disses gode og 
ensartede karakter bærer præg af en velforberedt 
testdeltagelse, som ikke har kunnet undgå at give 
resultat.

At resultatet dog må overraske selv finnerne, kan 
følgende kommentar på den finske contest-managers 
(OH2XK) log tydeligt tilkendegive:

Jeg har fornøjelsen at takke for en fin konkur
rence. Tror, at mange skandinaviske amatører var 
på båndene for at få points til deres land, i alle 
tilfælde har jeg gjort mit bedste for at få OH-boys 
til at deltage. Kun beklageligt, at vor beliggenhed 
her er på den dårlige side, så det er umuligt nogen
sinde at få N R A U - C u p til Finland. P e r s o n 
l i g t  er min mening den, at jeg ikke kan lide tan
ken om 5 mands hold, som I har foreslået der i 
EDR, fordi vi i det tilfælde altid vil ligge på fjerde
pladsen.

Vel, pokalen gik til Finland. Og i anledning af 
NRAU-testens jubilæum sender EDR som den ar
rangerende forening en ekstrapræmie til SRAL med 
vor forenings hjerteligste gratulation og også som 
et udtryk for vor beundring for den øvede indsats.

Og rnå vi også takke deltagerne fra de øvrige lan
de, fordi de gennem god og aktiv deltagelse — og 
benyttende de gode konditioner, der var under hele 
testen — gjorde denne til en herlig sportslig og 
kammeratlig begivenhed.

Med hjertelig hilsen, 
på EDR’s vegne 

Børge Petersen. OZ2NU. Contest-manager.

Nye diplomer.
Blandt de nye certificater, hvorom der er blevet 

offentliggjort oplysninger er bl. a.
„W-VK9 -A“.

Dette udstedes af Rabaul Amateur Radio Club og 
er forsynet med et herligt tropisk motiv. Det ud
stedes til stationer, der har haft QSO med fire sta
tioner på territoriet Ny Guinea samt fire stationer 
på territoriet Papua og en stn. på øen Norfolk. 
Forbindelserne skal være efter 1. januar 1956.

Endvidere er „Vill Atungen Trengue Langen" (V. 
A. T. L.) og „Bicenterrario de Salto" nye certifica
ter, men dem mangler vi endnu oplysninger om.
Månedens diplomoversigt.
Nr. 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.
„ 178. OZ6HS ansøger om WAYUR.
„ 184. OZ3Y ansøger om WAE.
„ 189. OZ5Z ansøger om C. A. A.
„ 192. OZ2NU ansøger om OK 100.
„ 195. OZ5PA ansøger om WAE II.
„ 200. OZ5PA har modtaget DXCC endos til 138.
„ 202. DR1055 ansøger om HAC.
„ 203. OZ7SN ansøger om DXCC endos.
„ 204. OZ4FA ansøger om WAS phone.
„ 205. OZ8SA ansøger om WASM I.
„ 206. OZ3Y ansøger om WAS.
„ 207. OZ7PH ansøger om DXCC endos.
„ 208. OZ9CW ansøger om WAC phone.
„ 209. OZ2KA ansøger om WGSA.
„ 210 .OZ9PP ansøger om S6S.
„ 211. OZ7KP ansøger om S6S.
„     212. OZ7BG ansøger om DXCC endos.

„ 213. OZ7BW ansøger om WGSA.
„ 214. OZ7BW ansøger om WASM I.
„ 215. OZ7BW ansøger om WBE.
„ 216. OZ7BW ansøger om DUF I.
„ 217. OZ7BW ansøger om WAE III.
„ 218. OZ3SK ansøger om WAC 28 mc phone.
„ 219. OZ2NU ansøger om WADM.
Tr. Department lykønsker med det opnåede og 

ønsker held og lykke med det ansøgte.

OZ-stationer på DXCC-listen pr. 1. januar 1957.
1. OZ7PH 184 11. OZ7SM 117
2. OZ3FL 180 12. OZ2PA 116

OZ7BG 180 13. OZ9DX 116
4. OZ3Y 155 14. OX3MG 113
5. OZ7EU 150 15. OZ3RO 106
6. OZ7SN 144 16. OZ5Z 103
7. OZ7CC 139 17. OZ2LX 102
8. OZ7KV 134 17. OZ1W 101
9. OZ8SS 133 18. OZ4KX 100

10. OZ5PA 121 19. OZ4PA 100

Fone.
1. OZ3Y 141 4. OZ7SM 110
2. OZ7TS 140 5. OZ5BW 108
3. OZ5KP 112 6. OZ7OP 100

Skandinaviens bedste.
CW. Fone.
SM5LL 238 SM5KP 212
OH2RY 203 LA5YE 160
LA7Y 201 OZ3Y 141
OZ7PH 184 OH2SE 121

Ham-Hop Club.
Gennem OZ5UF, Fredericia, har vi modtaget ne

denstående som muligvis kan have nogle medlem
mers interesse:

I juni 1956 blev et interessant eksperiment udført 
af G2CED. Ved hjælp af sin 49 cc Moped (Knallert) 
og takket være overstrømmende gæstfrihed fra føl
gende DL-amatørers side opnåedes en vidunderlig 
ferie: DL3CU, DL6EL, DL1HH, DL1HY, DL3YTa, 
DL1CU, DL1BS, DL4VA, DJ2JG og DJ2HH.

Hensigten med rejsen var at vise, at en amatør 
må kunne gennemføre sin „drømme-ferie" til en 
pris han kan overkomme. De fleste ferier lider af 
to større ulemper (a) store udgifter, (b) du ser lan
det, men du lærer ikke folket at kende.

„HAM-HOP“-ordningen lider ikke af nogen ulem
pe. Ingen love eller afgifter er nødvendige, kun 
villighed til at ville assistere en besøgende ham ved 
at være hans vært i kun 24 timer. Fyldestgørende 
information vil blive givet på et forestående besøg. 
Det håbes, at „H. H. C." vil blive en international 
organisation med en leder i hvert land. Hvis du 
ønsker at deltage i ordningen, skriv da til 

G3CED, George A. Partridge.
17, Ethel Road. Broadstairs, Kent, England, 

og anmod om tilsendelse af indtegningsblanket. 
Vedlæg 1 Int. Svar Kupon. — Der udsættes en 
„HHC-Vimpel" til den, der indtegner 100 nye med
lemmer.

QTH-LISTEN
som nu udsendes, kommer som ekstra-nummer af 
„OZ" til alle medlemmer af EDR. — Hvis enkelte 
har brug for ekstra-eksemplarer, så kan listen købes 
for 2 kr. incl. porto. Beløbet bedes indbetalt på 
girokonto 22116, EDR, box 79, Kbh. K. — og bestil
lingen anført bagpå girokuponen.

Kassereren, Aalborg.
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Trods den store DX-test lader det til, at februar 
ikke har været den helt store jagt-måned, men lidt 
er der dog at berette om. som det fremgår neden
for. Til gengæld vil man under ..Diplomoversigten** 
andet steds i bladet se, at det har været en „di
plom-måned" fremfor nogen.

