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Så gik et år!

Snart rinder det gamle år ud, og på tærske
len til et nyt, vil der være grund til at se til
bage. Gør vi det, må vi erkende, at 1959 i det 
store og hele var et godt år. Vi kunne glæde 
os over en sommer som aldrig før, og selv om 
denne dejlige sommer skabte vanskeligheder 
for landbruget, så kunne en stigende industri
produktion og aftagende arbejdsløshed gøre 
sit til, at 1959 blev det bedste år i lange, lange 
tider. Har året således for vort samfund været 
et godt år, så har dette også været tilfældet 
for vor forening. EDR har gennemløbet et 
solidt og lykkeligt år, og vi har al mulig 
grund til at være tilfreds.

Medlemstilgangen har været tilfredsstillen
de, det vil sige, at tilgangen har været større 
end afgangen, og så er noget af det vigtigste 
i orden. Medens andre foreninger kæmper 
med svigtende medlemstal, har vi været hel
dige. Ganske vist kan vi ude i afdelingerne 
mærke konkurrencen fra fjernsyn og andre 
interesser, men medlemmerne svigter os ikke, 
og det er et glædeligt kendetegn ved 1959.

Stabile forhold, god økonomi og ro i fore
ningen er, hvad der prægede det gamle år. 
Men der skete også noget. Kortbølgeamatø
rens håndbog, denne for vor forening meget 
store opgave, tog sin form og fik sit indhold. 
Nogle af siderne er allerede trykt, og andre 
går i maskinerne, efterhånden som redaktio
nen gør dem færdige efter en sidste afpuds
ning. Vi ved godt, at denne bog ventes med 
utålmodighed, men vi ved også, at i sidste 
øjeblik er der så meget, der skal ændres, og 
så meget man også gerne vil have med. Når 
E.D.R.s store håndbog snart ser dagens lys, 
har vor forening atter slået sit navn fast som 
formidler af radioteknisk kunnen og som det 
faste punkt i dansk amatørvirksomhed, og det 
kan sige sig selv, at vor forlagsvirksomhed 
skaber respekt for foreningen.

Der er også grund til at glæde sig over den 
sunde økonomiske udvikling, vor forening har 
været inde i de sidste år, og det er som følge 
heraf, og af den tillid vor forening nyder, at

vi har kunnet tage den store opgave op, som 
udsendelsen af den nye håndbog er.

Snart ebber det gamle år ud, og der er 
grund til at sige tak til mangt og meget, sådan 
som man oftest gør det ved årsskiftet. Jeg vil 
gerne bringe en særlig tak, nemlig til alle de 
gamle medlemmer, der uegennyttigt støtter 
os med deres medlemsskab år ud og år ind, 
uden mere selv at være aktive amatører. Jeg 
tror, deres trofasthed mod foreningen skyldes 
deres erkendelse af, at de hentede store glæ
der i deres hobby og gennem E.D.R., og at de 
ønsker ved deres medlemsbidrag at bane 
vejen for de unge, så disse selv kan få glæde 
og kundskabsudbytte af deres amatørvirk
somhed.

Jeg vil også gerne bringe en tak til mine 
medarbejdere. Hermed mener jeg ikke alene 
hovedbestyrelsens medlemmer og vore to re
daktører, men også afdelingsformændene og 
disses bestyrelser over det ganske land. Disse 
arbejder uegennyttigt for vore fælles interes
ser, og uden deres medvirken havde året ikke 
været så godt, som tilfældet er.

Der har i årets løb været rettet en del kritik 
mod OZ. Man hæfter sig vel nok for meget 
ved de svage numre, men tier om de gode, 
som der jo dog har været mange af. E.D.R.s 
hovedbestyrelse arbejder i øjeblikket med en 
langtidsplan for OZ, så både stabilitet og fan
tasi kan komme til at præge bladet mere end 
tilfældet er; men en sådan omlægning af stof
fet og fremskaffelse af radioteknisk nyheds
stof, konstruktionsstof, begynderstof, stof for 
videregående etc. kræver tid, hvorfor lidt 
tålmodighed forventes.

OZ er stadig det vigtigste bindeled mellem 
medlemmerne og kærnen i E.D.R.s arbejde, og 
vi må intet middel sky for at gøre det så godt 
som muligt. Et fyldigt og aktuelt OZ, et be
lærende og interessant OZ, og et OZ ladet 
med gode ideer og konstruktioner både for 
nybegynderen og den erfarne, er vort mål, så 
der er opgaver nok for det kommende år.

I det nye år står vi fortsat parat til at mod-
(Slut tes  nederst  næste side) .
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Skriftlig teknisk Prøve for Radioamatører Nr, 12
Ved OZ2KP.

Prøven blev afholdt d. 28. November. Om 
Antallet af Deltagere er mig, da dette skrives, 
intet bekendt, og Resultaterne vil antage
lig først blive meddelt disse omtrent sam-

Fig.  1.

tidig med, at dette Nummer udkommer. Den 
følgende Gennemgang viser kun, hvorledes 
jeg kunde have tænkt mig at besvare Spørgs- 
maalene, og andre Besvarelser af nogle af 
disse kan naturligvis være ligesaa rigtige.

1) Tegn Principdiagram af en Ensretter, 
der skal afgive saavel Anodespænding som en 
negativ Gitterforspænding.

Svar. Se Fig. 1. Da der ikke er forlangt 
nogen Forklaring paa, hvorledes Ensretteren 
fungerer, skal jeg ogsaa udelade en saadan.

2) Tegn Principdiagram for følgende Mi
krofontilslutninger til et Forstærkerrør:

a) Kulkornsmikrofon.
b) Kondensatormikrofon.
c) Krystalmikrofon.
d) Dynamisk Mikrofon.
Svar. Se fig. 2 a, b, c og d.
Kommentar: Jeg kan stadig ikke forlige

mig med at skulle anvende en Kondensator
mikrofon lige ved en Sender. Det giver efter 
min Mening altfor store Chancer for HF i 
Modulatoren, men det er jo en anden Sag.

3) En foldet Halvbølgedipolantenne (samme 
Materialetværsnit overalt) fødes ved Hjælp af

Autotransformator bør ikke anvendes ved 
Lysnettilslutning, fordi der ved denne Benyt
telse stadig er ledende Forbindelse til Lysnet
tet med den deraf følgende Berøringsfare.

5) En ubelastet Transformator med en Pri
mær Selvinduktion paa 2 Henry og en ohmsk 
Modstand paa 10 Ohm tilsluttes 220 Volt Vek
selspænding, 50 Perioder. Hvor mange Watt 
afsættes i Transformatoren? Der ses bort fra 
Tab i Jernet, og tilnærmet Beregning er til
strækkelig.

tage de ny amatører, som søger ind i vore 
rækker, og de skal være velkomne. Desværre 
ser vi også mange tabe interessen for kort
bølgeradio. Vi ved godt, at der er meget 
andet, der trækker; biler, foto, rejser etc. etc. 
Alligevel er det dog stadig et eventyr at være 
radioamatør; for vi er stadigvæk eksaminere
de, privilegerede  fone- og telegrafistationsin
dehavere. Vor tumleplads er hele jorden, og 
vor lille station stadig Aladdins vidunderlige 
lampe, der fører os alle steder hen. Tænk på

dette når „trætheden" melder sig, og husk, at 
bakterien sætter en dag ind med nye angreb. 
Bevar derfor din licens og dit medlemsskab i 
E.D.R., og lad OZ stadig være din budbringer 
om, hvad der foregår.

Et nyt år ligger forude. Det er mit håb, at 
dette nye år fortsat må bringe fremgang og 
held for vor forening E. D. R., og jeg sender 
alle vore medlemmer ønsket om en glædelig 
jul og et lykkeligt nytår.

OZ6PA, Poul Andersen.
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en 600 Ohms feeder, som er 1/4 Bølgelængde 
lang.

a) Hvor stor er Antennens Impedans ved 
feedertilslutningen?

b) Hvor stor er feederens Indgangsimpe
dans ved Sendertilslutningen?

Svar ad a) 300 Ohm.
ad b) Beregningen kan udføres paa to 

Maader, der begge er baseret paa, at feederen 
optræder som Kvartbølgetransformator mel
lem de to Impedanser. Kaldes disse Za og Zh  
os  feederimoedansen har man

hvoraf ved Indsætning faas:
Zb = 6002 : 300 = 1200 Ohm.

Ved Metode Nr. 2 beregner man først feede- 
rens Standbølgeforhold SWR = 600 : 300 = 2. 
og har da Zb = SWR . ZG = 2 • 600 = 1200 
Ohm.

4) Tegn Diagram af en Autotransformator 
til Kobling mellem Impedanserne 1000 Ohm 
og 500 Ohm og angiv Forholdet mellem Vin
dingstallene ved de to Tilslutninger.

Hvorfor bør man ikke anvende en Auto
transformator ved Lysnettilslutning?

Svar se Fig. 3. Forholdet mellem Vindings
tallene beregnes ved Formlen



Fig. 2

Da R’s Indflydelse paa den resulterende 
Impedans ses at være næsten uden Betydning, 
og tilnærmet Beregning er tilstrækkelig, kan 
man altsaa regne Z = 628 Ohm.

Strømstyrken i Primæren kan derefter be
regnes af I = E : Z eller I = 220 : 628 = 0,35 
Amp.

Transformatorens Wattforbrug kan deref
ter beregnes af W = I2 R, idet det jo maa 
erindres, at Strømmen i Selvinduktionen er 
wattløs. Man faar da W = 0,352 • 10 = 1,23 
Watt.

Kommentar: Da jeg forudser, at nogle af 
Læserne maaske vil studse ved dette Resultat, 
skal jeg tilføje, at Faseforskydningen med de 
opgivne Værdier vil være næsten 90°. Fase
vinklen kan beregnes af
tgφ — XL : R altsaa = 628 : 10 = 62,8.
Ved Opslag i en tangens Tabel faas heraf cp 
— 89,1°. Derefter kan cosφ tages i en cos 
Tabel, hvorved faas cos 89,1° = 0,0157. Til 
Kontrol beregnes da W = E • I • cosφ — 220 * 
0,35 • 0,0157 = 1,23 Watt.

6) Anfør de vigtigste Forholdsregler ved 
Udformningen af en Senders Udgangstrin 
med tilhørende Antennekobling, naar det 
gælder om at holde Antenneenergiens Ind
hold af Oversvingninger paa et Minimum.

Svar. Anodekredsens Data bør beregnes 
saaledes, at Kredsens Q i belastet Tilstand 
ligger omkring 12, hvilket sikres ved, at For
holdet mellem L og C beregnes udfra Belast
ningsmodstanden. Overføringen til Antenne
afstemningsleddet bør foretages lavimpedan- 
set, helst med Coaxialkabel. I dette kan even
tuelt indskydes et lavpas Filter med en Af
skæringsfrekvens noget over den højest be
nyttede Sendefrekvens (i HF-Omraadet). An
tennen skal helst fødes med en symmetrisk 
feeder, der tilsluttes et ligeledes symmetrisk 
Antenneafstemningsled.

7) Forklar kortfattet, hvad der sker i en 
AM-Radiofonimodtager, naar der optræder 
Forstyrrelser fra en Amatørsender, der be

nytter Telegrafi og Telefoni. Hvorfor forstyr
rer FM normalt mindre end AM?

Forstyrrelserne kan f. Eks. skyldes Kryds
modulation i Modtagerens Indgangsrør, hvis 
Signalkredsen ikke har tilstrækkelig Dæmp
ning overfor det uønskede Signal. Der forelig
ger ogsaa den Mulighed, at Modtagerens Os- 
sillators harmoniske blander med det uønske
de Signal, saaledes at dette passer til Modta
gerens Mellemfrekvens. Ensretning i Modta
gerens LF-Del kan ogsaa være Grunden, lige
som Nøgleklik fra en nærliggende Sender 
ogsaa kan gøre sig bemærket. FM vil normalt 
forstyrre mindre, fordi Modtagerens Detektor 
ikke reagerer for FM, medmindre Modtageren 
indstilles saaledes, at FM Signalet kan detek- 
teres ved Flankedemodulation.

8) En Amatørsender arbejder med 200 Watt 
input til Udgangstrinnet, som har en Virk
ningsgrad paa 60%. Fødeledningen til Anten
nen har en Dæmpning paa 8 dB pr. 100 m og 
er 25 m lang. Antennen har et gain paa 5 dB. 
Hvor stor er den tilsyneladende udstraalede 
Effekt i Antennens Hovedretning?

Svar. Senderens output til Fødeledningen 
er 200 * 0,6 = 120 Watt. Fødeledningens Tab 
er 25 : 100*8 = 2 dB. Antennens Forstærk
ning = 5 dB altsaa resulterende Forstærkning 
5 — 2 = 3 dB. Den tilsyneladende udstraale
de Effekt i Hovedretningen vil altsaa være 
120 Watt + 3 dB = 240 Watt.

9) En Bærebølge amplitudemoduleres 100 
% med et sinusformet lavfrekvens Signal. 
Hvor stor en Del af den samlede Højfrekvens
effekt er indeholdt i det ene Sidebaand.

Svar. For lettest at forklare dette antager 
vi, at input i umoduleret Tilstand er 100 Watt. 
Til 100 % Modulation kræves da 50 Watt LF 
Effekt fra Modulatoren. Den totale Effekt bli
ver altsaa 150 Watt. Heraf 
gaar de 100 Watt til 
Bærebølgen, medens de 
50 Watt fordeles ligeligt 
mellem de to Sidebaand.
Hvert Sidebaand inde
holder altsaa 25 Watt el
ler 25 : 150 = 1/6 af den 
samlede HF Effekt.

Fig.  3.