Men for at holde os til DX-jagten, så melder 
7UW fra GM3BST. at denne har haft en QSO på 
7 mc/'s med ECY3 (det lyder nærmest som en rør
betegnelse, der opgav Canary Islands som QTH. 
Imidlertid er prefixet for the Canary Islands EA8, 
så det er sikkert, som 7UW skriver „en vildand**. DR 
1055 har fået bekræftelse på lytterrapport fra den 
tidligere omtalte festival-sender CR7BS. og det 
viste sig at være et 8-sidet hefte med billeder fra 
udstillingen. Og så til resultaterne.

3,5 mc/s. CW.
OZ7UW:  ZC4GT.
DR 1055:  UQ2AL (nyt land).

7 mc/s. CW.
OZ7UW:  PY7AFZ (hørt).
DR 1056:  UM8KAA - UF6HD.

10 mc/s. Fone.
OZ3Y:  UB5UW - BV1US - CN2BL (Oxild fra Hil

lerød!) - VQ4DT (tidligere 3HO fra Randers!) -
ZL2ACB - PJ2AE - 4S7YL - ZD4CF - CR9AL -
CR9AH - CR9AK (det er vist worked all M2C20!) - 
ZD6RM - OA4BR - VQ5EK samt alle W distrikterne.

14 mc/s. CW.
OZ7CF:  YV5HL - ST2NG - 5A2TY - 5A2TZ -

FA9VN - AP2RH - KR6RY - KR6SC - VU2AJ -
VS1HC - UD6DD - IT1ZGY - OH2AA/0 - KL7PIV 
- KZ5LB - VE3, 6, 8 samt alle W’s.

DR 1055:  CT3AN - VO1D - ZD4CH - V03X - 
ET3AF (nyt land).

DR 1056:  UM8KAA - UF6KAF - UI8KAA.

15 mc/s. Fone.
OZ3Y: VP6ZX - UB5KAA - VP8CH (expedition 

på Falklandsøerne) - ZD1DR ~ ZB2P - ZL2AAW - 
HC1PL - m. m. m.

20 mc/s. CW.
OZ5KQ:  VU2AJ - LU5AQ - UA9KCA - UI8AG - 

VO1AQ - Wl-Ø.

20 mc/s. Fone.
OZ3TH:  ZC4CH - SU1AS - TI20E - UP2KBC - 

VK6RU - + PY - VE - W - CN8 - 4X4 - FA - OY
og OX.

DR 1055:  KV4BB - HR1EZ.
DR 1056:  HH2WE - VE0ND - YS1MS - FM7WQ -

VP6FO.
OZ5KQ:  KH6BX - KL7ASG/KL7 - VR3F -

CR6CR - VQ5GJ - YS3PL - ZL2LY - OX3CP -
Wl-0 - VE-2-3-4-5-6-7-8.

21 mc/s CW.
DR 1055:  CR6AI - XE1PJ samt nye lande KX6NJ 

og VS9GX.

2-Meter Klubbens Møde den 27. Februar
var besøgt af 30 Amatører fra nær og fjern, der 
med stor Interesse fulgte OZ7HB’s Demonstration 
af industrielt TV — d. v. s. et Anlæg til lokale For- 
maal, f. Eks. til Anvendelse i en Fabrik, saaledes 
at Driftslederen paa en Billedskærm i sit Kontor 
kan følge Forløbet af en Produktions-Proces, et 
Reparationsarbejde etc. i Fabrikslokalet. Egentlig 
er Betegnelsen „Industrielt TV" ikke helt god, idet 
Systemet helt indlysende kan anvendes paa talrige 
andre Omraader uden for Industrien; f. Eks. kan 
medicinske Studenter i deres Auditorium følge De
taillerne i en Operation, og en Færdselsbetjent kan 
opnaa fuldt Overblik over sit Gadekryds uden at 
være placeret midt i Trafikken. Den engelske Be
tegnelse „Closed-circuit TV“ er derfor bedre dæk
kende.

OZ7HB viste os, hvor forbavsende gode og skarpe 
Billeder der kan opnaas med relativt simpelt Ama
tørgrej. Han rettede sit Kamera samt den uundgå
elige skarpe Lampe mod vor Formand, OZ9R, og 
det var ikke Grejets Skyld, at Kong Farouks ka
rakteristiske Kontrafej syntes at tone frem paa 
Skærmen, men derimod de mørke Solbriller, som 
9R var nødt til at have paa. Der var ogsaa nogle af 
Tilskuerne, der mumlede om Karl Bjarnhof; men 
det var ikke ret mange. Da OZ7BR junr. — uden 
Solbriller, for han kunde bedre taale det skarpe 
Lys — blev televiseret, saa vi rigtigt, hvor fortræf
feligt Anlægget fungerede.

Iøvrigt formede den „oplysende" Del af Demon
strationen sig som en Dialog mellem OZ7HB og 
OZ9R, hvor 9R spillede uvidende og spurgte løs om 
dit og dat. Det viste sig at være en fornøjelig og 
effektiv Facon og bør utvivlsomt haves i Erindring 
til Anvendelse ved fremtidige lignende Lejligheder. 
Der lød et kraftigt og velfortjent Bifald til OZ7HB 
og OZ1PL, da den interessante Demonstration slut
tede.

Den skandinaviske VHF-Test den 23. og 24. Marts
arrangeres af den skaanske Sammenslutning UK7. 
Reglerne er saaledes:

QSO med Stationer uden for Skandinavien kan 
medtages i Pointsberegningen, men saadanne Sta
tioner kan ikke selv deltage i Konkurrencen.

Testen inddeles i 2 Perioder:
1. Periode: 23. Marts Kl. 22:00—24:00 DNT
2. Periode: 24. Marts Kl. 10:00—12:00 DNT

Hver Station maa kontaktes een Gang i hver Pe
riode paa baade 144 Mc og 432 Mc. Crossband QSO 
er ikke tilladt. Baade CW og Fone kan anvendes.
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21 mc/s. Fone.
OZ3TH:  YV5EC - HK5CH - HH4MW - 4X5RF 

(Sinai) - ZD6RM - HC1FN - HR1LW - VP5ML 
(Turks Isl.) - VS2DQ - VS4BO - VS6CO - VS6DJ - 
ZE3TG - KZ5CP - KR6RB ZS - LU - PY - VE - 
W - OY.

DR 1055:  F9 YP FC - ZS3BC - ELI GT - KG6AGO 
- MP4BBF - VS6CY - CR9AL - FE8AU - HH4MV - 
DU7SV.

DR 1056:  F9YP FC - JZ0PC (VK5AB).

28 mc/s. Fone.
DR 1055:  W8KDI V06 - VQ2SB - HE9LAA.

OZ2NIJ.



NYT MATERIEL TIL SMÅ PRISER
Alt NYT pr. stk. pr. 10

Ellytter 50 uF/12 V ............................. 0,44 4,20
Ellytter 8 uF/ 320 V............................. 0,87 8,25
Ellytter 16+32 uF/320 V..................... 2,05 19,50
Kondensatorer 450 pF/2000 V TJ 0,20 1,80
Kondensatorer 30 nF .......................... 0,26 2,20
Drejekond. TOROTOR 2X450 pF 2,80 26,00
Potmetre ca. 1 Mohm ......................... 1,70 15,00
Relæer 1 SK 4 V 30 mA ........ ............. 2,80 26,00
DIODER .............................................. 2,00 18,00
2-pol. vippeomsk. Eethulsmont.. 1,80 17,00
KRYSTALLER 27, 125 MHz

(Philips) ........................................... 42,00 400,00
Relæer, rør, kondensatorer, ellytter, mod

stande, transformatorer o. m. m. NYT og 
brugt materiel findes i de nye prislister, der 
fås ved indsendelse af brevkort med navn og 
adresse til:

O. N O R G A A R D ,
Chr. d. 9’Gade 1, K. GIRO 3890.

Kun skriftlig henvendelse.

Købes: Krystal mellem 25,5 og 27 Mc/s samt 10 
Mc/s. Sokler for P35 evt. i bytte med P50 sokler.

OZ3GW, Axelterp, Arden.

Engelske, canadiske, amerikanske 
kortbølgeapparater af følgende typer:

Bendix transmitter, type TA.12 G 
Transmitter, type T. 1154 N 
Transmitter, Receiver B.C.654 A 

Alle med amatør områder sælges komplet 
med rør og omformer for 150,00.

2 m sender-modtager SPDG 12 eller 24 volt 
med amatørområder sælges komplet med rør 
og omformer for 150,00 kr. pr. stk.

U N I T E D  C O M P .
Rønne Allé 5, Kgs. Lyngby. Tlf. 875242.

Hammerlund „Super Pro“. Modtageren med alle 
finesser. 13 betjeningsgreb bl. a. krystalfilter med 
5 selektivitetsstillinger, støjbegrænser, beat, bånd
bredderegulering, fasekontrol. Områder 10-20, 5-10, 
2,5-5 MC. 100-200, 200-400 KC. 18 rør, originalt power 
anlæg, 33 siders instruktionsbog samt højttalere 
sælges, kr. 1250. Endvidere sælges National Multi- 
band afstemningssæt bestående af multi tank MB 
40SL til gitterkreds max 40 w, multi tank MB150 til 
anodekreds max 150 w (se Radio Ekko nr. 8/52) 
kr. 300. Nettransformator Neutrofon 2X700 v, 165 
mA, 5 v 2,6 A. kr. 55. Nettransformator Lübcke 
T8-836 kr. 35.

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

over de i januar måned d. å. skete ændringer vedrørende ama
tør-radiosendetilladelser.

Ændring fra kategori B til A:
A OZ9KH, 6325, H. Kunov, Borgediget 16, st., Roskilde.

Nye tilladelser:
B OX3MA, 6233, Arne Matthiasen, Mesters Vig.

(tidligere OZ9MA).
AB OX3RA, 2640, Herluf Rasmussen, Godthaab (tidligere OZ2HR)
C OZ1BN, Povl Knud Birch-Nielsen, Lilliendalsvej 15,

Brønshøj.
B OZ2FW, 6409, Freddy Wisler, Ringkøbingvej 24, 5., Aarhus. 
B OZ4SW, 6746, Jens Sigvald Waetmann, Kirkegade 53, Ikast.
C OZ5NS, 5320, Niels Kristensen Riis, Mollerup pr.

Nykøbing M.
AB OZ5PF, 4609, I. J. Pforr-Weiss, c/o Brimberg, Skt. Kjelds- 

plads 2, 2. tv., København 0. (tidligere OX3PW).
B OZ5VL, Vagner Voldsgaard Møller Larsen, Bredgade 60, 

Bording.
C OZ5WP, 6099, Benny Hauge Carlsen, Arnold Nielsens 

Boulevard 52, 2. tv., Valby.
B OZ6NF, 6301, Gunner Juul-Nyholm, Ry vanggård,

Krogvej, St. Magleby.
C OZ8RP, 6092, Per Milling Rasmussen, Kochsgade 110, Odense. 
C OZ8TX, 6511, Tage Artur Larsen, Klostervej 8, 1., Odense.
B OZ9BE, 5978, Jens Carl Bendstrup, Grønnevej, Tinglev.

B OZ9FS, 6422, Finn Vogelius Steenstrup, Sorø Akademi, Sorø.
Inddragelser:

AB OX3PW, 4609, I. J. Pfoor-Weiss, Frederiksdal (nu OZ5PF). 
AB OZ1HL, 4819, H. Langschwager, Søndergade 8, Aabenraa. 
AB OZ2BK, 4887, M. B. Knudsen, Stengårdsvænge 36, Lyngby. 
AB OZ3KN, A. K. Nørgaard, Brøndbyvestervej 13, Glostrup.
C OZ3ZY, E. Holm, Thygelsgade 13, Brønderslev.
C OZ5KH, 5000, K. A. Hagemann, Vestbanevej 14, 4., Valby. 
AB OZ5RS, J. R. Sørensen, V. Assels pr. 0. Assels.
AB OZ6JK, 4458, J. K. Knox-Seith, Sdr. Fasanvej 80 B, Valby. 
AB OZ6WH, 3179, C. F. Jespersen, Hjortsholmsvej 11, Virum. 
AB OZ8R, J. P. Broberg-Jensen, Tirsbækvej 13, Vanløse.
B OZ8YM, S. M. Kjøng, Skyttehøj 21, Kastrup.
AB OZ9BW, P. Krogh, Lykkesholmsalle 12, København V.



Ved Pointsberegningen multipliceres det sammen
lagte Antal Kilometer med Antallet af QSO. Hver 
Deltager beregner selv Afstandene i km.

Et Kodenummer bestaaende af RS eller RST 
efterfulgt af et trecifret Løbenummer med 001 for 
første Kontakt samt QTH udveksles under hver 
QSO.

Test-Logs skal angive Tidspunktet for hver QSO’s 
Begyndelse, Modstationens Kaldesignal, afsendt 
Kode og modtaget Kode, Baand, Bølgetype og Af
stand i Kilometer samt indeholde en tom Spalte til 
Brug for Test-Komiteen.

Logs skal underskrives af Operatøren og indsen
des til SM7BE, Åke Lindvall, Tullgatan 5 A, Lund, 
og skal være poststemplet senest den 3. April 1957.

BEMÆRK: I OZ for Februar var Perioder og 
Tider for ovennævnte Test ved en hidtil uopklaret 
Misforstaaelse blevet anført forkert. Ovenstaaende 
to Perioder og Tider er de rigtige!

Resultaterne fra Juletesten paa 2 Meter
har vi først nu modtaget fra UK7. Her er de:

Stn. Antal godkendte QSO Points
1. SM7BE 17 11050
2. OZ8MD 19 9804
3. OZ2AX 14 9548
4. OZ9BS 15 9165
5. OZ9R 18 9090
6. SM7BOR 15 8820

7. OZ7AN 18 7002
8. OZ7LX 19 6384
9. OZ7BB 18 5760

10. OZ5AB 17 5610
11. OZ1CR 16 4896
12. OZ3NB 17 3961
13. SM7BEK 11 3190
14. SM4NK 4 1824
15. OZ7TZ 8 848
16. SM4LB 2 510
17. OZ8LM 7 476
18. SM4BOI 2 362
19. SM4PG 2 302
20. OZ4KA 1 166
21. OZ9HN 1 125
22. SM5UU 1 58

2-Meter Klubbens næste Møde
afholdes Onsdag den 27. Marts Kl. 20:00 paa Sono- 
fon Radiofabrik, Gentoftegade 120 (lige ved Kilde- 
gaards Plads). Indgang i Gavlen! OZ9R holder 2. 
Del af sit i Oktober 1956 begyndte Foredrag: Vi 
planlægger en Sender. Turen kommer denne Gang 
hovedsagelig til den mekaniske Opbygning; bl. a. 
skal vi drøfte, hvorvidt og i hvilket Omfang man 
skal sammenbygge Anlæggets forskellige Dele. Des
uden vil 9R ajourføre sine Betragtningen om den 
rent HF-mæssige Del. — Her bliver en glimrende 
Lejlighed til at udveksle Erfaringer!