(Slut tes  nederst  næste side) .
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Svar. Man beregner først den resulterende 
Impedans ved Formlen



En dobbelt sidebåndssender
(eller AM uden bærebølge)

Om Opgaverne var lette eller svære, vil jeg 
helst ikke udtale mig om, men jeg haaber 
ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, at 
jeg synes, at ogsaa dette Sæt Opgaver gav 
den, der havde gjort noget for at sætte sig 
ind i Stoffet, en rimelig Mulighed for at 
klare Prøven til ,.bestaaet“. Som bekendt

kræves der jo kun tilfredsstillende Besvarelse 
af 2/3  af Spørgsmaalene. Jeg haaber, at denne 
Gennemgang vil være til Glæde saavel for 
fremtidige Eksaminander, som ogsaa for dem, 
der ikke aspirerer til en A-Licens.

73  de  OZ2KP .
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Af  OZ41P .

Efter utallige QSO’er med min gode ven 
K4LYW over min AM-sender på 10 mtr, har 
vi opdaget, at 10 mtr. ikke blot er et fanta
stisk DX-bånd, men at QRM til tider kan 
være så voldsom, at små sendere ikke kan slå 
igennem. Noget nyt måtte prøves, for at vi 
stadig kunne holde vore små daglige forbin
delser vedlige. Han foreslog mig at bygge en 
DSB-sender, mens han selv gik i gang med 
en ESB-sender. Hvorfor skulle jeg så bygge 
en DSB-sender, og han en ESB-sender? Jo, 
DSB er meget lettere at lave end ESB, og 
hvad der for mig var det vigtigste, meget bil
ligere og lige så effektiv.

Hvad er da en DSB-sender? Kort og godt, 
en AM-sender med undertrykt bærebølge. 
Denne undertrykkelse af bærebølgen skulle 
uden besvær kunne komme op på 30—40 db, 
hvilket i praksis betyder, at den ikke høres. 
Med andre ord, vi har et signal, der minder 
om ESB, blot er forskellen den, at ESB ud
sender et sidebånd uden bærebølge, mens 
DSB udsender begge sidebånd uden bære

Fig. 2.

bølge. Hvilke fordele og ulemper er der da 
forbundet med DSB? Først fordelene. Syste
met er simpelt og kræver ingen specialkom
ponenter, derfor billigt. En 50 Watts DSB- 
sender giver samme læselighed som en 300 
Watts AM-sender. Ikke signalstyrke, men 
læseligheden er og bliver dog det vigtigste 
for en telefoniamatør. Endvidere kan der ind
føres speech-clipping i modulatoren, hvilket 
ikke lader sig gøre i ESB-senderen p. g. a. 
domefilteret. Da der udsendes 2 sidebånd, 
kan man skiftevis lytte på det sidebånd, der 
er mindst QRM på. I praksis viser det sig at 
være en stor fordel.

Naturligvis er der også ulemper ved DSB. 
Nogle amatører kører med alt for uselektive



modtagere, det viser sig gerne, når man sva
rer et AM-opkald. Jeg har endnu ikke mødt 
ESB-amatør, der ikke kunne tune DSB-sig- 
nalet ind.

Lad os se lidt på diagrammet, som vist i 
fig. 1. Input til DSB-trinet fås fra den for
håndenværende exciter eller VFO. Kredsen 
bør bygges så symmetrisk som muligt for let
tere at kunne udbalancere bærebølgen. Her
om senere. Anoderne ligger i parallel og out
puttet føres til et pi-led, som afstemmes til 
samme frekvens som gitterkredsen. Det er 
udelukket, at der opstår selvsving.

Modulatoren bør ofres megen opmærksom
hed. Er der nogen „hund begravet", så ligger 
den sikkert her. Der er indført en kraftig 
dæmpning af frekvenser under 300 cps og 
over 3500 cps. De lave frekvenser dæmpes let 
ved at undlade katodeafkoblingerne og bru
ge overføringsblokke på kun 500-1000 pF. 
Endvidere sørger lavpass-filteret efter clip
peren også for dæmpning af de lave frekven
ser, samtidig med at de høje frekvenser over 
3000-3500 cps dæmpes kraftigt. Speechclip- 
peren har jeg stjålet fra den amerikanske 
„DSB-100". Hele arrangementet synes at fun
gere udmærket. P. g. a. manglende laborato- 
riegrej er det ikke muligt for mig at foretage 
nøjagtige målinger, men rapporter ude fra 
synes at bekræfte mine formodninger. Det vil 
nok være vanskeligt at fremskaffe den her 
anvendte mod. trafo i Danmark, men heldig
vis kan der findes en god erstatning i en nor
mal nettrafo. En 2 gange 300 Volts trafo med 
udtag i primærsiden til 127 Volt vil være ud-

100pF 100pF

mærket. Den får et ganske godt step-up for
hold, der helst skulle ligge på 1:5. Nettrafoen 
kan let overføre det beskedne frekvensom
råde, vi har brug for. Midtpunktet af sekun
dæren lægges til minus.

Den mere teoretiske side af dsb-senderens 
virkemåde vil jeg lade ligge her og henvise 
interesserede til „New sideband handbook" 
side 105-6, men det vil med det samme kunne 
ses, at uden tilført vekselspænding til skærm
gitrene trækker rørene næsten ingen strøm 
(ca. 10-15 mA).

Indstilling til  senderen:
Den for rørene nødvendige styring i klasse 

C telefoni tilføres, den andrager for 2 stk. 
2E26 6 mA. For andre rør, se da i rørtabellen, 
men overstyr ikke. Linken på hf-indikatoren, 
som vist i fig. 2 lægges ned i pi-leddets spole. 
Ht til modulatoren afbrydes, ellers risikerer 
man at ødelægge instrumentet, da støj eller 
tale sætter senderen igang. Ht til de to 2E26 
tilføres. Instrumentet giver nu et udslag, der 
afhænger af balancen i gitterkredsen. P1 dre
jes nu, til der opnås mindst udslag på instru
mentet, hvilket helst skulle ske med p1 i mid
terstilling. Kan man ikke finde et minimums
udslag ved drejning af pi, tilrådes ommonte
ring af gitterkredsen. Bærebølgen skulle jo 
helst dæmpes mest muligt. Nu er senderen 
klar til drift. Med kunstantenne tilsluttet 
tales der i mikrofonen, anodestrømmen vil nu 
stige i takt med talen. I stedet for at tale eller 
fløjte bruges den indbyggede tonegenerator

(Slut tes  nederst  næste side) .
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Modulation på en anden måde
Frit efter Funkschau og QTC ved OZ3Y.

I det følgende skal beskrives et modula
tionssystem, der måske vil tiltale telefoni
amatørerne, ikke mindst fordi det forener de 
to vigtige ting, enkelt og effektivt.

I USA er man begyndt at anvende et nyt 
bærebølgestyret skærmgittermodulationssy- 
stem, der i princippet forener allerede kendte 
metoder, således at såvel god virkningsgrad 
som kvalitet kan påregnes. Modulationstrafo 
er ikke anvendt og selv stort input kan fuldt 
udmoduleres. Af diagrammet vil man kunne 
se, at der efter den almindelige mikrofonfor
stærker følger en dobbelt triode ECC 82, hvis 
første halvdel arbejder som spændingsfor
stærker. Over en RC kombination bestemmes 
gitterpotentialet for dette rør med en reguler
bar forspænding, således at anodens middel
strømsværdi varierer proportionalt med den 
tilførte LF’s spidsamplituder.

Anoden er elektrisk forbundet med gitteret 
på den anden triodehalvdel, hvis katode lig
ger på negativt potential gennem en stor mod
stand. Skærmgitteret på PA røret er direkte 
forbundet med anden triodehalvdels katode.

Fig 1

Som følge heraf ligger der samtidig LF 
modulationsspænding og bærebølgestyret 
jævnspænding på PA rørets skærmgitter. På 
fig. 1 ses en brokobling, røret er her koblet 
som katodefølger, belastningsmodstanden 
R-last fås gennem skærmgitteret på det mo
dulerede rør. På grund af den ringe udgangs
modstand og den høje modkoblingsgrad opnås 
trods den varierende skærmgitterbelastning 
god linearitet i modulatorens fortrin. Skærm- 
gitterspændingen kan kun stige til den værdi, 
som spændingsdeleren RI - R2 på diagram
met bestemmer. Derfor sker der en klipning 
af de positive spidser ved højere LF spæn
dinger. De negative spidser afskæres gennem 
gitteret i røret 3b på fig. 1. De ved denne 
klipning fremkomne LF overtoner svækkes 
gennem PA rørets skærmgitterafkobling, så

under indstilling af senderen, men pas på 
ikke at overbelaste rørene. En konstant 
skærmgitterspænding vil let få rørene til at 
rødme.

Rørene vil let kunne tåle den dobbelte 
spænding af den i rørtabellen angivne spæn
ding for klasse C telefoni. Samme rør i en 
normal am-opstilling, anodeskærmgitter mo
duleret 100 °/o, får jo den dobbelte spænding 
tilført. Der er kun anført spoleværdier for 
10 mtr., da jeg ikke har haft tid til at trille 
spole til andre bånd, men det skulle være en 
let sag ved hjælp af et gitterdykmeter. Val
get af rør er ikke kritisk. Såvel pentoder som 
tetroder er lige velegnede.

Skulle du nu have lyst 
til at bygge et dsb-trin, 
så husk på, at kun en vir
kelig stabil vfo kan bru
ges, thi intet er mere 
umuligt end at læse et 
sidebåndssignal, der sta
dig flytter i frekvens.

Nogle læsere vil nu nok 
spørge, hvad der er opnå
et med viste sender. Der 
er opnået næsten 200 dx- 
forbindelser på rekordtid

jævnt fordelt over U. S. A. og Canada. Har 
du nogen sinde lyttet til 2 w’er i qso med hin
anden på 10 mtr. esb eller dsb? Det har du 
sikkert, men har du prøvet at køre din vfo 
i nulstød med dem for derefter at kalde et 
par gange og sikkert og uden at lave interfe
rens få forbindelse med dem? Nå ikke, det 
lader sig let gøre med 50 Watt dsb og en god 
antenne. En af de sidste forbindelser, jeg har 
haft, var med en K5 i Texas og en W7 i 
Idaho. Vi havde en hyggelig ringqso på en 
halv time. FP8 BH gav mig 5-8 d. 20/10.

4 IP.
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ledes at der ikke opstår „splatter". Det vil 
sige, at vi her har at gøre med en effektiv 
klipper, der opfylder alle fordringer: små 
koblingskapaciteter, som svækker de lave 
frekvenser, og et filter som sænker distor- 
tionsgraden.

Modulationssystemet er afprøvet i en 
mængde QSO af DL1XH, specielt på DX bån
dene. Selv under meget kraftig QRM kunne 
forbindelserne gennemføres.

Som forforstærkerrør anvendes en pen- 
thode EF 804, et fortræffeligt rør på dette 
sted. Gitterspændingen fås gennem en mod
stand på 10 MOhm. Andet rør er et EF 80, 
dette er modstandskoblet. I modulatortrinet 
anvendes en dobbelttriode ECC 82 (3a og 3b). 
Arbejdspunktet for 3a indstilles med mod
standen RI. Galvanisk koblet følger derefter 
rør 3b, dette er koblet som katodefølger og 
sørger for PA rørets skærmgitterspænding. 
Indstillingen foregår på følgende måde: Med 
modstanden RI indreguleres PA rørets ano
destrøm til 1/4—1/6 af maximalværdien. Mi
krofonen ikke anvendt. Med åben LF kon
troller og mike tilsluttet varierer rør 3a 
anodespænding og over rør 3b dermed også 
PA rørets skærmgitterspænding i takt med 
modulationen. Den derved opnåede modula
tionsprocent ligger på ca. 95 % af den mo
mentvise bærebølgeeffekt. Hvis signalet er 
rent sinusformet, opnår PA rørets anodestrøm 
den f u lde  maximalværdi. Ved en yderligere 
forhøjelse af LF amplituden fås en klipning 
som stærkt forhøjer modulationens effektivi
tet. Klippefaktoren indstilles bedst ved forsøg 
med en rapporteringsstation. Den skal dog 
erfaringsmæssigt ikke overstige 10 db. Over
føringskondensatorerne på 1000 pF i forfor
stærkeren afskærer bassen, således at et fre
kvensområde på ca. 300—3000 Hz forstærkes. 
Særlig ved DX trafik har dette betydning, 
idet der herved opnås større læselighed. En 
såkaldt „radiofonikvalitet" kan naturligvis 
ikke forventes.

Ved aflytning af en station der anvender 
denne modulationsmetode gives ofte rappor
ten „forvrænget og overmoduleret". Modta
gerens AVC med dens forholdsvis store tids
konstanter følger ikke med ved reguleringen 
af det modtagne signal således, at virkelig 
god kvalitet kan påregnes. Ved høje ind
gangsspændinger (varierende), opstår over
styring og dermed forvrængning. Den bedste 
måde at modtage på vil derfor være at sætte 
AVC ud af funktion, benytte fuld LF for
stærkning, og anvende mindst mulig HF for
stærkning. Det lyder omstændeligt, men e r  
meget nemt!

HAR DU HUSKET
at  få  di t  kontingent  for  januar kvartal  afsendt  
ad det  dig t i lsendte giroindbetal ingskort? 
HAR DU GLEMT
det,  så skynd dig — da den 20.  ds.  er  absolut  
s idste fr is t  —.

73, Kassereren.

Vi ønsker al le  vore amatørvenner en r igt ig god 
jul  og et  godt  og lykkeligt  nytår ,  med tak for  al t  
godt  i  1959.

Vy 73 
Rikke og Emil  

OZ8YL OZ3FM

Glædelig jul og godt nytår  
onskes alle OZ-læsere.

PAUL STØRNER 
TR

ARNE CHRISTIANSEN 
HR
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En elektronisk nogle — 
en rigtig el-bug

Af OZ5MS, Mogens Boman.

Ende l ig  en  kons t ruk t i on ,  de r  i kke  a r 
be jde r  med  r e læer  og  som a l l i geve l  i kke  
e r  dy r  i  anska f f e l s e .  E t  l i l l e  handy  ap 

para t ,  de r  v i l  t i l t ak  enhver  
nøg le - en tus ia s t .