Mogens Kunst, OZ5MK.

MERE OM B-AMATØRER OG EN KOMMENTAR
Kassereren bebuder i OZ fra jan., at vi nu må til 

at tænke på kontingentet for det kommende år. Det 
er jo ganske naturligt. — Men B-amatørerne tæn
ker også på, om ikke det var klogest for dem at 
spare dette kontingent til en forening, der intet gør 
for dem. — Kan EDR undvære kontingentet fra 
de mange B-amatører? Vi er dog efterhånden nogle 
stykker af disse underudviklede individer. — Men 
det er den ene side af sagen. — En anden er, at vi 
ikke ude i afdelingerne kan få nye medlemmer. 
Når vi agiterer, mødes vi ofte med: Der er jo intet 
ved at få den sendetilladelse, for vi kan jo ikke få 
lov at fone.

Til hovedbestyrelsen: Få dog denne tossede B- 
licensbestemmelse rettet. Lad os få muligheder for 
at få nye medlemmer i afdelingerne og nyt blod til 
EDR. — Uden tilgang ( og stor afgang af B-ama
tører) er foreningen en dødssejler. Den kan nu en
gang ikke bestå af de få A-amatører.

73 OZ2HO.
FORMANDENS KOMMENTAR

Som bebudet ved generalforsamlingen i Aarhus 
kan vi forvente en revision af vore licensbestem
melser i løbet af dette år. På generalforsamlings
tidspunktet kunne jeg meddele dette som resultat 
af flere samtaler med post- & telegrafvæsenet. Løftet 
var kun givet mig i mundtlig form, men er senere 
givet os skriftligt.

De anførte synspunkter om vanskeligheden ved 
at få nye medlemmer er fremført skriftligt til P&T, 
der iøvrigt er gjort bekendt med alle vanskelighe
der vedrørende vore forhold.

Indlægget falder således i tråd med hele hoved
bestyrelsens opfattelse af problemerne omkring den 
nu gældende ordning.

Må jeg lige anholde udtrykket at foreningen intet 
gør for B-amatørerne. Det er ikke rigtigt.

Jeg har personligt drøftet vore vanskeligheder 
med P&T, og jeg har gjort det om og om igen. Jeg 
har skriftligt alvorligt og indtrængende påpeget 
skyggesiderne ved den nuværende bestemmelse.

Skulle nu den lovede revision føre til bedre for
hold for B-amatørerne, ja, så skyldes dette udeluk
kende de fremførte anstrengelser og intet som helst 
andet. OZ6PA.

SM1BVQ
er ivrig samler af nordiske frimærker og ønsker 
kontakt med OZ-hams med samme interesse. Han 
har haft QSO med ca. 50 OZ-stationer uden at 
træffe frimærkesamlere. Hans adresse er:

Bjørn Bergstrom, S. Kyrkogatan 3, Visby, Sverige.

Kassererens
meddelelse i sidste OZ om b a n e p a k k e r  var fak
tisk en intern oplysning til trykkeriet, så ingen 
skal føle sig besværet af det. Hans p o s t a d r e s s e  
er naturligvis fortsat: S k o l e v e j  11, Aalborg. — 
Undskyld. HR.

KONTINGENTET!
For alle tilfældes skyld vil jeg gerne henlede 

opmærksomheden på, at betalingsfristen for kontin
gentet er udløbet, når disse linier læses. — Hvis 
man altså ikke allerede har indbetalt beløbet på 
det modtagne girokort, som har medlemskort på 
bagsiden, bedes man ordne det snarest muligt. Efter 
EDR’s vedtægter skal kontingentet jo betales forud 
den 1. marts for året, der begynder 1. april. — 
I egen interesse — bl. a. for at undgå standsning 
af OZ — er det derfor nødvendigt at overholde 
sidste betalingsdag.

73, kassereren, OZ3FL, O. Havn Eriksen.
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Radioamatørerne er godt stof
Radioamatørerne har i den sidste måned i høj grad 

nydt dagspressens bevågenhed. Fra ..Frit Folk“s 
Fredericia-udgave 14. febr. bringer vi følgende ar
tikel uforkortet. Den bør kunne tjene som inspira
tion for radioamatører i andre afdelinger:

KAPTAJN CARLSEN
KOM UD FOR DET SAMME . .

Den franske film i Bio. „Nødråb fra havet", har 
vakt interesse blandt radioamatørerne her i byen. 
Ganske vist beskrives et tilfælde, der sjældent hæn
der for en telegrafist i arbejde og uhyre sjældent 
for en amatør: det øjeblik, da stationen drages ind 
i nødarbejdet på radioens nødfrekvens, når et skib 
er i fare. En situation, som selv hærdede telegra
fister ikke er begejstret for, men som netop derfor 
selvfølgelig er et oplagt emne for en film. I dette 
tilfælde er skibet en fransk fiskerskude i Nordat
lanten, om bord på hvilken der er udbrudt en far
lig kødforgiftning, der får bugt med næsten hele 
mandskabet. Filmen giver derpå en dramatisk skil
dring af det arbejde, der på landjorden udfoldes 
for at bistå de nødstedte søfolk.

Imidlertid kendtegnes den slags film som regel af 
en vis mangel på respekt for kendsgerningerne, og 
radioamatørerne i Fredericia havde derfor i aftes 
inviteret kammerater fra Vejle og Middelfart her
til for at se filmen og fælde en dom. Bagefter fik 
amatørerne forevist Fredericia Teaters elektriske 
anlæg, der rummer mange spændende momenter 
for en amatør. I forvejen havde en Fredericia-ama- 
tør, OZ1BC, arrangeret en mindre udstilling i bio
grafens foyer, hvor en sender og modtager sammen 
med en styresender og tilhørende morsenøgle og 
mikrofon var udstillet på baggrund af filmens pla
kat, flankeret af amatørernes QSL-kort, de kvitte
ringer, amatørerne sender hinanden efter opnåede 
forbindelser gennem æteren.

Amatørerne samledes i teaterrestauranten om
kring en kop kaffe, hvor vi opsøgte dem for at høre 
de sagkyndiges udtalelser om filmens dokumentari
ske ægthed.

På forhånd mødte vi med viden om en af filmens 
brølere. Kaptajnen på fiskeskuden kaldte om hjælp 
pr. telefoni på den rigtige frekvens, men det for
kerte tidspunkt. Telegrafi og telefoni har nemlig 
hver sine tavshedsperioder, hvor alle stationer skal 
tie og lytte efter evt. nødkalden. Kaptajnen benyt
tede sig blot af telegrafiens tavshedsperiode og ikke 
af telefoniens! Med denne ene fejl in mente spør
ger vi amatørerne, om der er yderligere fadæser at 
hæfte sig ved i filmen, som iøvrigt filmisk set lig
ger i topklassen med en forbilledlig fotografering 
og ægte spil af de medvirkende?