For mange måneder siden byggede jeg et 
transistor-nøgle aggregat, der blev beskrevet 
her i OZ. Da 9JL så det, ville han straks 
igang med bygningen, men jeg fik ham over
talt til at vente, da jeg havde noget andet og 
bedre under bygning. Sidst jeg snakkede med 
9JL var sidste år, så jeg behøver vel ikke at 
sige mere, men straks gå over til det mere 
primære!

Konstruktionen er oprindelig af Jack Li- 
vingston K2POO i samarbejde med W3FQB 
samt (som han selv skriver) „masser af lodde- 
tin og en god loddekolbe!"

Problemet i hele denne konstruktion var 
at undgå relæer, der kan ødelægge ens hu

mør i meget lange tider, hvis man ikke har 
råd til at købe lige netop det, man skal bruge.

Nå, spøg til side, til sagen!

Diagrammet .
Første halvdel af røret V1 arbejder som en 

sav-tak-generator, hvor frekvensen bliver 
kontrolleret af P2, der derfor virker som ha
stighedskontrol (speed). Anodespændingen på 
denne halvdel af røret varieres med Pi, der 
kan regulere forholdet mellem streger og 
prikker. (1 streg er længden af 3 prikker). 
Normalt bør stregsiden lægges til venstre og 
priksiden til højre, som diagrammet angiver.

Outputtet fra denne rørhalvdel føres over 
til første halvdel af røret V2, hvor det bliver 
forstærket, og hvor røret samtidig virker som 
en elektronisk afbryder (i denne forbindelse 
dog kun i mindre grad). Gitteret af V2 er ind
stillet sådan, at kun når savtakspændingen 
overstiger en bestemt værdi, vil røret virke 
som en almindelig leder. Så snart spændingen 
falder under denne værdi, „slukkes" røret. 
Denne variation af gitterets forspænding fås
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ved P3,  der altså angiver forholdet mellem 
tegn og pause. Groft kan man jo godt sige, at 
P3 er pauseregulering mellem de enkelte 
tegn i et bogstav. Gennem neonrørte V4 går 
det til anden halvdel af Vi og endelig over 
P4 til det egentlige afbryder-rør V3.  P1 kan 
variere tegnformen indenfor visse områder 
og samtidig regulere styringen af Vs. Som 
vist på diagrammet kan senderen så sættes 
ind mellem anoden og katoden.

Bemærk at man arbejder med plus-siden 
sat til jord og negativ-siden „varm“.

Konstruktionen.
Da ingen af komponenternes placering er 

kritiske, kan konstruktionen laves nøjagtig 
som man selv vil. Vi har bukket en æske ca. 
2 2 X 1 2 X 7  af 3 mm aluminium. På den blev 
nettransformatoren og den brugte udgangs- 
trafo L1 placeret i diametralt modsatte hjør
ner. Rørene blev så anbragt imellem. Alle 4 
potentiometre blev ført ud på forkant, og på 
den modsatte væg sad inderst et klembrædt 
til komponenterne og på den anden side en 
flad-ensretterventil. Vi sparede på denne må
de røret, men iøvrigt kan man jo lave en 
strømforsyning på mange måder.

Det må stærkt anbefales at bruge tyller og 
gennemføringsisolatorer, hvorved man und
går, at ledningerne bliver ødelagt og danner 
kortslutning.

Byg apparatet op i en vis logisk rækkefølge. 
Start med spændingsforsyningen og afprøv 
denne, inden yderligere laves. Går man meto
disk frem, vil det næsten altid lykkes.

Nøglen.

Da det kun er de færreste, der har en rigtig 
vibroplex eller sidesweeper, skal jeg lige give 
en kort anvisning på en type, som jeg finder 
udmærket.

Den består i al sin simpelhed af 5 stykker 
nedstrygerklinger, samlet som vist på teg
ningen. Det hul, der er angivet med x på mid
terstykket, skal give nøglen mere stivhed, 
men samtidig tillade den at svinge frit frem

og tilbage. To stykker tyndt krydsfiner, pla
stik eller bakelit skæres til som håndtag, og 
kontaktpunkterne (mærket y på nøglen) 
stammer fra et gammelt relæ. De er loddet 
på nedstrygerklingerne inden disse blev 
spændt sammen. De regulér-kontakter, der 
sidder stationært, er også pillet ud af relæet 
(tysk relæ fra besættelsestiden, annonceres 
ofte i OZ til et par kroner). De er ligesom 
holdepladen sat fast med skruer til en bund
plade. Disse tre holdeplader blev lavet af 
3—4 mm aluminium bukket i en ret vinkel. 
Se iøvrigt tegningen. Det sværeste er at få 
de to midterste stykker nedstrygerklinger til 
at hænge sammen. Er der nogen, der har et 
godt forslag her?

Afprøvningen.
Efterse hele opstillingen — ordentlig. Lav 

så en lille „sender“ bestående af et batteri 
og en lommelampepære. Sæt denne ind i de 
bøsninger, hvor hovedsenderen senere skal 
sluttes til. Godt — sæt så netspændingen til 
og hold vejret. Fint! Glødetrådene lyser. Læg 
nu nøglen over til streg- eller priksiden og se 
— der sker sikkert ikke noget! Det skulle 
være mærkeligt om prøvesenderen lyste med 
det samme. Hold nøglen lagt mod kontakten 
og indstil Pi og P3 til lampen lyser i takt med 
morsesignalerne (altså enten regelmæssige 
streger eller prikker).

Afstem derefter P2 (speed) til den ønskede 
hastighed og efterreguler Pi og P3 igen. Husk 
en streg skal vare 3 prikkers tid!

Det er lidt vanskeligt at stille Pi og P3 

rigtigt ind, men ved en systematisk frem
gangsmåde kan det klares.

Det viser sig, at Pi til at begynde med bør 
stå i midterstillingen, da vi først tilsidst kan 
regulere Pi rigtigt. Dette potentiometer 
burde indstilles ved hjælp af en „graf“, men 
kun de færreste kan få adgang til en sådan. 
Så brug modtageren istedet for, når den kom
mer i forbindelse med hovedsenderen. Nøglen 
altså!

Videre tror jeg ikke, der er at sige. Dia
grammer og tegninger skulle gerne tale for 
sig selv, så jeg ønsker god fornøjelse med 
denne lille el-bug.

Mogens Boman, OZ5MS.

ULOVLIGE RADIOUDSENDELSER
P & T meddeler:
En ulicenseret radioamatør har ved retten i Arhus 

i november måned d. å. vedtaget en bøde på 100 kr. 
for ulovlig benyttelse af radiosender.

Det ulovligt benyttede radioanlæg blev konfiske
ret til fordel for statskassen, og forvandlingsstraffen 
fastsattes til hæfte i 6 dage.
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Forslag til en mobil Modtager uden Højspænding
Af OZ5MK, Mogens Kunst.

Ovenstaaende er Overskriften til en Arti
kel i det australske Tidsskrift „Amateur Ra
dio" (September 1959). Forfatteren, VK2AOU, 
har spekuleret lidt over de moderne Rør til 
Anodespændinger mellem 12 og 14 Volt og er 
kommet til det Resultat, at de egentlig ikke 
paa nogen afgørende Maade adskiller sig fra 
andre Rørtyper. Faktisk skulde ogsaa andre 
Rør kunne arbejde ved en saa lav Anode
spænding, dersom blot stejlheden er stor nok. 
VK2AOU lavede derfor en Forsøgsopstilling, 
i hvilken et Signal paa 455 kc fra en Maale- 
sender tilførtes Gitteret paa en Pentode. Ano
dekredsen var afstemt til samme Frekvens, 
og det forstærkede Signal blev udtaget kapa
citivt fra Anoden. Anodespændingen blev va
rieret mellem 10 og 14 Volt. Skærmgitter- 
spændingen kunde ligeledes varieres ved 
Hjælp af et Potentiometer paa 50 kOhm. Til
svarende kunde Katodespændingen reguleres 
ved Hjælp af et Potentiometer paa 5 kOhm 
mellem Katode og Chassis, shuntet med en 
Kapacitet paa 0,1 μF. Skærmgitteret var lige
ledes afblokket med 0,1 pF,  og tværs over den 
tilførte Anodespænding paa 10—14 Volt var 
der anbragt en Kapacitet paa 100 μF.  Gitter
kredsen bestod af en 1 Megohms Modstand, 
og 455-kc Signalet tilførtes via en Kapacitet 
paa 500 pF.

Det viste sig herved, at nyttig Forstærk
ning kan opnaas med Rør, hvis statiske Stejl
hed andrager 5 mA/V ved Anodespændinger 
mellem 150 og 250 Volt. Ved lavere Anode
spændinger er stejlheden kun 10—20 °/o af 
den normale Værdi.

Følgende Rør blev prøvet: EF50, 6AC7, 
6AG5, 6AK5, 6AU6, 5847 (Stejlhed 11 mA/V), 
12AU6, Z)) (Stejlhed 9 mA/V).

Med den nævnte lave Arbejdsfrekvens fik 
man naturligvis ikke noget Indtryk af VHF- 
Egenskaberne. Men til VHF- eller HF-For- 
maal kan man jo bruge den Dobbelttriode, 
som findes i den nye 12-Volts Serie til lav 
Anodespænding.

Paa 455 kc opnaaedes en Forstærkning paa 
100 til 200 med de stejleste af de nævnte Rør, 
medens der med Rør med Stejlhed 5 mA/V 
ved 14 Volts Anodespænding opnaaedes en 
Forstærkning mellem 40 og 100 pr. Trin.

VK2AOU paapeger, at der er fordele for
bundet ved at køre Rørene ved saa lav Ano
despænding:

Risikoen for Selvsving er betydeligt for
mindsket.

2 Rør med 6-Volts Glødetraad kan forbin
des i Serie til Drift fra et 12-Volts Batteri.

Man undgaar kostbare, støjende og upaa- 
lidelige Vibratorer samt dertil hørende Støj
filtre.

Man sparer en Mængde Plads, ikke alene 
fordi man undgaar Spændingsforsyningen, 
men ogsaa fordi man kan bruge fysisk mindre 
Kondensatorer og Modstande. Modstandene 
kan f. Eks. være af 1/10-Watt Typen.

Det viste sig ved Forsøgene, at 10 kOhm er 
en passende Værdi for Skærmgittermodstan- 
den. Katodemodstanden bør man helst eks
perimentere sig frem til i hvert enkelt Til
fælde; som Regel ligger den et Sted mellem 
500 og 5000 Ohm. 2000 Ohm er ofte en pas
sende Værdi.

Modstande i Serie med Anodespændingen 
bør undgaas.

Det fremgaar af ovenstaaende, at et Rør 
som 12 P 2000, der jo ikke har nogen særligt 
høj Stejlhed, ikke vil kunne anvendes paa 
normal Maade ved 10—14 Volts Anodespæn
ding. Derimod kan man forbinde Røret som 
Dobbeltgitterrør, hvorved man bruger 
Skærmgitteret som Styregitter, og Styregit
teret forbindes da direkte med Anodespæn
dingskilden. Anvendt paa denne Maade vir
ker Røret som Triode og kan gøre udmærket 
Fyldest som transformatorkoblet Lavfre
kvensforstærker, Detektor og Oscillatorfor- 
maal. Det kan maaske ogsaa bruges som Sen
derrør, men det er naturligvis en yderst be
skeden Effekt, man faar ud af det.

Undertegnede læste engang for mange Aar 
siden — vistnok i 1932 eller 1933 — en Arti
kel i Wireless World om nogle Forsøg med at 
drive de dengang gængse HF-Skærmgitter- 
rør med meget lav Anodespænding. Det gik 
simpelthen ud paa at give Skærmgitteret en 
højere Spænding end Anoden. Jeg prøvede 
med et Telefunken RES 094 og fandt, at det 
arbejdede fortrinligt som Detektor paa 80 
Meter med 30 Volt paa Skærmgitteret og 20 
Volt paa Anoden. Output var maaske lidt 
lavere end med „normale" Spændinger, men 
til Gengæld var Rørsuset saa meget mindre 
generende, at denne Maade at køre Røret paa 
egentlig var at foretrække. Jeg kunde ogsaa 
faa Røret til at svinge med 9 Volt paa Ano
den og 20 paa Skærmgitteret, men saa var 
Output til Gengæld for lavt, hvilket dog i

(Slut tes  nederst  næste side) .
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Nr. 120. Tilføjelse. Saa lykkedes det om
sider. Efterlysningen gav Resultat. Jeg har nu 
modtaget nogle af de ønskede Data for de om
talte Traf os, og videregiver dem hermed til 
Oplysning for Interesserede. Det viste sig, at 
jeg havde gættet rigtigt med Hensyn til Tra- 
foernes Bestemmelse, og kan nu supplerende 
oplyse følgende:

Trafo Nr. 1 er beregnet til 2 Stk. 211 i 
push-pull i Klasse B i Modulatorens Udgangs- 
trin. Omsætningsforholdet Primær/Sekundær 
opgives til 1 : 3 ,  og da Impedansen Anode/ 
Anode iflg. Rørdataene da skal være 9000 
Ohm, vil det sige, at Primæren er beregnet til 
1000 Ohm.

Trafo Nr. 2 er som antaget Driver-Trafoen. 
Den er beregnet til Anvendelse mellem et Rør 
Tye 10, hvis Anodeimpedans iflg. Data skal 
være 10200 Ohm, og de to Stk. 211. Omsæt
ningsforholdet er ikke oplyst, men kan jo om 
fornødent bestemmes ved Maaling. Klemmer
ne 6—10 incl. er beregnet til Medhør med to 
Stk. lav-ohms og to Stk. høj-ohms Telefoner.

Trafo Nr. 3 er en Indgangstransformer til 
en Kulmikrofon paa 200 Ohm, og Omsæt
ningsforholdet opgives til 1 : 35, hvoraf kan 
beregnes, at Sekundærimpedansen bliver 
245000 Ohm.