OZ7ZH, Vejle: Jeg synes, filmen er helt i orden. 
Der er ikke meget at hæfte sig ved. Den er selvføl
gelig tvunget til at være ret dramatisk for at opnå 
en spillefilmshandling . . .

OZ1BC, Fredericia: Den film var tip-top. Næsten 
helt korrekt. I hvert fald så meget, man kan for
lange. Jeg har forøvrigt selv prøvet en nødsituation 
som amatør, og der kan godt tænkes noget i den 
retning, når man husker på, at der skal være et 
drama.

OZ5CW, Middelfart: Ja, den er jo sat noget på 
spidsen, men jeg synes nu ikke, der er meget at 
gøre vrøvl over. Når man ser nærmere til, undrer 
man sig jo over, at stationen i Fransk Togo i Afrika

overhovedet kan køre under et voldsomt tordenvejr. 
Det er helt umuligt i praksis. I filmen gik stemmen 
fra Nordatlanten fint igennem. I virkeligheden ville 
en station i tordenvejr være fuldstændig umulig at 
aflytte på grund af knas.

OZ5AM. Fredericia: Det var jo det samme som 
for kaptajn Carlsen. Da han forulykkede med „Fly- 
ing Enterprise", kunne ingen i nærheden høre ham 
i begyndelsen. Den første hjælp fik han af en sta
tion på land i kolossal lang afstand fra skibet, så 
den historie kan der ikke indvendes noget imod.

ER MAN FØRST GREBET 
AF AMATØRBEVÆGELSEN . . .

I en samtale med Aarhuus Stiftstidende fra 24. 
febr. fortæller Knud P. Andersen, Silkeborg, bl. a.. 
at han i 1929 byggede Jyllands første fjernsynsap
parat.

— Jeg havde megen fornøjelse af det. Dengang 
sendtes fjernsynsforsøgene — for der var dengang 
i 1929 kun tale om forsøg — på mellembølger, og 
det var årsagen til, at jeg kunne sidde her i Silke
borg og følge eksperimenterne i Hamburg og 
mingham.

— Min første radio byggede jeg i 1919—20. Jeg var 
dengang 15 år, og prøvede mig frem, for der var 
ikke meget at at bygge på. Krystalmodtagerens ak
tionsradius var ikke imponerende, så det kunne jeg 
ikke nøjes med. Da fjernsynsapparatet var en reali
tet i slutningen af tyverne, var det det første i Jyl
land. I dag ligner det en museumsgenstand, men 
dengang var det en sensation.

Siden har jeg fulgt med, har studeret fjernsyn i 
England og Amerika. Da jeg i 1946 startede et flyve
selskab med taxa-flyvning og luftfotografering som 
speciale, opstod der interesse for en radiosender, 
men man kan ikke uden tilladelse fra myndigheder
ne begynde forsøg med radiosendere, og der skal 
aflægges prøver først.

I 1948 fik jeg den almindelige licens og i 1954 den 
største licens.

Er man først grebet af 
tror jeg, det varer livet ud. Det er i hvert fald en 
af de måder, der hjælper til en bedre international 
forståelse. Alle amatører verden over er „dus“, der 
er ingen forskel på farvede og hvide og ingen poli
tiske ideer, der skiller.

Udenfor i haven til Borgergade nr. 3 står den 
højeste radioantenne, nogen privatmand i Danmark 
kan vise.

— Den er jo knap så høj som Søsterhøj-senderen, 
men folk spørger alligevel ofte, hvad den bruges 
til. Jeg har selv bygget den, og fra toppen er der 
en dejlig udsigt. Modtageforholdene er for amatør
radio udmærkede her lige ned til Silkeborg Langsø 
— overraskende nok, for området her er fjernsyns
mæssigt ret dårligt.

Knud P. Ander-sen har mange venner. Inspector 
Hey i Scotland Yard. En farmer i Uruguay. Og en 
fori’etningsmand i Pennsylvania. For blot at nævne 
nogle af dem, han er dus med i æteren.

— Skulle man opleve den lykke at opnå at blive 
gammel, vil tiden ikke falde lang, siger Knud P. 
Andersen. For selv om den tid er inde, da opfin
delser fremstilles på samlebånd af ingeniører på 
kæmpevirksomheder, så bliver der alligevel lejlig
hed til for os andre at lege med i det små i ledige 
stunder.
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JEG KAN I K K E  T Æ N K E  M I G  NOGET BEDRE . . .
BT har besøgt automekaniker Erik Petersen, 

OZ7EE, Korsør, der i november 1952 blev ramt af 
polio, som lammede ham fra halsen til fodsålerne.

— Men derfor behøver jeg da ikke at sidde uvirk
som hen, siger han. Man føler det et øjeblik, som 
det er ham, der vil trøste den besøgende. — Jeg har 
masser at lave, når først jeg får det hele i orden. 
Jeg kan skrive på maskine ved hjælp af en pind i 
munden, og jeg kan over mit kortbølgeanlæg tale 
med hele verden . . .

Om sin tilværelse i dag siger han bl. a.:
— Jeg kan slet ikke tænke mig noget bedre, og 

når jeg siger, at jeg er lykkelig og glad, er det ikke 
bare noget, jeg bilder mig selv ind. Jeg føler, at jeg 
har fået det bedst mulige ud af min tilværelse nu. 
De må godt skrive, at jeg er tilfreds. Jeg har en 
kone med humør ligesom jeg selv, jeg har en kvik 
og rask dreng, og når jeg får rejst antennen ude i 
haven, kan jeg over mit kortbølge-apparat tale med 
alle mulige mennesker. Den første, jeg skal have 
forbindelse med, er Billy Henninge, der endnu lig
ger på Blegdamshospitalet, lammet som jeg, men 
parat ved radioen for at slå en sludder af. Når jeg 
er tørstig, trækker min hustru en øl op til mig, og 
vil jeg ryge, tænder hun min cerut.

Det hele falder så naturligt, når først man bliver 
vant til, at man er handicappet af sygdom, men sta
dig lever og er glad for livet.

P&T MEDDELER:
Prøver for radioamatører.

Der vil blive afholdt almindelig og supplerende 
teknisk prøve samt prøve i aftelegrafering og høre- 
modtagning i maj måned d. å. Den supplerende tek
niske prøve vil blive afholdt i København og Aar
hus. De øvrige prøver afholdes i København og en
kelte provinsbyer.

Sidste frist for tilmelding til disse prøver er den
27. april d. å. for ansøgere øst for Storebælt og den 
23. april d. å. for ansøgere fra den øvrige del af 
landet.

Tilmelding til den almindelige tekniske prøve og 
prøve i aftelegrafering og høremodtagning sker ved 
indsendelse af skemaet „Ansøgning om sendetilla- 
delse“ i udfyldt og underskrevet stand; ansøgere, 
der har været indstillet til en tidligere prøve, må 
indsende fornyet anmodning på et brevkort.

Tilmelding til den supplerende tekniske prøve 
sker ved indsendelse af anmodning herom på et 
brevkort.

Tilmeldinger, der indkommer efter ovennævnte 
datoer, vil blive henført til de næstfølgende prøver.

Ulovlige radioudsendelser.
En ulicenseret radioamatør har ved Københavns 

byret i februar måned d. å. vedtaget en bøde på 
150 kr. for at have foretaget ulovlige radioudsen
delser, hvorved der forvoldtes forstyrrelser af en 
bilradiotjeneste.

Forvandlingsstraffen fastsattes til hæfte i 7 dage, 
og det ulovligt benyttede materiel blev konfiskeret 
til fordel for statskassen.

Overtrædelse af bestemmelserne 
for amatør-radiosendctilladelse.

Sendetilladelsen for en radioamatør (kategori B) 
er blevet inddraget 1 år på grund af, at den pågæl
dende har overtrådt de gældende bestemmelser, idet 
han har foretaget telefoniudsendelser i 3,5 MHz 
båndet, uagtet hans sendetilladelse for dette bånds 
vedkommende kun giver adgang til telegrafi.

RADIOAMATØRERNE OG FREMTIDEN
Som et apropos til OZ6PA’s ledende artikel i OZ 

fra februar skal her gengives uddrag fra en artikel 
i „Information":

Hvis 100 radio- og radarteknikere stillede hos det 
danske flyvevåben og bad om beskæftigelse, ville 
man kunne antage dem alle, forudsat naturligvis 
at deres papirer var i orden.

Men der er næppe større håb om, at de vil kom
me, for det private erhvervsliv kan lokke med stør
re lønninger. De senere år er der i flyvevåbnet 
under mathordningen uddannet mange hundrede 
teknikere, men de flyver for hurtigt af reden, fordi 
der er mange private virksomheder, som er i stand 
til at overbyde staten.

Den vældige udvikling indenfor radar og fjernsyn 
har bevirket, at det private erhvervsliv har et stort 
behov for teknikere, og hvad er da mere nærlig
gende end at lokke de unge, der i flyvevåbnet har 
fået en god og solid radio- og radaruddannelse, til 
sig. Man har eksempler på, at over 50 procent af et 
radio-radarhold af mather fra flyvevåbnet så hur
tigt som muligt har søgt væk fra statens tjeneste, 
skønt flyvevåbnet havde hårdt brug for dem alle.

Det her citerede stykke danner optakten til en 
artikel om nødvendigheden af en ændring af math
ordningen, et problem, der ikke her skal tages stil
ling til. Citatet er kun bragt, fordi det siger lidt om 
behovet i dag og fremover for de folk, der vælger 
elektrotekniken som arbejdsområde.

FRA AFDELINGERNE

ARRANGEMENTSKALENDEREN
København afd.s rævejagter 1957.

Søndag 31. marts: Træningsrævejagt.
Søndag 14. april: Træningsrævejagt.
Søndag 28. april: Dagrævejagt.
Lørdag 11. maj: Natrævejagt.
Søndag 26. maj: Dagrævejagt.
Torsdag 30. maj: St. Sjællandske Rævejagt (even

tuelt sv. deltagelse).
Lørdag 1. juni: Natrævejagt.
Søndag 16. juni: Dagrævejagt.
Søndag 4. august: Dagrævejagt.
Lørdag 17. august: Natrævejagt.
Lørdag 31. august: Natrævejagt.
Søndag 8. september: Dagrævejagt.
Lørdag 21. september: Natrævejagt.
Søndag 6. oktober: Dagrævejagt.

Vejle
23. marts — foredrag v. OZ7EU, Paul Størner. 

Emne: Evt. målegrej m. demonstration.

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:
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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 18. marts: Rævejagtsaften. Der vil blive 

forevist nogle lysbilleder taget på rævejagterne sid
ste år, og OZ2ZZ vil vise en film — også fra ræve
jagter.

I år står vi godt rustet til sommerens rævejagter 
med 2 sendere, og vi kan eventuelt låne een fra 
Køge afdi., hvis det skulle blive nødvendigt.

Kr. Himmelfartsdag 30. maj har vi den store 
Sjællandske rævejagt, og vi håber på stor deltagelse 
fra de andre afdelinger, og vi har sendt invitation 
til vore svenske venner i Malmø og Helsingborg. 
Der vil blive nogle store fine præmier. Program 
for jagten kommer i næste OZ.

Hvis der er nogle amatører, som ikke er ræve
jægere, men har vogn eller motorcykel og even
tuelt kunne tænke sig at køre for en rævejæger på 
nogle jagter, bedes de henvende sig til OZ4AO, Go. 
1902 v eller på mødeaftenerne. Men særligt på den 
store Sjællandske jagt ville vi være glade for at få 
nogle stykker til at køre.

Søndag 31. marts: Træningsrævejagt. Nærmere 
om denne jagt på rævejagtsaftenen 18. marts eller 
hos OZ4AO, tlf. Go. 1902 v.

Mandag 1. april: Auktion. Sælgere bedes tilmelde 
sig hos formanden på mødeaftenerne.

Søndag 14. april: Træningsrævejagt. Se under søn
dag 31. marts.

Søndag 28. april: Første ordinære dagrævejagt.
Mandag 29. april: Foredrag af OZ6PA.
Lørdag 11. maj: Natrævejagt.
Mandag 13. maj: Filmsaften og lysbilleder. Pro

gram følger i næste OZ.

Siden sidst:
4. februar havde vi auktion, hvor der var en mas

se grej, der skiftede ejere til en billig penge. 18. 
februar holdt OZ5OR foredrag om amplitudemodu
lation. Det var fjerde gang, at vi havde fornøjelsen 
at se 50R, og det bliver ikke den sidste. 50R gen
nemgik samtlige arter af amplitudemodulation på 
sin egen specielle måde, hvor alle kan følge med. 
Vi glæder os til næste gang.

Vy 73, OZ4AO.

Hvis der skulle være nogen, der endnu ikke 
har betalt for ophold på Buske Mølle, bedes 
de snarest belejliget indhente det forsømte 
ved at indbetale beløbet kr. 3,00 pr. døgn til 
kassereren OZ8Y på afdelingens girokonto 
59755. R. Københavns-afdl.

AMAGER
Møderne afholdes kl. 20 i klublokalerne, Strand- 

lodsvej 17, København S. — Formand: OZ7NS, Her
kules Allé 2, Kastrup. Tlf. 50 26 67.
Siden sidst:

24. januar: „OZ7AMG kalder". Den aften havde 
virkelig kaldt nye medlemmer til Amager-afd. Vi 
fik mange QSO’er, og bagefter havde vi en livlig 
diskussion med de nye medlemmer om stationsbe

tjening og „Vejen til Sendetilladelsen* blev også 
gennemgået.

7. februar: ..Retmodtager eller supermodtager** 
var en god aften. OZ2XU er jo ekspert i retmod- 
tagere og kom med sine erfaringer, men er dog nu 
gået over til superen. Vor gode ven ing. Krantz 
kommer ofte, og det giver altid kulør, når vi har 
en aften med foredrag. Har han en papirdug på 
bordet, af det store format, kan han altid forklare 
det. man ikke har forstået.

21. februar: Auktionen blev en overraskelse. Fine 
priser, og klubbens valutabeholdning er styrket be
tydeligt.
Programmet:

16. marts stiftelsesfest. Lørdag kl. 18,30. Husk, vi 
spiser den medbragte mad kl. 18,30.

21. marts: Klubaften.
28. marts: Begynderaften. Dette er en fortsættelse 

af „OZ7AMG“ kalder.
4. april: Klubaften.
11. april: OZ8T fortæller om det „Geofysiske år“.
18. april: Påsken lukket.

Vy 73, OZ3WP.