Nr. 133. Jeg har et Problem med min Sta
tionsmodtager. Den er lavet til at tage Dan
marks Radio paa FM foruden Amatørbaan- 
dene, men Program 2 er det eneste, der gaar 
ordentlig igennem, paa alle de andre Statio
ner lyder det, som om der er „Vand i Hornet“. 
Som Antenne til FM har jeg en foldet Dipol, 
der hænger paa Loftet. Selv om Antennen bli

ver drejet, saa en af de andre Stationer kom
mer ind med max., lyder det stadig, som der 
er „Vand i Hornet“. Min QTH er desuden 
omgivet af høje Træer paa de to Sider og en 
Kirke med Taarn og Træer paa den tredie 
Side. Kan det hjælpe, at der kommer flere 
Elementer paa Dipolen?

Svar. Jeg gaar ud fra, at du med “Vand i 
Hornet“ mener forvrænget Gengivelse, og er 
derfor mest tilbøjelig til at antage, at Fejlen 
skyldes Ustabilitet i Modtageren, muligvis i 
MF-Forstærkeren. At Program 2 modtages 
nogenlunde fejlfrit, kan da f. Eks. skyldes, at 
Antennen tilfældigvis virker bedst for denne 
Frekvens, eller at Indgangskredsen og Til
pasningen er bedst ved denne Frekvens. Det 
er nemlig ikke ualmindeligt, at et kraftigt 
Indgangssignal kvæler Tendenserne til Usta
bilitet i en Modtager. Jeg maa derfor tilraade 
at gaa Modtageren kritisk efter for Selvsving, 
at hæve Antennens Forstærkning ved Hjælp 
af flere Elementer vil muligvis hjælpe paa 
den eller de Stationer, der ligger nærmest 
ved Resonansen, men da Antennen jo samti
dig bliver mere selektiv, antagelig yderligere 
forværre Forholdene for de øvrige.

Nr. 134. Jeg er ved at bygge en Modtager 
med Afstemningskreds + Forstærker som 
vist i Diagrammet. Der er opstaaet et Par 
Problemer, som jeg gerne vil have besvaret i 
December Nr. Som det ses i Diagrammet, er 
der to Kondensatorer, der er Elektrolyt. 
Hvordan skal de polariseres? I Rørkataloget 
er der i Sokkelforbindelssen angivet — to Ste
der, vil det sige, at Elementets negative Pol 
skal tilsluttes begge Steder? Endelig er der

hvert Fald delvis hang sammen med, at det 
efterfølgende Triode-Lavfrekvenstrin, en 
A 409, heller ikke fik mere end 20 Volts Ano
despænding — saa vidt jeg da husker; det er 
jo efterhaanden nogle Aar siden.

Selv om vi forlængst har overskredet Tær
skelen til Transistoralderen kan ovenstaaende 
Betragtninger maaske alligevel frembyde et 
og andet af Interesse for den Amatør, som 
har Lyst til at lege lidt med lave Anodespæn
dinger uden at anskaffe et Sæt dyre Transi
storer.

OZ5MK.
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Elementet, hvor der ikke er angivet, hvad der 
er +, og hvad der er -, hvordan afgør man 
det?

Svar, Dit Diagram, som jeg har suppleret 
med en Afstemningskreds (der jo ikke var 
medtaget) til venstre for den punkterede 
Linie, og iøvrigt rettet lidt i, viser en O-V-O, 
altsaa en een Rørs Detektormodtager. Der er 
altsaa ikke noget egentlig Forstærkertrin. De 
to 0,1 iiF Kondensatorer er ikke Elektrolytter, 
men jeg har med + angivet, hvorledes de skal 
polariseres, hvis man vil anvende saadanne. 
Det er ikke nødvendigt at forbinde - til mere 
end den ene Fatningskontakt, men det skader 
heller ikke, at forbinde den til dem begge. Paa 
Diagrammet har jeg anført Numrene for Fat
nings-Kontakterne, saa der ikke skulde kunne 
tages Fejl. I Elementet, der er beregnet til at 
skulde forbindes ved Hjælp af en speciel Stik
ker (Adapter), er det største Hul + og det 
mindste -.

Nr, 135. 1. Fire Doblertrin med P 10 giver 
følgende Styring til 2 Stk. P 35: 3,5 MHz 14 
mA. 7 MHz 10 mA. 14 MHz 6 mA. 21 MHz 4 
mA og 28 MHz 3 mA. Der er anvendt Link, og 
der er experimenteret med optimal Tilpas
ning. Samtidig trækker Skærmgitrene kun 
halv Strøm, til Gengæld er Sændingen for 
høj, da der anvendes Seriemodstand. Gitter
afleder er tilpasset til størst output. Hvad kan 
der gøres for at faa større Styring ud af Røre
ne?

2. Trods Forskellen i Styring er output fra 
de to P 35 rigelig paa de høje Omraader. Kan 
der Skærmgittermoduleres med den ringe 
Styring? Kan samme Modulationsindstilling 
arbejde paa alle Omraader?

3. De i OZ bragte Oplysninger om Zeppan- 
tenner omhandler alle den midtpunktsfødede 
Type. Kan de givne Data for Antenner, feeder 
og Afstemningsled uden videre overføres paa 
endepunktsfødede Antenner?

Hvor langt kan man gaa ned i feederlæng- 
de, og kan en feeder eventuelt rulles op, føres 
i Zigzag eller lignende for at opnaa den nød
vendige Længde?

Svar. Det er desværre meget vanskeligt at 
sige nøjagtigt, hvor der skal sættes ind for at 
opnaa større Styring til PA-Rørene paa de 
højere Frekvenser, naar man ikke har andre 
Data at holde sig til, end de ovenfor givne. 
Der er jo saa mange Forhold, der spiller ind, 
at Svaret kun kan gives med et vist Forbe
hold. Jeg vil gætte paa, at en af Grundene er, 
at Kredsene til de højere Frekvenser har for 
lille L/C Forhold altsaa for stort Q, saaledes 
at Kredstabene bliver for høje, og outputtet 
som Følge deraf for ringe. Noget andet er saa,

at de anførte Gitterstrømme for 3.5 og 7 MHz 
er for høje, og at PA-Trinets Virkningsgrad 
antagelig vil kunne forbedres ved at sænke 
disse. Ifølge Telefunkens originale Datablad 
skal P 35 til CW kun trække 3 mA Gitter
strøm ved Frekvenser op til 20 MHz og 4 mA 
ved 66 MHz. Til Fanggittermodulation opgives 
i umoduleret Tilstand 4 mA ved Anodespæn
ding 600 Volt og 3 mA ved 800 Volt. Data for 
Skærmgittermodulation er ikke opgivet, og 
saavidt jeg har faaet oplyst, egner P 35 sig 
ikke til denne Modulationsform. Vil man alli
gevel forsøge den, maa man gaa frem paa den 
sædvanlige Maade, d. v. s. først indstille 
Trinet som til CW og derefter sænke Skærm- 
gitterspændingen saa meget, at output falder 
til Del, hvilket i Almindelighed kræver, at 
Skærmgitterspændingen nedsættes til noget 
under Halvdelen af CW Værdien. Da Trinet 
ikke arbejder ens paa alle Baand, maa det an
tages, at Indstillingen skal ændres, naar der 
skiftes Baand.

Selvom Kredsene som ovenfor formodet har 
for lille L./C Forhold paa de højere Frekven
ser, og selvom der er eksperimenteret med op
timal Tilpasning, er der maaske endnu en 
Mulighed for at trække mere ud af Exciteren. 
Da jeg ikke har faaet oplyst nærmere om 
Koblingen, skal jeg tilføje nogle Oplysninger 
om, hvorledes det bør gøres, det er mit Haab 
derved at hjælpe til, at opnaa det ønskede 
Resultat. Linkene bør tilpasses saaledes, at 
deres Induktans ved den paagældende Fre
kvens er af samme Størrelse som Kabelimpe
dansen. Koblingen skal indstilles saaledes, at 
Koblingskoefficienten er omkring 0,3—0,4. 
Linken afstemmes ved Gitterkredsen med en 
Seriekondensator som vist med Cl i Fig. 127 
(Pg 212 i Oktober). Denne Figur kan, naar 
C4 fjernes gælde for en Gitterkreds til to Rør 
i push-pull, med de to Gitre forbundet til de 
varme Ender af C2 og C3. Hvis dine Rør er 
paralleltforbundne, stryges endvidere C3 og 
den nederste Spolehalvdel.

Med Hensyn til Zeppantennerne er jeg ikke 
enig med 7BB i hans Artikel og de deri givne 
Oplysninger, men kan dog godt oplyse, at de 
opgivne feederlængder ikke kan anvendes til 
endepunktsføden Zepp, med mindre man i et 
dertil indrettet Afstemningsled kan kompen
sere for de Reaktanser, man indfører ved at 
benytte en forkert feederlængde. Det i Nr. 
127 beskrevne Antenneled er netop beregnet 
til at udføre denne Funktion. Jeg har ikke 
selv prøvet det paa en end-feed Zepp, men 
der skulde ikke være noget principielt til 
Hinder for, at dette kan lade sig gøre, og

(Slut tes  nederst  næste side) .
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Hvorledes mon i Geneve?
Den oversigt  over s i tuat ionen i  Geneve,  som vi  

hermed bringer,  er  kun en oversigt  over s t i l l ingen 
pr .  12.  nov.  1959 over de foreløbige standpunkter  
underudvalgene var  kommet t i l  i  behandlingen af  
frekvensområderne.

I intet  t i l fælde drejer det s ig om endelige afgø
relser.  som først  vi l  forel igge efter konferencens  
afslutning sandsynligvis  midt i  december måned.

I  en rapport ,  vi  har  modtaget  fra Geneve,  hedder 
det ,  at
Top-Band (1.75 Mc/s)
foreløbig byder på forslag t i l  en ny fodnote 145 
omhandlende administrat ionerne i  følgende 15 lande 
i  reg.  I .  Det  hedder i  denne:

„I  Østr ig,  Danmark,  Finland,  Grækenland,  Ir land,  
Holland,  Tyskland.  Jugoslavien.  Schweiz,  Tjekko
slovakiet ,  Syd-Afrika og Sydvest-Afrika kan admi
nistrat ionerne ( i  vort  t i l fælde P & T) t i ldele op t i l  
200 Kc/s t i l  deres amatør-t jeneste indenfor båndet  
1715-2000 Kc/s.  I  t i l fælde af  fast læggelse af  særl ige 
frekvensbånd indenfor det te  område t i l  deres ama
tørt jeneste,  skal  administrat ionerne efter  forud
gående forhandlinger med nabolandene,  foretage 
sådanne skridt ,  som måtte bl ive nødvendige for  at  
forhindre skadelige forstyrrelser  fra deres amatør
t jeneste på faste og mobile t jenester  i  de andre 
lande.  Maximum input  t i l  nogen amatør s tat ion 
må ikke overst ige 10 W.“

Det skal  bemærkes,  at  der  også forel igger en pro
test  mod denne fodnote,  idet  det  videre i  rapporten 
hedder:

„Delegationerne fra Frankrig,  I tal ien,  Portugal  og 
Sverrig vil le  have foretrukket  at  have noten fuld
stændig strøget ,  da det  ef ter  deres mening vi l  bl ive 
meget  vanskeligt  at  kontrol lere interferencen fra

amatørerne på den mari t ime mobile t jeneste.
De udtrykte den opfat telse,  at  det  var  meget  for

bavsende,  at  på et  t idspunkt,  hvor båndene er  me
get  overfyldte,  og det  er  meget  vanskeligt  at  f inde 
nye frekvenser for  andre mere betydende t jenester ,  
at  nogle lande kan f inde det  passende at  udvide 
amatørt jenesten".
3,5 Mc/s.

Vedrørende dette  bånd er  s i tuat ionen faktisk „Sta
tus quo“ for  al le  regioner undtagen reg.  III ,  hvor 
Austral ien agter  at  indskrænke amatørbåndet  t i l  
35-3700 Kc/s på eksklusiv basis  — hvilket  vi l  s ige:  
Rent  amatørbånd,  medens Indien kun agter  at  give 
amatørerne området  mellem 3890 og 3900 Kc/s.

Såfremt frekvens-komiteens henst i l l ing bl iver  
vedtaget  af  plenarforsamlingen,  vi l  det  s ige,  at  
amatørerne i  reg.  I  vi l  fortsætte med at  kunne 
arbejde mellem 3500-3800 Kc/s under forudsætning 
af  deres administrat ioners indforståelse hermed.
7 Mc/s.

Et  amerikansk forslag om at  amatørret t ighederne 
på det te  bånd skulle inddrages indti l  International  
Frequency Registrat ion Board havde konstateret ,  
at  al le  radiofonistat ioner havde forladt  båndet ,  blev 
forkastet .

St i l l ingen er  nu,  at  komiteen har  anbefalet  kon
ferencen,  at  det  forbydes radiofonierne at  anvende 
området  7000-7100 Kc/s,  og at  radiofonistat ioner,  
der  opererer  på frekvenser i  det te  bånd,  skal  op
høre hermed.  Komiteen har  endvidere anbefalet  t i l  
konferencen,  at  området  7000-7100 Kc/s fortsat  t i l 
deles det  inter-regionale amatørarbejde.
14-21-28 Mc/s og 144 Mc/s.

Status quo er  anbefalet  for  al le  regioner på 14 
Mc/s.  Austral ien har  t rukket  s i t  forslag om at  redu
cere båndbredden 100 Kc/s t i lbage.  Derimod har 
Indien fastholdt  s i t  forslag om at  båndet  kun skal  
gå fra 14,0 t i l  14,2 Mc/s.

På 21 Mc/s er  Status quo anbefalet  uden kom
mentarer .

Status quo er  l igeledes anbefalet  på 28 Mc/s,  
idet  dog forskell ige europæiske fællesmarkedslande 
har  udtrykt  anmodning om at  få  t i ldel t  frekvenser 
mellem 29,0 og 29,7 Mc/s t i l  faste t jenester ,  sand
synligvis  på basis  af  ikke-interferens overfor  ama
tør- t jenesten.

144 Mc/s anbefales uforandret .
Komite 6 (Tekniske) har  anbefalet ,  at  Atlantic  

City defini t ionerne for  Amatørt jeneste og Amatør
stat ion skal  forbl ive uændrede.