AARHUS
Nu er det ved den tid, hvor vi skal til at tænke 

på at betale kontingent, så der vil med X-QTC 
komme et girokort, som vi beder medlemmerne ind
betale inden 31. marts. Ligeledes kan de, der endnu 
ikke er blevet medlem, indsende kontingent + ind
skud (kun 7 kr.!) og så være med i afdelingen, hvor 
der sker noget, også af interesse for dig!

Programmet:
Onsdag 20. marts vil 2UP på sin populære måde 

fortælle om rørkarakteristikker.
Onsdag 3. april holder 2LX et foredrag om tilpas

ning af transmissionsledninger og antenner.
Onsdag 10. april afholdes halvårlig generalforsam

ling i Håndværkerforeningen, Klostergade. Dagsor
den iflg. lovene.

Og så kører vi jo med afdelingssenderen 2. og 4. 
onsdag i måneden.

Vy 73, OZ7IN.

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

(kælderen).
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, 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:
Onsdag 6. februar startede vi igen i vort helt nye 

lokale på „Strandbo". Dette var både større og 
pænere end det tidligere, og kommer der bedre 
varmeforhold, kan det blive et godt mødelokale. 
Auktion var det første arrangement, men trods ind
trængende anmodninger til medlemmerne medbrag
te kun to mand salgsobjekter, og ved hjælp af disse 
fik vi også en ret god auktion ud af det, men det 
var synd for de fremmødte gæster fra Ribe, 1M, 
300, 5RI, 9SK og 2KH, 3XX og 9EN fra Nr. Nebel, 
at der ikke var mere grej at byde på, og i det hele 
taget mere sus over foretagendet. Bagefter sludre
des der ved en kop kaffe i et lokale ovenpå.
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Onsdag 13. februar holdt Fischer et interessant 
foredrag om „Styresendere", som nok kunne have 
fortjent en større medlemskare, end det var tilfæl
det. Er alle vore medlemmer da rustet fast i læne
stolen derhjemme? Blandt tilhørerne bemærkedes 
5PA, 6BG og 9DR.

Onsdag 20. februar skulle vi have diskuteret for
eningens kommende sender, men tilslutningen var 
elendig, og især glimrede de medlemmer, som havde 
råbt højest om at få en sender i gang ved deres 
fravær. — Vore medlemmer kan ikke forlange, at 
foreningen skal kunne stille en sender endsige en 
hel station på benene, når der, når det kommer til 
stykket, er så ringe interesse for sagen. På grund 
af den ringe tilslutning blev der overhovedet intet 
bestemt vedrørende senderen m. m.

Onsdag 27. februar skulle Fischer have talt om 
oscillatorer til de meget høje frekvenser, men da 
de få fremmødte faldt i dybe diskussioner, blev det 
tilsidst for sent for Fischer at begynde, hvorfor 
foredraget udsattes til den 20. marts, hvilket også 
vil komme til at passe bedre i næste måneds pro
gram.

Det ny program:
Onsdag 20. marts: „Oscillatorer til de meget høje 

frekvenser". Foredrag af lærer Fischer.
Onsdag 27. marts: OZ2KH kommer herned med

bringende sin 2 meter station, så vi kan få en chan
ce til at se en sådan.

Onsdag 3. april. Auktion. Tag nu godt og meget 
grej med, som I vil sælge, så vi ka’ få en auktion 
med sus i.

Onsdag 10. april: „Impulsteknik". Foredrag af 
lærer Fischer.

Vy 73, OZ1LA. 

HELSINGØR
Afdelingen afholdt ordinær generalforsamling 

torsdag 31. januar 1957 hos OZ2DK, Helsingør. 17 
medlemmer var mødt. Formanden, Svend Larsen, 
OZ8MX bød den store forsamling velkommen. Til 
dirigent valgtes O. Truelsen, OZ5OT.

Formanden aflagde beretning om arbejdet i det 
forløbne år. Man er glad for det nye lokale hos 
OZ2DK, og man havde konstateret tilfredshed med 
afdelingens kontingentforhøjelse, så det står fast.

Vi har dannet studiekreds ud fra bogen „Vejen 
til Sendetilladelsen" og har afholdt 10 studiekreds
møder. Afdelingen har haft 13 møder i den forløbne 
sæson med gennemsnitlig 9—12 medlemmer pr. mø
deaften. Afdelingen har modtaget et sæt grammo
fonplader af OZ6EH med morsekursus. Det bruges 
flittigt af såvel nye som gamle medlemmer. Besøg 
har været arrangeret på den nye automatiske tele
foncentral. Afdelingen tæller i dag 28 medlemmer.

Ved valg af bestyrelse valgtes OZ8CP, Carl E. 
Petersen til næstformand, til kasserer A. Rørbye og 
revisorsuppleant blev J. Wedfall.

Formanden rettede en tak til de afgåede besty
relsesmedlemmer OZ7KN og OZ7K for deres arbej
de i afdelingen.

Forslag var tilsendt generalforsamlingen af 
OZ8BM.

Under eventuelt aflagde formanden en kort be
retning fra ræveudvalget om de afholdte rævejag
ter; og OZ7KN udtalte på instruments-udvalgets 
vegne, at man snarest går i gang med at bygge en 
målesender med krystaller.

Generalforsamlingen sluttede med et leve EDR’s 
Helsingør-afdeling.

P. b. v. Paul Holst, OZ7K.

HORSENS
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Emil Møllers

gade 2 B, 4. — Kasserer: OZ4JJ, Jørgen Jørgensen, 
Grønnegade 24. — Sekretær: OZ9PM, Anton Mik
kelsen, Tordenskjoldsgade 16, 3.

Program:
Programmet bliver endnu engang byggeri, men 

allerede nu er det muligt, at vi kan mødes om tors
dagen i huset. Fuldt færdigt er det ikke, men der 
er plads til at mødes og slå en sludder af. Antage
ligt vil huset i løbet af et par måneder være fuldt 
færdigt og dermed kunne overdrages til afdelingen. 
I OZ for april vil tidspunktet blive meddelt. Gå en 
tur, og tag mor med op at se huset. I er velkommen.

Der er udført et stort og nydeligt stykke arbejde, 
og forhåbentlig vil afd. i mange år få gavn og glæde 
af huset.

P. b. v. vy 73, OZ9PM. 

ODENSE
Lørdag 30. marts arrangeres der tur ud til Sdr. 

Højrup fjei'nsynsstation. Vi håber, der bliver stor 
tilslutning. Program kommer senere med tider og 
mødested.

Husk: Hver torsdag er der sludreaften i afdelin
gen Kongensgade 18. Lad os se jer allesammen der.

73, 8RP, Per Milling Rasmussen. 

VEJLE
Lørdag 23. marts har vi foredrag af OZ7EU, Paul 

Størner, der vil fortælle os noget om måleinstru
menter, hvis han kan have grejet med. Ellers bliver 
det noget andet spændende. Vi håber, at alle mand 
møder op til denne aften, ligesom vore udenbys 
kammerater skal være hjertelig velkommen. Det er 
på Park hotel, Orla Lehmansgade den 23. kl. 20,00.

Turen til Blåvand Radio må desværre aflyses på 
grund af manglende tilladelse.

Vi har stadig klubmøde hver mandag kl. 20,00.
73 OZ4NJ. 