Et  forslag fra Argentina om at  definere amatør
t jeneste som „en aktivi tet"  i  s tedet  for  „en t jeneste" 
blev trukket  t i lbage som resultat  af  en henvendelse 
t i l  den argentinske delegation fra et  medlem af  
IARUs observatørhold.

Radio Conferencen er  ansat  t i l  a t  skulle  s lut te  
d.  16.  dec.  1959,  men om den vi l  det ,  vi l  t iden vise.

Bortset  fra  to korte s l ip har  region I  været  repræ
senteret  på konferencen fra 14.  aug.  t i l  15.  nov.
efter  følgende plan:

G6CL 8 uger DL1KV 3 uger
SM5ZD 3 uger G2MI 2 uger

Sådan var s i tuat ionen midt  i  november — altså
ingen endelig afgørelse,  men dog svage forhåbnin
ger om, at  vore forhold ikke vi l  være så slemme 
endda,  når  det  hele er  overstået  — hvis vore bånd 
så t i l  og med kan bl ive respekterede,  således som 
vi  må respektere andres bånd,  har  vi  noget  at  se 
hen t i l .  O Z 2 N U
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feederen gøres saa kort som ønskes. Derimod 
kan man naturligvis ikke ændre paa Stand
bølgeforholdet i en feeder, ved at ændre den
nes Længde. Standbølgeforholdet bestemmes 
jo af Forholdet mellem Antennens Fødeimpe- 
dans og feederens karakteristiske Impedans. 
Det maa absolut fraraades at rulle feederen 
op, med mindre det er Coaxkabel, der benyt
tes, hvilket jo ikke kommer i Betragtning i 
dette Tilfælde. Skarpe Knæk paa feederen 
maa helst undgaas, at sætte den op i Zigzag 
maa derfor ogsaa fraraades, vil man endelig 
forsøge noget i den Retning, bør man sætte 
den op noget i Retning af en ,,a la greque“ 
Bort, saaledes at ingen af Vinklerne bliver 
under 90°.

Tilbagekobling til Nr. 130. Skærmgitter- 
modstanden til Udgangsrøret i Fig. 130 har 
ved Rentegningen faaet Navneforandring. Den 
hedder ikke R i l ,  men R17. Endvidere er der 
faldet en Linie ud i venstre Spalte Pg. 245 
næstsidste Afsnit. Læs venligst: R6 1 MOhm 
højre log. R13 1 MOhm venstre log.

Spørgsmaal til Januar Nummeret bedes 
indsendt senest 25. December. Adressen er 
som sædvanlig: Teknisk Brevkasse, Risbjerg- 
gaards Alle 63, Hvidovre. 7 3  d e  O Z 2 K P .



TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

Traffic manager: OZ2NU 
P. O. Box 335, Aalborg

Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance vedrørende T r a f f i c  Departmem 

Assistent-manager: Contest: OZ2KD
— — Bånd-aktivitet: OZ3GW
— — Diplomtjenesten: OZ6HS
— — Int. samarbejde: OZ8T
— — V.H.F.-arbejdet: Vacant

GLÆDELIG JUL
OG

GODT NYTÅR
E.D.R.s  Traff ic  Department bringer tradit ionelt ,  

men trods det te  ikke mindre velment,  s ine bedste  
jule-  og nytårshilsener t i l  al le  E.D.R.s  medlemmer  
og dermed også t i l  al le  akt ive OZ-stat ioner.

Vi  takker for samarbejdet  i  det  forløbne år på de  
fel ter ,  hvormed vi  er  beskæft igede,  og udtaler håbet  
om, at  det  kommende nye år må bringe en endnu  
større akt ivi tet .

Fortsat  god DX.
OZ2NU  - OZ2KD  - OZ3GW - OZ6HS

Juletesten 1959
Igen i  år  indbyder E.D.R t i l  juletest .  Og i  l ighed 

med t idl igere holdes den på t idspunkter ,  der  passer  
gl imrende ind i  2.  juledags afslapningsøvelser .  Vi 
håber på igen i  år  at  kunne byde nye del tagere vel
kommen, samtidig med at  de gamle også igen i  år  
møder op.

Regler:
1.  Tidspunkter:  2.  juledag den 26.  december.

Telefoni  0815 — 0915 DNT
Telefoni  1530 — 1630 DNT
Telegrafi  0930 — 1030 DNT
Telegrafi  1645 — 1745 DNT

2. Kun 80 m båndet  må anvendes.  Det  opdeles så
ledes:

Telefoni  3695 — 3795
Telegrafi  3500 — 3600

3.  Testen er  opdelt  i  en telefoniklasse og en tele
grafiklasse,  der  bedømmes hver for  s ig.

4.  I  telefoniklassen udveksles der  4-eifrede kon
trolgrupper,  hvor de to første cifre angiver 
RS-rapport ,  medens de to sidste angiver QSO- 
nummer,  begyndende med 01 for  første QSO.
1 telegrafiklassen anvendes 5-cifrede kontrol
grupper,  hvoraf  de tre  første cifre angiver RST- 
rapport ,  og de to sidste QSO-nummer — som 
ved telefoni .

5.  Pointberegning:  Der t i l lades kun een QSO med 
hver s tat ion i  hver testperiode.  Hver r igt ig 
gruppe giver  1 point ,  en komplet  QSO altså
2 points  t i l  hver af  del tagerne.

6.  Der udskrives samtidig en aflytningstest  for  
ikke l icenserede medlemmer,  hvor det  gælder 
om at  af lyt te  f lest  mulige QSO’er og rappor
tere de af  begge stat ioner afsendte kontrol
grupper.

7.  Præmier:  E.D.R.s diplom t i l  de tre  bedste i  
hver klasse.

8.  Logs skal  indsendes t i l  E.D.R.s Traff ic  Depart
ment,  Box 335,  Ålborg,  med seneste poststemp
lingsdato den 30.  dec.  1959.
Loggen skal  for  at  bl ive godkendt  indeholde:  
Tid,  cal l ,  afsendt  og modtaget  kontrolgruppe 
samt tom rubrik for  Tr.  Dept .s  udregninger 
el ler  bemærkninger.  Desuden skal  loggen for
oven angive den pågældende stat ions cal l  og 
QTH samt stat ionsbeskrivelse.  Dette gælder for  
såvel  lyt te-  som senderamatører .
Det  er  ingen betingelse,  men en stor  let telse i  
arbejdet ,  at  loggen er  ført  på de af  E.D.Rs 
Tr.  Dept .s  anerkendte logblade,  der  fås hos 
bogh.  Ahrent  Flensborg,  Ringsted.

God test  73 OZ2KD/Knud.

NRAU-testen 1960.
Norsk Radio Relæ Liga indbyder herved t i l  

NRAU-test  og nordisk landskamp 1960.
1.  Tider:

9.  jan.  1960 kl .  1400 — 1600 og 2200 — 2400 GMT
10.jan.  1960 kl .  0600 — 0800 og 1400 — 1600 GMT

2. Bånd: 3,5 og 7 Mc.
3.  Telefoni  og CW kan benyttes,  men der skelnes 

ikke mellem klasserne.
4.  Der kaldes NRAU de ............................................................
5 .  Der anvendes koder af  typen 09579 KARLO, 

hvor de 2 første cifre angiver forbindelsens lø
bende nummer og de 3 sidste RST-rapporten.  
Ingen deltagere må anvende tal let  01 som num
mer for  den første QSO, et  hvilket  som helst  
andet  nummer skal  anvendes i  s tedet .  Når 99 
passeres,  skrives 00,  01 o.  s .  v.  Tallet  100 an
vendes således ikke.  Bogstavgruppen består  af  
5 t i l fældig valgte bogstaver QSO, dog ikke Æ. 
0 og Å. der  sendes ved første QSO. Ved næste 
sendes den gruppe,  der  blev modtaget  ved fore
gående QSO. Er denne ikke modtaget  OK, sen
des den sidst  r igt ig modtagne gruppe.  Ved første 
QSO bør ingen vælge det  her  angivne eksempel.

6.  Pointsberegning:  I  hver periode må samme sta
t ion kun kontaktes een gang på hvert  bånd.  
Krydsbåndsforbindelser  og kontakter  med eget  
lands stat ioner er  ikke t i l ladt .  Hver godkendt  
sendt  og modtaget  kode giver  1 point .  Hver 
QSO kan således give 2 points .  Deltagere,  som 
har haft  forbindelse med en stat ion,  der  ikke 
indsender log,  godskrives 1 point ,  forudsat  også 
andre stat ioner har  haft  forbindelse med den 
pågældende stat ion.
Landskampen: For at  beregne de del tagende 
landes f inale-points-sum forudsættes,  at  4 % 
af  de senderamatører ,  som er  t i ls lut tet  vedkom
mende lands organisat ion,  del tager i  testen.  
OX- og OY-stat ioner regnes sammen med OZ-

272



Tak for  den store mængde breve og rapporter  
som denne måned gav en masse stof!  — Det har  
glædet  os at  modtage brev fra OZ5U, som nu er  
pensioneret  fra  DSB og nu har  bedre t id t i l  l idt  DX- 
jagt  med sine 25 Watt  og TX CO-FD-FD, fortsat  god 
jagt ,  Peter!  — På 28 Mc kører  6RL med en ground- 
plane indoor antenne og 70 Watt ,  samme antenne 
anvendes t i l  3 ,5 Mc. — 5SQ opnåede i  RSGB fone- 
testen 55 forbindelser  og bl .  a .  GC3FZC på 21 Mc. — 
7DX opnåede kun f ire  forbindelser ,  da testen blev 
afbrudt  af  ankomsten af  noget  SSB-materiel ,  som 
nu snarest  mulig skal  r igges t i l .

Desværre lader det  ikke t i l ,  a t  DX-forholdene 
tegner særl ig godt  for  CQ-testen,  men vi  håber,  at  
der  al l igevel  vi l  bl ive en del  OZ-deltagere,  og at  
del tagere i  DX-mandstesten må samle mange point  
t i l  det  afslut tende kapløb i  december måned!

I  Afganistan skal  være startet  en ny stat ion,  cal l  
YA1KE, som overvejende arbejder  på 14 Mc med 
CW — K7GIE -  W7VEU og KH6JEM planlægger en 
SSB ekspedit ion i  januar el ler  februar t i l  KP6 — 
VK4DS er  ny stat ion på Will is  Is land,  nyanerkendt  
DXCC land! — VP2SL rejser  i  februar t i l  Montser-  
rat  — AP3D befinder s ig i  Øst-Pakistan,  mulighed 
for  anerkendelse t i l  DXCC overvejes for  t iden af  
ARRL — DL9PF (ex.  PX1PF) søger om l icens for  
en ekspedit ion t i l  TA i  juni  1960.

Glædelig jul  og tak for  hi lsenerne i  løbet  af  året ,  
der  gik.

3,5 Mc -  CW:
OZ6RL: OZ -  SM - SP -  UA6.
OZ2KD: OK - YU -  F -  II .
OZ4SJ:  OY1X - GD3UB - ZC4LL -  K3EKO.
OZ4RT: DL -  G -  OH.
OZ7SN: OK - DJ -  DL.
OZ3GW: CT1PM - OY1X - FA30A -  U05GA.

7 M CW:
OZ4RT: EA5FI -  OZ.
OZ2KD: I l  -  YO -  OH -  W/K.
OZ3GW: UB -  UQ.
OZ4SJ:  ETE3CE?
OZ7SN: ZL -  UG -  UA9 -  W.
OZ6RL: AP4M - EA8CU - ZB1 -  OX.
OZ2NU: UG6GG -  OD5LX - ST2AR - SVØWI -
KG1AQ.

14 Mc CW:
OZ6RL: LA1NG/P (Jan Mayen) -  OX -  OY -  SVØ. 
OZ5S: C08VS -  FA2VF -  OQ5IG -  SU1MS.
OZ7SN: ZC4AM - TF3MB - OY1X - 4X4.
OZ5U: OY2H - FA4KHC - UQ2BI -  CN8CJ.
OZ4SJ:  PK4LB -  PX1CH - SV0WC - VS6DV. 
OZ3GW: ET2US -  VK20Q - W - VE.
OZ2KD: ZL1NG - 7G1A - MP4TAF -  VQ4DT. 
OZ4RT: UL7KBK - UJ8KAA - ZS6AXD - W/K. 
OZ4BG: KH6CUP -  UM8KAA.
OZ2NU: KH6BM - EL4A -  KG1AQ - SV0WK - 
W/VE.

14 Mc fone:
OZ7FG: HB9QP/CR8 -  7G1A - XE1AE -  VQ1WVR. 
OZ4SJ:  EA3LA - YU2CE -  I1HL -  UB5LV.

21 Mc CW:
OZ6RL: JA4/7 -  OX -  UN -  ZL1.
OZ7SN: FQ8AG - CR7IZ -  CX2BT -  3A2BB. 
OZ3GW: SV0WJ -  VE7AAD - K6 -  8 -  0 -  W. 
OZ4BG: BV1USB - 7G1A - XE1PJ -  FB8CJ.  
OZ2KD: BV1USB - ZS6 -  VQ3 -  W/K.
OZ2NU: OX3RH - FA8RJ -  W7VY - UN1AFI.

21 Mc fone:
OZ7FG: HV1CN.
OZ5SQ: 3A2BT -  ZS3D -  LZ1KSP -  LA8LF/M 

(VK5).

28 Mc CW:
OZ2KD: ZS6 -  VE -  W/K.
OZ4RT: BV1USB - EL4A -  VS6BJ -  VQ2GW. 
OZ3GW: ZE6JT -  ZS5SU - DM - UB.
OZ7SN: SVØWR - ZE -  VE -  W.
OZ6RL: KP4KD - VS90M - OZ6HS -  RA3-4-6-9-0.

28 Mc fone:
OZ7ON: 9G1DD - VQ4DT - EA -  W/K.

Båndoversigt :
3,5 Mc:

På Færøerne er  i  den sidste t id OY1X meget  ak
t iv,  også på 80 m CW, vi  hører  så s jældent  noget  t i l  
jer  deroppe.  Ob. ,  Hw? — YA1AO har nu fået  mon
teret  en longwire antenne og vi l  være i  luften hver 
torsdag aften kl .  21,00 DNT mellem 3501—3510,  han 
har  f lere gange kørt  Europa og håber på QSO! — 
Med CW er indvidere hørt  LA2TD/P.

7 Mc:
OZ7SN arbejdede i  november med ZL men nær

mere enkeltheder mangler ,  og 6RL havde QSO med 
den t idl igere nævnte AP4M og EA8. — Til  t ider  går  
PY-LU og W/K igennem med stor  s tyrke,  men 7 Mc 
kræver natarbejde.

14 Mc:
HK0AI blev den 24.  novbr.  hørt  på 14053 om

kring kl .  04,00 i  QSO med flere W-stat ioner.  — Co- 
moros skal  være blevet  l idt  let tere at  kontakte 
efter  at  FG8GP er  kommet i  gang med CW. bedste 
t id omkring kl .  14,00 DNT. Af rari teter  kan om 
eftermiddagen f indes LA3SG/P -  HL9KT -  MP4TAI
- JT1AB - FR7ZD og VQ8BBB (St .  Brandon) og om 
aftenen LA1NG/P -  VS9MB - VS4BA og FG7XC.

21 Mc:
XE1PJ har gennem lang t id været  ret  nem at  ta  

fat  i .  t i l  glæde for  de mange som manglede zone 6
— zone 23 repræsenteres s tadig af  UAØKYA hørt  
ved middagst id på 21030,  og ved samme t id er  
KV4CG - LA5AD/P er  hørt  om eftermiddagen.
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stat ioner.  Bliver  del tagerantal let  mindre end 
4 0  o  for  et  land.  deles del tagernes sammenlagte 
points  med 4 %—tallet .  Deltager f lere end de 
beregnede 4 % medregnes points  ikke for  de 
overskydende deltagere.
Eksempel:  SSA har 1200 medlemmer (4 % ud
gør 48),  af  disse 1200 deltager 45 i  testen og op
når t i lsammen 9600 points .  9600 :  48 = 200.  som 
således bl iver  SSA's f inale-points-sum.

7.  Vandrepræmie t i l  den sejrende forening.  De 3 
bedste i  hvert  land får  diplom.

8.  Test log:  Loggen indsendes t i l  Norsk Radio 
Relæ Liga,  Testkommiteen,  Box 898,  Oslo,  med 
seneste poststemplingsdato 23.  jan.  1960.  Loggen 
bedes skrevet  på A-4 format på højkant .  I  t i l 
fælde af  pointsl ighed bl iver  føringen af  loggen 
afgørende for  placeringen.

9.  Resultatet  offentl iggøres i  OZ.
God test .

73/2KD.



28 Mc:
Desværre tegner det  t i l ,  a t  10 m båndet  kun i  

meget  korte perioder giver  åbninger t i l  a l le  kon
t inenter ,  men endnu kan der laves mange f ine 
DX'er .  — Kl.  10.00 er  hort  med AM på 28600 og 
28750 KC6PE, og XE1PJ er  også QRV med CW på 
28 Mc nu.  — 7G1A e 'r  s idst  på eftermiddagen igen
nem med fin styrke.  Endvidere kan nævnes 
HE9LAA - FQ8HA - VP5EU og RA -  RB o.s .v.  Brr!

73 og DX — OZ3GW — Hans.

DX-mandstesten 1959.
Opgørelse pr. 24. november 1959:

3,5 7 14 21 28 ialt
OZ2KD 9 27 99 75 35 245
OZ4RT 12 33 64 95 22 226
OZ6RL 12 31 73 82 10 208
OZ6HS 4 14 24 62 42 146
OZ7EX 7 19 54 34 6 120
OZ7BG 12 15 40 22 25 114
OZ7SN 0 16 26 49 22 113
OZ5SQ 6 12 15 48 28 109
OZ3GW 27 24 0 0 45 96
OZ5KG 0 0 86 3 1 90
OZ4IP 0 0 4 29 40 73
OZ7OF 2 10 43 6 9 70
OZ2NU 7 35 18 9 0 69
OZ7ON 0 0 1 0 62 63
OZ6NF 0 31 2 0 0 33
OZ7BQ 2 7 19 0 0 28
OX3UD 0 0 26 0 0 26
OZ6HD 0 0 23 0 0 23
OZ9AO 2 0 18 0 0 20
OZ1W 2 2 4 4 4 16
OZ4FA 4 3 2 1 1 11
OZ1JW 0 0 6 1 0 7
OZ3SN 1 0 4 2 0 7
OZ4PE 7 0 0 0 0 7
OZ5KD 0 0 7 0 0 7
OZ6EG 0 0 0 0 4 4
OZ7DX 2 0 1 1 0 4
OZ5PD 0 0 3 0 0 3
OX3DL 0 0 2 0 1 3
OZ8HC 1 1 0 0 0 2
OZ9HC 0 0 2 0 0 2
OZ1AG 1 0 0 0 0 1

73 2KD/Knud.

Er der nogen,  der  har  været  begejstret  over For
holdene i  November? De f leste af  dem, der  nogen
lunde regelmæssigt  har  passet  2-Meter  Baandet  
s iden sidst ,  vi l  vist  svare nej ,  selv om der vi t ter l igt  
var  et  Par  udmærkede Aabninger s idst  paa Maane- 
den.  Mon ikke de f leste vi l  s ige,  at  November var  
Lokal-QSO ernes Maaned?

Ikke desto mindre var  der  to Amatører ,  der  var  
begejstrede for  November.  Det  var  SM7BCX og 
SM7BAE, der  den 25.11.  havde troposfærisk QSO 
med HB9RG. SM7BCX opnaaede QSO Kl.  00.30 og 
10 Minutter  senere kom Turen t i l  SM7BAE. I  de 
to QSO’er udveksledes der  Rapporter  saaledes:  
SM7BCX, 339 og 539;  SM7BAE, 559 og 559.  Under 
begge QSO’er var  der  s tærk QSB og lej l ighedsvis  
„Ping“ fra Meteorscat ter .  — Afstanden fra Malmø 
t i l  Schweiz er  omtrent  den samme som fra Malmø 
t i l  London.

Over for  det te  maa jo vore hjemlige Præstat ioner

blegne,  selvom vi  som sagt  oplevede et  Par  f ine 
Aabninger,  nemlig den 20.  og den 23.  At der  ikke 
blev opnaaet  bedre Resultater ,  end Tilfældet  var .  
skyldes vist  kun manglende Aktivi tet  i  Forbindelse 
med de Tilfældigheder,  der  al t id spi l ler  ind.  Den 
23.  hørte 7BR saaledes DL6SV og et  Antal  Stat ioner 
i  Omegnen af  Hamborg i  indbyrdes QSO — en af  
den Slags Ring-QSO’er,  som bliver  ved og ved — og 
kunde ikke raabe nogen af  dem op.  Senere paa 
Aftenen lykkedes det  dog 40L og 8ME at  worke 
nogle af  Tyskerne.  3NH og 3M hørtes samme Aften 
i  QSO med hinanden.

Om Begivenhederne den 20.  November forel igger 
der  desværre kun faa eksakte Oplysninger.  3NH 
hørte 5 DL stns med f in Styrke,  deriblandt  DL6SV i  
QSO med OZ5HO. Ogsaa fra anden Side fortælles 
det ,  at  Signalstyrkerne var  meget  f ine den Aften.

Derudover kan meddeles,  at  40L i  Bandholm er  
i  Gang med sin nye 24-Elements Yagi  og høres 
fb over det  meste af  Landet ,  næsten uanset  For
holdene.

6RL i  Odense er  i  Gang igen paa 145.148 de f leste 
Aftener inden TV-Tid.  Det  samme gælder en anden 
Odenseaner,  7HJ.

Tirsdags-Testen (den 3.  November)  var  ikke be
gunstiget  af  Forholdene.  Deltagelsen var  dog ret  
god — ca.  15 OZ stns — hvorimod der ikke synes at  
være synderl ig Interesse for  at  sende Logs ind! 
Bedste Log blev indsendt  af  8ME, der  workede 13 
stns med SM6BTT som længste Distance.  SM6PU 
hørtes med CW af 3NH men blev ikke wkd.

2-Meter Klubbens Møde den 25. November.
OZ7DR’s Foredrag formede sig som en spændende 

Beretning om en Række Forsøg,  han havde udført  
med Styresendere t i l  2  Meter .  Udgangspunktet  var  
Butler-Oscil latoren,  i  hvilken et  24-Mc Krystal  er  
forbundet  mellem de to Katoder i  en ECC81, ECC85 
el ler  ECC88. Diagrammet er  vist  i  OZ for  Apri l  
1956,  hvor 7DR har beskrevet  en komplet  2-Meter  
Sender med 03/12 i  PA-Trinet .  Den Oscil lator ,  som 
7DR beskrev i  s i t  foredrag,  afviger  dog fra Dia
grammet derved,  at  de to Drosselspoler  i  Katode
ledningerne er  udeladt;  i  Stedet  for  er  de to Kato
der ført  særskil t  t i l  Stel  gennem Modstande paa 
330 Ohm (denne Værdi  gælder for  ECC81 og ECC85; 
t i l  ECC88 skal  der  bruges 150 Ohm).  Oscil latortr io-  
den faar  150 Volts  Anodespænding fra et  Stabil isa
torrør ,  medens Tripleren faar  200 Volt  paa Anoden.

Netop — Tripleren! Medens man hidt i l  har  ladet  
andet  Ror i  2-Meter  Senderen arbejde som Dobler  
fra Krystalfrekvensen t i l  48 Mc, er  det  nu — i  hvert  
Fald i  de Omraader,  hvor Kanal  2 er  i  Brug — prak
t isk tal t  en Nødvendighed at  gaa langt  uden om 48 
Mc i  Senderen.  Altsaa maa der t r iples t i l  72 Mc i  
Stedet  for  og derefter  dobles t i l  144 Mc.

Opskrif ten 24/72/144 er  af  f lere Grunde ikke saa 
t i l talende som den hævdvundne 24 48/144.  For det  
første maa vi  give Afkald paa Pushpull-Tripleren 
fra 48 t i l  144,  som baade er  effektiv og praktisk t i l  
Udstyring af  et  Pushpull  PA-Trin.  For det  andet  
er  det  paa denne Maade vanskeligere at  faa Sty
ring t i l  PA-Trinet .  (Var der  nogen,  der  sagde,  at  
Faktorernes Orden er  l igegyldig? Glem det!) .

7DR forsøgte at  skaffe Styring t i l  e t  03/12 PA- 
Trin ved at  bruge en 6J6 som Pushpull  Dobler .  Det  
gav ikke nok.

En Diode-Dobler  fra 72 t i l  144 Mc viste s ig at  
være meget  effektiv,  for  saa vidt  som der var  l ige 
saa megen Effekt  paa 144 Mc som paa 72 Mc. Men 
heller  ikke det te  var  t i ls trækkeligt .  Dog var der  
herved opnaaet  den Fordel ,  at  der  var  t i lvejebragt
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Output  paa 144 Mc ved Hjælp af  kun eet  Rør,  nem
lig den Dobbelt tr iode,  der  arbejdede som Oscil lator/  
Tripler .

Problemet — at  bygge en Styresender med kun 
2 Rør,  der  var  t i ls trækkelig t i l  en QQE03/12 — kla-  
redes derpaa ved at  føre Output  fra Krystaldobleren 
ind paa en gi t ter jordet  Pushpull  Forstærker med 
en ECC85.

Derefter  viste  7DR, hvorledes man kan opnaa 
Output  paa 144 Mc ved at  udtage 24 Mc fra Oscil
latorrørets  Anodekreds og blande med 120 Mc, som 
man faar  ved at  afstemme anden Triodes Anode
kreds t i l  5  X Krystalfrekvensen.  Blandingen udfø
res enten med en Dobbelt tr iode el ler  en Triode- 
Pentode.  Triode-Hexode el ler  l ignende,  idet  Gitrene 
er  afstemt t i l  henholdsvis  24 og 120 Mc, og de to 
Anoder er  forbundet  sammen og faar  Spænding 
gennem en Kreds,  der  er  afstemt t i l  144 Mc.

Endelig foreslog 7DR at  anbringe et  40-Mc Kry
stal  i  Oscil latoren.  Oscil lator-Trioden skal  saa na
turl igvis  have sin Anodekreds udskif tet ,  saa der  
kan afstemmes t i l  40 Mc, og den anden Triode af
stemmes t i l  160 Mc. Output  paa Omraadet  144-146 
Mc kan nu opnaas ved Blanding med Output  fra 
en 14-Mc Sender (som helst  skal  kunne bestryge 
hele Omraadet  14-16 Mc).

Ovenstaaende er  kun Hovedpunkterne i  7DR’s 
Foredrag (det  maa beklages,  at  det  af  tekniske 
Grunde ikke lader s ig gøre at  supplere Referatet  
med Diagrammer).  Den l ivl ige Diskussion efter  
Foredraget  viste ,  at  7DR havde givet  os noget  at  
tænke paa,  og der  var  l ivl igt  Bifald efter  at  For
mand 7BR havde sagt  7DR Tak for  den interessante 
Aften.

Vi bør tænke l idt  nærmere over Problemet 48-Mc 
BCI.  I  nogle Tilfælde kan det  maaske klares gennem 
Afskærmning af  Senderen;  men let  bl iver  det  ikke.  
Det  er  ikke rart  at  skulle  bygge om; men een Ting 
bør s taa fast :  at  al le  Nykonstruktioner af  2-Meter  
Sendere inden for  det  Omraade,  hvor Kanal-2 Mod
tagning forekommer,  maa ikke have noget  Trin,  der  
arbejder  paa 48 Mc.