VIBORG
Medlemsmøde afholdes tirsdag 26. kl. 20 på Sørens 

konditori, Set. Mogensgade 68.
9AV.
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NYE MEDLEMMER

Følgende har i februar måned anmodet om op
tagelse i EDR:
6787 - Torben Kann, Frederiksdalsvej 46, 4., Virum.
6788 - H. Diedrichsen, Bov, Padborg.
6789 - Villy Nørgaard Nielsen, Vodstrup pr.

Nykøbing Mors.
6790 - Chr. H. Johnsen, „Aasholm", Sdr. Bindslev

pr. Bindslev.
6791 - Niels Gold, Amtssygehuset, Stege.
6792 - H. A. Petersen, „Vestbirk", Tjæreborg.
6793 - Hans Madsen, „Lundhøjgaard", Reerslev pr.

Hedehusene.
6794 - Poul Riis Kristensen, Kastanieallé 8,

Frederikssund.
6795 - OZ9EN, Ebbe Nielsen, Outrup st.
6796 - Jørgen Andersen, 0. Borup Ingstrup, Løkken.
6797 - Kjeld Schou Petersen, c/o Andersen,

Grækenlandsvej 6, 3. th., Kbh. S.



6798 - SG. H. Hansen, 14 TRA, Padborglejren
pr. Faarhus.

6799 - Gunner Wurtz, Serup pr. Lemming.
6800 - Bjarne Andersen. Fabrikvej 14, st. tv.,

Næstved.
6801 - Ove Nielsen, Borup pr. Næstved.
6802 - Poul Nielsen, „Reno", Reerslev pr.

Hedehusene.
6803 - Bernt Christensen, Godthaab, Rudkøbing.
6804 - Stig Nielsen, Rønne Allé 5, Kgs. Lyngby.
6805 - H. V. Sørensen, Rosenvænget 27, Sæby.
6806 - Henning Andersen, Matthæusgade 3 A, st. th.,

Kbh. V.
6807 - Alex Hansen, „Kino", Høng.
6808 - Bent Hansen, Ringstedvej 6, Haslev.
6809 - Jørgen Lakjer, Solvangsallé 3, Skive.
6810 - Mogens Nielsen, Agermosen 23, Hvidovre,

Kbh. Valby, u. afd.
6811 - Bent Bredkjær, Acaciavej 3, Kbh. V.
6812 - Leo Evers, Piledamsvej 43, Kolding.
6813 - Axel Laursen, Valløesgade 21, Vejle.

Tidligere medlemmer:
2542 - Chr. M. Jensen, c/o Jens M. Jensen, 

Gudumholm st.
5724 - Jens Christensen, Ægirsgade 17, Silkeborg. 
6028 - OZ7AZ, Arne Maack, c/o C. Maack, 

Terndrup.
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.

5805 - RK. 307644, Nielsen, 2. TG. BTN's RDO KMP. 
Lg. kaserne, Aarhus, ex Refs-Vindinge.

5840 - OZ8KR. MG. 304051. Nielsen. STKMP. III 2. 
reg. Haderslev, ex Sæby.

5859 - OZ4RT, KS DN 283205, Arnvig, Artillerisko
len, Sjællands Odde, ex Odense.

6002 - OZ6WO. Wm. Ib Olsen, Magistervej 44, 1.. 
Kbh. NV., ex til søs.

6089 - OZ4JV, John Harry Vangstrup, Ringtoften 
29, 2. th.. Skovlunde, ex Kbh.

6110 - OZ6FO. Fin Olsen, Langesvej 29, st., Hillerød, 
ex Kbh.

6142 - OZ3PC, V. Christiansen, Munkholmsvej 68, 
st. tv., Holbæk, lokal.

6348 - RK. 307614, Gråber, 2. TGBTN's TLFKMP, 
Lg. kaserne, Aarhus, ex Haderslev.

6353 - J. Møiler-Vestergaard, Vestervang 4, 
Skanderborg, lokal.

6514 - VP. Rasmussen, FV. EL. 283107, Danish Naval 
Station, APO 858, via Sdr. Strømfjord, 
Grønland, ex Brovst.

6591 - MG. 303511, Carstensen, Hærradio Odense, 
kasernen, Odense, ex soldat.

6724 - Kurt Jacobsen, Munkevej 4, Viborg, lokal.
6728 - C. Andersen, Tryggelev, ex Hirtshals.
6747 - K. Dyregaard, Øverup pr. Tingsted, 

ex Nykøbinbg Fl.
6772 - OZ2DL, Ole Madsen, c/o Otto Madsen, 

Alsted pr. Nykøbing Mors, ex Nordby.
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*

Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15. 
Kbhvn. S. Amager 3664 v. Næstformand: OZ2NU, Børge 
Petersen, Dybrogaard, GI. Hasseris, Aalborg, Skalborg 
255. Sekretær: OZ5GB, G. Bruun, Arkturus Allé 26, Ka
strup. Testudvalg: OZ2NU. Landskredsleder: OZ8JM, 
Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. (dag) 6111. 
OZ2KP, K. Staack Petersen, Risbjerggaardsallé 63, Val
by, 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. Han
sen, Borkvej 9, Nr. Nebel, tlf. 4. OZ4NO, N. N. Olsen, 

Kirkevej 14, Sorø.
Kassereren:

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

QSL-C entr alen:
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 Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
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QTH-RUBRIKKEN
858 - OZ3AM, A. Gottlieb Hansen, Sp. Kirkevej 46, 

15, Esbjerg, lokal.
1954 - OZ2SR, Sv. Aage Rasmussen, Søndergade 27, 

Haslev, lokal.
2068 - OZ5KW, P. V. Iversen, Poppelallé 67, 

Hareskov, lokal.
2137 - ex-OZ2FS, Frede Sørensen, Arosvågen 40, 

Våsterås, Sverige, ex Dalby F.
2342 - OZ7NB, N. Chr. Bahnson, Mølletoften 11, 

Skive, ex Esbjerg.
2452 - OZ8VS, V. Scheuer, Søndergade 50, 1., 

Frederikshavn, lokal.
2798 - OZ2FM, Frode Madsen, Hermodsvej 19, 1., 

Esbjerg, lokal.
3318 - OZ2PI, Erling Pedersen, Thorsgade, Ikast, 

lokal.
3593 - Ib Fahnøe, Strandhavevej 210, st.,

Kbh. Valby, lokal.
4299 - OZ6NB, MG. 310467/56, Bom, HSGT. lab.,

Ole Nielsensvej, Kbh. 0., ex Odense, u. afd.
4763 - OZ7BW, Børge Nielsen, Randersvej 83, 2. tv., 

Aarhus, lokal.
4876 - OZ5FS, CF. 7019/56, Christensen, Nordsjæll. 

CF-kolonne, Hillerød, ex Kbh.
4915 - OZ8WO, A. Wittrup Jensen, Ringtoften 35,

2. tv., Skovlunde, ex soldat.
4952 - Jørgen Nystad, Tved pr. Ribe, lokal.
5769 - Jørgen Poulsen, Fromsgade 28, st. tv., 

Nykøbing Fl., lokal.
5773 - Ture Røes Andei'sen, 4. maj koil., Esbjerg, 

lokal.
5790 - OZ8CN, KPe. 174354, Nielsen, radioværkstedet 

K. V. S., Oksbøl, ex Agerbæk.