Hvad Diagrammer og Byggeanvisninger angaar,  
kan henvises t i l  ARRL's Haandbog,  hvor der  beskri
ves en 24/72/144 Sender med 2E26 i  PA-Trinet .  I  
OZ for  Apri l  1956 har OZ9ROS beskrevet  en l i l le  
Sender med 18-Mc Krystal  (18/36/72/144).  Gelosos 
VHF-Styresender benytter  et  12-Mc Krystal ,  der  
svinger i  Git terkredsen paa et  6CL6 (Tri tet) ,  hvis  
Anodekreds er  afstemt t i l  24 Mc; der  t r iples t i l  
72 Mc i  den ene Triode af  en ECC81, som saa udsty
rer  en 5763 Dobler  (kan erstat tes  af  6AQ5).  — For
resten anvendes den anden Halvdel  af  ovennævnte 
ECC81 som Dobler  i  Forbindelse med en VFO, med 
hvilken Styresenderen ogsaa er  forsynet .  Denne be-  
s taar  — rent  ud sagt!  — af kun eet  eneste Rør,  nem
lig en 6CL6, hvis  Git terkreds arbejder  paa 18 Mc, 
medens Anodekredsen er  afstemt t i l  36 Mc. Begge 
ECC81-Anoderne er  forbundet  sammen.

— Endelig skulde det  udmærket  kunne lade sig 
gøre at  faa et  brugeligt  Output  paa 144 Mc ved at  
benytte 6AQ5 som Dobler  fra 72 Mc. Dette Rør er  
jo en Tetrode og skulde derfor  være velegnet  t i l  
Formaalet  (det  anbefales at  benytte Serieafstemning 
i  Anodekredsen).  Forresten kan PA-Trinet  ogsaa 
godt  bestaa af  en 6AQ5, hvis  man har Lyst  t i l  a t  
prøve noget  andet  end QQE03/12.

Juletesten 1959.
Dato:  27/12.  Klokkeslet :  fra  09.00 t i l  12.00.  Der ud

veksles kode efter  Opskrif ten 59012 København,

BETRAGTNINGER FRA 
EN NY AMATØR

En gammel kærlighed t i l  radioteknik,  som stam
mer hel t  t i lbage fra årene omkring 1924 blussede op 
hos mig for  et  par  år  s iden og foranledigede,  at  jeg 
f ik lyst  t i l  a t ter  at  gå i  gang med denne interes
sante hobby.  I  ef teråret  1957 påbegyndte jeg et  teo
ret isk kursus i  radioteknik,  tog teknisk prøve i  for
året  1958 og f ik l icens 4 måneder senere efter  at  
have frekventeret  et  morsekursus — et  privat  kur
sus,  der  forøvrigt  blev afholdt  hos et  af  E.D.R.s 
hovedbestyrelsesmedlemmer på min foranledning.  
Jeg er  al tså hel t  grøn udi  radioteknikkens krogede 
labyrinter  og har  ingen erhvervsmæssig t i lknyt
ning t i l  radiobranchen.  En indmeldelse i  E.D.R. var  
derfor  ganske naturl ig,  og jeg har  nu i  snart  to år  
haft  lej l ighed t i l  a t  følge foreningens arbejde el ler ,  
om man vil ,  mangel  på arbejde.  Jeg kunne tænke 
mig,  at  foreningens ansvarl ige ledelse og ældre 
medlemmer måske kunne have en vis  interesse i  at  
erfare,  hvorledes et  nyt  medlem fordomsfri t  ser  på 
forskell ige forhold i  t i lknytning t i l  E.D.R. Heraf  er  
det te  indlæg,  som hovedredaktøren har  været  så 
venlig på forhånd at  love optaget ,  foranlediget .  Jeg 
vi l  gerne forudskikke den bemærkning,  at  jeg iøv- 
r igt  nærer s tor  beundring for  de f leste amatører ,  
som jeg har  været  i  forbindelse med.  Mange er  ef ter  
min opfat telse overordentl ig dygtige og sympatiske 
og fort jener megen anerkendelse for  deres indsigt  
i  teknikken,  og de kri t iske betragtninger,  jeg i  det  
ef terfølgende gør gældende,  har  på ingen måde 
sigte mod bestemte personers faglige el ler  menne
skelige kvalif ikat ioner.  Mine betragtninger er  kun 
et  beskedent  forsøg på at  henlede hovedbestyrel
sen og de ældre medlemmers opmærksomhed på 
forhold,  der  — såvidt  jeg kan se — burde være 
anderledes.

Det  første,  jeg blev præsenteret  for  ef ter  at  være 
blevet  medlem i  E.D.R.,  var  foreningens vedtægtel .  
Den paragraf ,  som jeg ved den første gennemlæs-
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hvilket  t i lkendegiver,  at  man giver  Modparten Rap
porten 59,  at  det  er  QSO Nr.  12,  samt at  egen QTH 
er København.  Baade 144 Mc og 432 Mc kan benyt
tes .  Det  er  ikke nødvendigt  at  udveksle Klokkeslet  
for  QSO’erne,  men dette  bør anføres i  Loggen t i l  
Støt te  for  Kontrol len.  Kilometerantal let  skal  anfø
res i  Loggen.  Pointsberegningen er  den sædvanlige:  
Det  samlede Antal  Kilometer  gange det  samlede 
Antal  QSO.

Logs indsendes t i l  SM7BE, Tullgatan 5 A, Lund,  
Sverige,  senest  den 15.  Januar 1960.

En ny VHF-Antenne
er beskrevet  i  QSO for November 1959.  Det  drejer  
s ig om en Antenne,  der  er  frekvensuafhængig in
den for  meget  vide Grænser,  og den vi l  saaledes 
kunne benyttes t i l  a l le  VHF-Kanaler ,  inklusive 
144 Mc, uden nogen Form for Omskiftning.  Det  kan 
endog lade sig gøre at  bygge den nye Antenne 
saaledes,  at  den dækker hele Frekvensomraadet  fra 
14 Mc t i l  144 Mc. Art iklen giver  udførl ige Data for  
to Antenner t i l  det te  Omraade.  Gain er  henholds
vis  6 db og 7,7 db;  Forskellen skyldes,  at  den ene 
Antenne er  noget  s tørre end den anden.  Udseendet  
minder noget  om en Hjørnereflektor-Antenne,  men 
Vindmodstanden er  betydeligt  mindre.

Mogens Kunst, OZ5MK.



ning mest  hæftede mig ved,  var  paragraf  12,  der  
omhandler  valget  af  formand.  Jeg har  i  min prak
sis  haft  en del  berøring med forhold af  organisato
r isk art ,  og jeg må erkende,  at  jeg aldrig t idl igere 
er  s tødt  på så ejendommelig en måde at  vælge en 
bestyrelses vigt igste post  på,  som t i l fældet  er  i  
E.D.R. Man må nemlig tage i  betragtning,  at  en 
generalforsamling i  E.D.R.,  en forening,  hvis  med
lemmer er  spredt  over så s tort  et  geografisk om
råde.  aldrig vi l  kunne give et  fuldgyldigt  bevis  for  
medlemmernes ønsker med hensyn t i l  formands- 
mandatet .  På den sidst  afholdte generalforsamling 
mødte ca.  5 % af  medlemmerne,  og på disse 5 % er  
formanden al tså valgt  — et  l idet  betryggende man
dat ,  der  ef ter  min opfat telse svæver fr i t  i  luften.  
Hvorledes skulle  man da el lers  foretage valget ,  vi l  
man formentl ig spørge.  Såvidt  jeg kan se,  f indes 
der  kun to måder at  skabe et  betryggende for
mandsvalg på — alle  vor forenings forhold taget  i  
betragtning.  Enten kunne landsforeningens besty
relse konst i tuere formanden ud af  s in midte,  el ler ,  
hvad jeg f inder det  mest  nærl iggende,  lade ham 
vælge ved urafstemning,  hvad der ikke er  ualmin
deligt  i  andre større foreninger.  Når bestyrelsen 
al l igevel  skal  vælges ved urafstemning,  l igger det  
snublende nær at  lade formanden vælge på samme 
vis .  Det  vi l  al t id være muligt  at  anføre vise ind
vendinger mod enhver valgform også imod en ur
afstemning som den foreslåede,  men jeg kan ikke 
se,  at  de vi l  være så betydningsfulde,  at  det  skulle  
være udelukket  at  gennemføre den nævnte ord
ning.  der  vi l  skabe den for  en formandspost  for
nødne tryghed såvel  hos medlemmer som hos for
manden selv.  Så r inge som forholdet  er  nu,  kan 
en af  de foreslåede ordninger i  hvert  fald aldrig 
bl ive.  Jeg kan iøvrigt  ikke afholde mig fra at  ud
trykke min forundring over,  at  hovedbestyrelsen 
el ler  formanden ikke selv har  taget  ini t iat iv t i l  en 
ændring.  Man kunne fr is tes  t i l  a t  t ro,  at  den ikke 
ukendte svaghed for  taburetklæberi  også har  gjort  
s ig gældende på E.D.R.s formandspost ,  men det  kan 
på den anden side næppe være t i l fældet ,  ef ter  at  
formanden fornylig skal  have udtal t ,  a t  der  snart  
skulle  yngre kræfter  t i l  og dermed st i l let  s in af
gang i  udsigt .  Uanset  om man synes om vor nu
værende formand el ler  ej  — jeg kender ham slet  
ikke — forekommer det  mig,  at  en ændring som 
den foreslåede vi l le  skabe en mere sol id basis  for  
formandshvervet  og dermed bortvejre enhver 
tvivl  om, at  posten er  besat  i  overensstemmelse 
med medlemmernes ønske.

Bortset  fra  den nævnte paragraf  12 synes der  at  
være andre paragraffer ,  hvis  indhold bør ændres.  
Det  drejer  s ig dog mest  om forhold af  redaktionel  
ar t  og derfor  mindre betydningsfulde,  kan man 
måske indvende,  men rent  principiel t  bør ved
tægterne være udformet således,  at  de er  klare og 
koncise.  De er  jo fundamentet ,  hvorpå landsforenin
gen er  opbygget ,  og deres ordvalg må naturl igvis  
ikke kunne skabe mulighed for  misforståelser  el ler  
mistydninger.  At vedtægter  skal  ef ter leves t i l  punkt  
og prikke,  er  selv sagt  en given t ing.  Her danner 
Københavns afdelingen,  hvor man fornylig afholdt  
en ulovlig generalforsamling,  t i lsyneladende en 
undtagelse,  men det  er  en hel t  anden sag.

Udover selve udformningen af  vedtægterne skal  
jeg t i l lade mig at  anføre følgende:  If l .  paragraf  9 er  
det  hovedbestyrelsen,  der  leder foreningen.  Men da 
det  j fr .  referatet  af  den sidst  afholdte generalfor
samling uimodsagt  fremgår,  at  der  i  sæsonen 1958 59 
kun har været  afholdt  et  hovedbestyrelsesmøde,  
kunne man passende spørge,  om der ingen ledelse

har været  i  det  nævnte t idsrum. Formanden kan det  
i f lg.  paragraf  9 ikke være.  Hvem er det  så? Hoved
bestyrelsens forretningsudvalg? Nej ,  for  det te  ud
valg skal  kun tage sig af  de daglige forretninger 
(paragraf  10).  Med andre ord:  Enten har  hovedbe
styrelsen ikke fundet  anledning t i l  a t  foretage sig 
ret  meget  og dermed demonstreret  s in uforetagsom- 
hed,  el ler  også har  inkompetente ledet  foreningen 
uden hjemmel i  vedtægterne.  Jeg er  vel  på det  rene 
med,  at  visse medlemmer af  hovedbestyrelsen ud
øver et  betydeligt  s tykke arbejde,  som er  synligt  for  
al le  E.D.R. medlemmer,  f .  eks.  lederne af  t raff ic-  
department,  teknisk brevkasse og kassereren,  men 
det  er  jo ikke udtryk for ,  at  de samtidig er  aktive 
inden for  hovedbestyrelsen.  Noget  forkert  ved kun 
at  afholde et  møde i  en hel  sæson må der være.  
Er det  samarbejdet  inden for  hovedbestyrelsen,  der  
knirker? Tilsyneladende er  der  s tor  interesse for  at  
bl ive optagte i  denne hos visse medlemmer.  Meget  
tyder i  hvert  fald herpå:  Usmagelige propaganda
skrivelser  og indlæg i  OZ så gal t  med foto af  man
danterne — her tænker jeg at ter  på Københavns 
afdelingen,  hvis  bestyrelse slet  ingen hjemmel har  
t i l  a t  lade sig selv opst i l le  som kandidater  t i l  hoved
bestyrelsen.  At disse er  indvalgt  i  den lokale af
del ings bestyrelse på afdelingens generalforsamling,  
er  jo s let  ikke udtryk for ,  at  afdel ingens medlemmer 
ønsker at  se dem i  landsforeningens ledelse.  Men 
når interessen for  hovedbestyrelsesmandaterne er  
så udtal t ,  hvorfor  er  hovedbestyrelsen som sådan så 
ikke si t  ansvar bevidst? Skulle der  ikke være f ire  
af  dens medlemmer,  der  tør  tage ini t iat ivet  t i l  sam
menkaldelse af  denne eksklusive forsamling,  hvis  
ikke formanden f inder det  opportunt  (vedtægternes 
paragraf  9) .  Formanden udtal te  den 20/9 i  Århus,  at  
han havde dårl ig samvit t ighed over for  afdelings-  
formændene.  Denne selvrevselse er  forhåbentl ig 
ensbetydende med en større aktivi tet  fra  hans side 
fremefter .  Kunne hovedbestyrelsen ikke gøre ham 
eksemplet  ef ter

Skulle man inden for  hovedbestyrelsen mene.  at  
manglende arbejdsstof  gør møderne ufornødne,  kun
ne jeg f .  eks.  anbefale,  at  man slog op i  OZ, hvor 
en annonce i  hvert  nummer maner t i l  hverning af  
nye medlemmer.  Vel  vidende,  at  der  i  f lere afde
l inger udføres et  arbejde for  nye amatører ,  her
under afholdelse af  morsekurser ,  som f .  eks.  i  Kø
benhavnsafdelingen,  t i l lader jeg mig at  ret te  en 
kri t ik mod hovedbestyrelsen,  der  ikke yder denne 
gode sag fornøden opmærksomhed.  Men den store 
interesse,  som i  dag f indes hos ungdommen for  
mekanik og elektronik,  skulle  det  ved en beskeden 
indsats  fra ret te  vedkommende være muligt  at  ind
drage et  betydeligt  antal  unge i  kredsen omkring 
E.D.R. I  denne henseende er  annoncering i  OZ 
langtfra t i ls trækkelig.  Der skal  ydes en propaganda 
for  sagen,  hvor et  samarbejde med en dygtig rekla
memand kunne gøre underværker ( ikke at  forglem
me skoler ,  ungdomsforeninger m. v.) .  Man burde 
overveje,  om man ikke skulle  overlade de hel t  unge 
og nye medlemmer et  fast  bestyrelsesmandat  for  at  
skabe en vedvarende kontakt  med disse.  At E.D.R.s 
medlemstal  kun er  vokset  med 152 medlemmer fra 
1955 t i l  1959,  godt  7 %, betragter  jeg som en relat iv 
t i lbagegang under hensyntagen t i l  den før  omtalte  
interesse hos ungdommen.

Som nævnt indledningsvis  formåede jeg i  somme
ren 1958 et  af  vore hovedbestyrelsesmedlemmer t i l  
a t  afholde morsekursus.  Jeg har  erfaret ,  at  vedkom
mende fornylig modtog et  brev fra vor formand,  
som ønskede nærmere oplysninger om de hos denne 
afholdte prøver og samtidig anførte,  at  formanden
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mente sig beret t iget  t i l  a t  udnævne censor ved prø
verne.  Efter  hvad der fremgår af  håndbogen af  1950,  
V.  t .  S.  og den at testerne påtrykte tekst ,  er  denne 
opfat telse fra formandens side fej lagtig,  idet  de 
omhandlede regler  tydeligt  giver  udtryk for  1)  at  
prøven skal  afholdes for  to l icenserede amatører ,  
hvoraf  den ene skal  være medlem af  hovedbestyrel
sen el ler  lokalafdelingsformand 2) at  at testerne skal  
være forsynet  med formandens underskrif t .  For
mandens opgave er  derfor  formentl ig kun den at  be
vidne,  at  censorerne opfylder de st i l lede bet ingelser .  
Det  er  mig ubegribel igt ,  at  man i  s tedet  for  at  glæde 
sig over,  at  så mange som muligt  erhverver l icens,  
udøver en form for  diskrimination.  Dette er  faktisk 
en r igt ig kedelig opdagelse for  et  nyt  medlem.

Et godt ,  gnidningsløst  samarbejde inden for  ho
vedbestyrelsen,  udadvendt  mod medlemmerne,  f .  
eks.  ved offentl iggørelse i  OZ af  mødereferater ,  en 
effektiv propaganda for  t i lgang af  nye medlemmer 
og dermed forbundet  oplysningsarbejde og fore
dragsvirksomhed,  f lest  mulige morse-  og tekniske 
kurser ,  indbydelse t i l  fordomsfri  debatter  i  OZ om 
aktuelle  problemer,  en fast  lederart ikel  i  OZ, der  
gav dette  iøvrigt  udmærkede fagblad et  „ansigt" ,  og 
— medens vi  er  ved OZ — lidt  mere begynderstof ,  
al le  disse t ing vi l le  s ikkert  medføre mulighed for  
fremgang i  E.  D.  R.s  medlemstal .  Konklusion:  Op 
t i l  dåd,  hovedbestyrelse,  og husk at  skænke ved
tægterne Jeres opmærksomhed.

Skulle jeg ved dette  indlæg have gjort  mig skyldig 
i  en el ler  anden fej l tagelse,  så tag mig det  ikke i lde 
op.  Rette  vedkommende er  velkommen t i l  en kor
rektion.  Resultatet  vi l le  måske bl ive oplægget  t i l  en 
saglig debat  t i l  gavn for  E.D.R.

Vy 73 OZ5HO. 

ET REFERAT — OG ET ANDET
Foranlediget  af  det  meget  kortfat tede og mangel

fulde referat  i  OZ nov.  1959 af  „den årl ige general
forsamling" i  E.  D.  R.s  Københavns afdeling ønsker 
jeg at  fremsætte følgende kommentarer  t i l  oriente
r ing for  de medlemmer,  der  ikke var  t i l  s tede.

Jeg vi l  af  praktiske grunde her  i  mit  indlæg bruge 
ordet  generalforsamling (GF) om det  s tedfundne 
møde,  men det  skal  ikke forstås sådan,  at  jeg god
kender den ulovlighed,  der  er  begået .  For ulovligt  
er  det  at  gennemtrumfe en GF, hvis  indkaldelse er  
i  s tr id med vedtægterne.  Dette kan enhver konsta
tere ved at  sammenligne den i  OZ sept .  1959 offent
l iggjorte dagsorden samt den på det  udsendte regn
skab,  dateret  okt .  1959,  l igelydende dagsorden med 
dagsordenen i  afdel ingens vedtægter .  At der  ved 
GF’s begyndelse,  al tså samme aften,  var  uddelt  en 
ny dagsorden,  der  s temte med vedtægterne,  t i l føjer  
jeg kun for  fuldstændighedens skyld.  Flere med
lemmer,  deriblandt  undertegnede,  protesterede selv
følgel ig straks mod GF’s lovlighed,  hvilket  hurt igt  
blev slået  ned og karakteriseret  som „trykfej l"  og 
„det  er  jo ikke noget  at  hænge sig i“ .  Det  undrer  
mig meget ,  at  bestyrelsen og dir igenten OZ1LE — 
Levinsen,  der  ovenikøbet  er  juris t ,  kan tolerere 
noget  sådant .  Og det  undrer  mig endnu mere,  at  
E.  D.  R.s  formand OZ6PA, der  også var  mødt,  vi l le  
nedværdige sig t i l  a t  give si t  besyv med ved at  
karakterisere protesten som krakileri .  Kære 6PA, 
der  havde du haft  en chance t i l  a t  vise dig din 
formandsst i l l ing voksen og erklære,  at  afdel ingens 
bestyrelse måtte tage konsekvenserne,  annulere GF 
og lovligt  indkalde t i l  en ny.  Men dette  skete al tså 
ikke,  og GF løb af  s tabelen under protest .  På det te  
s ted vi l  jeg gerne have lov t i l  a t  gå 6PA l idt  i  
bedene og kræve,  at  bestyrelsen for  Kbh.  afd.  lov
l igt  indkalder t i l  en ny GF, hvor de medlemmer,

der  endnu er  t i lbage,  kan få lej l ighed t i l  a t  t i lken
degive,  om de fortsat  skal  f inde sig i  det te  s løseri  
med vedtægterne.  Mon afdelingens bestyrelse me
ner,  at  det  er  en børnehave,  den skal  varetage inter
esserne for?

Formandens „fyldige beretning" vi l  jeg lade stå  
upåtal t  hen,  da den jo sikkert  bl iver  gentaget  på 
den kommende GF, men jeg vi l  opfordre kassereren 
t i l  a t  fremlægge et  l idt  mindre rosenrødt  og l idt  
mere kri t isk og sagligt  regnskab uden udeladelser  
af  poster  som f .  eks.  afskrivninger på Buske Mølles 
regnskab.

Byggefonden (BF) havde også en vel lykket  af ten,  
hvorfor  skulle  den ikke også slut te  op om ulovlig
hederne.  Efter  at  have noteret  4 tørre tal  på tavlen 
erklærede kassereren OZ1LE, at  sådan lå  regnska
bet ,  et  regnskab,  hvori  ikke engang et  akt iv som 
Buske Mølle f igurerede,  l igesom det  hel ler  ikke 
indeholdt  nogen statusopgørelse.  Et  sådant  regn
skab er  ikke en juris t  værdigt .  Derefter  begyndte 
det  ulovlige igen,  idet  OZ5RO af GF blev valgt  t i l  
formand for  BF t i l  t rods for ,  at  der  i  BF’s vedtæg
ter  paragraf  2 udtrykkeligt  s tår ,  at  BF’s bestyrelse,  
der  består  af  5-8 medlemmer,  selv vælger forman
den.  — Hvor er  vi  henne? — At valget  i  det te  t i l 
fælde faldt  på formanden for  Kbh.  afdelingen er  
også ulovligt ,  da der  ved evt .  meningsforskelle  mel
lem BF og Kbh.  afd.  ikke vi l  være en formand 
repræsenteret  i  den ene af  disse foreninger,  hvilket  
også tydeligt  fremgår af  BF’s paragraf  10.

Nu er  jeg selvfølgelig klar  over,  at  det  ikke er  
særl igt  bl ide ord,  der  vi l  bl ive sagt  om mig for
mastel ige,  der  vover at  gribe pennen t i l  protest ,  så 
derfor  har  jeg fået  ovenstående bekræftet  af  andre 
af  de på GF t i ls tedeværende medlemmer,  så der  
skulle  ikke kunne bl ive nogen debat .  Men jeg — og 
andre — må forlange,  at  der  bl iver  indkaldt  en ny 
og lovlig GF, og det  så hurt igt  som muligt ,  før  bl i
ver  der  ikke ro om sagen.

73 / OZ2AF, K. Grønbech. 

SVAR TIL 2AF
Jeg har  forelagt  ovenstående for  Københavnsaf

delingens formand,  der  udtaler:
Der forel igger i  afdel ingens arkiv et  maskinskre

vet  referat  af  generalforsamlingen på 11 sider .  Af
delingen fandt  det  ikke r igt igt  at  anmode om op
tagelse af  det te  i  OZ.

Det fremgår bl .  a .  af  det te  referat ,  at  OZ2AF og 
OZ8ME ikke kunne godkende generalforsamlingens 
lovlige indvarsl ing,  hvorefter  dir igenten fastslog,  at  
det  i  tvivlst i l fælde måtte være vedtægterne,  der  
skulle  følges.  Intet  af  de i  generalforsamlingen del
tagende medlemmer udtal te  s ig imod dette .  Dirigen
ten fandt  herefter  intet  t i l  hinder for  at  gennemføre 
generalforsamlingen efter  vedtægterne.

OZ2AFs bemærkninger t i l  regnskabet  blev også 
fremsat  på generalforsamlingen og taget  t i l  ef ter
retning.  Regnskabet  blev i  øvrigt  godkendt  enstem
migt .

Der blev ikke af  generalforsamlingen udtal t  noget  
imod arbejdet  i  byggefonden.  Er der ,  som det  er  
nævnt af  OZ2AF, sket  noget ,  der  s tr ider  mod bygge- 
fondsvedtægterne,  vi l  det  bl ive ret tet .  OZlLEs regn
skab for  byggefonden er  i  en årrække blevet  god
kendt  enstemmigt  af  generalforsamlingen i  den fo
rel iggende form, og blev det  også i  år .  Et  udbredt  
ønske om mere specif iceret  regnskab vi l  naturl igvis  
bl ive imødekommet.

Det  er  forbavsende,  at  OZ2AF ikke inden general
forsamlingen havde t i lendebragt  s ine overvejelser  
med hensyn t i l  kommentarer  t i l  bestyrelsens arbej
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Forudsigelser for december
Vy 73 - b est dx  - 9SN
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x) Gælder KUN for OY land

de og fremsat  dem på generalforsamlingen.  Det  er  
endnu mere forbavsende,  at  OZ2AF ved modtagel
sen af  OZ sep.  1959 ikke tog telefonen og gjorde op
mærksom på fej len.

Et  skrif t l igt  ønske fra 10 pct .  af  foreningens med
lemmer om ekstraordinær generalforsamling vi l  na
turl igvis  bl ive efterkommet — jf .  vedtægternes § 6.  
Der ses ikke at  være anledning t i l  herfra at  ind
kalde t i l  ekstraordinær generalforsamling,  da min
dretal let ,  der  nedlagde protest  mod indvarsl ingen,  
ikke vandt  almindelig t i ls lutning.

Så vidt  Københavnsafdelingens formand.  — Jeg 
vi l  for  god ordens skyld t i l føje,  at  jeg naturl igvis  
ikke del tager i  Københavnsafdelingens generalfor
samling i  min egenskab af  EDRs formand.  Jeg del
tager som menigt  medlem af  foreningen,  og for
mandsposten i  EDR giver mig ikke større myndig
hed end al le  andre medlemmer t i l  a t  blande mig i  
generalforsamlingens gang.  hvilket  jeg for  øvrigt  
ikke fandt  anledning t i l .

Vy 73 de 6PA.
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Håndbogen kan bestilles 

NU hos kassereren ved 
indbetaling af 32,50 kr. 
på postkonto 2 21 16 (se 

nedenstående eksempel 
på udfyldning af indbe
talingskortet - og husk 

endelig at opføre med
lemsnummer).

ER NU LIGE 
PÅ TRAPPERNE
og forventes klar t i l  levering  

først  i  det  nye år.

Det bemærkes,  at  håndbogen kun kan købes 
hos kassereren af  medlemmer, og at  der ,  på 
grund af  det  ret  begrænsede oplag,  kun kan 
leveres 1 eksemplar  t i l  hver.  Medlemmer, som 
allerede har forudbestilt håndbogen, bedes 
venligst  foranledige beløbet  32,50 kr .  indbetal t  
snarest .

Håndbogen vi l  — efter  at  best i l l ing og ind
betal ing er  indgået  — blive t i lsendt  best i l le
ren portofrit og snarest  muligt  ef ter  leverin
gen fra t rykkeriet .  Enhver best i l l ing forsy
nes med indgangsnummer og vi l  bl ive ekspe
deret  herefter .

(Eksempel på udfyldning af  indbetal ingskortet)
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Tidssignaler og frekvenskontrol

Da mange ikke kender s tat ionerne WWV og 
WWVH og den 'nytte  man kan have af  dem, følger  
her  en kort  oversigt .

Fra NATIONAL BUREAU OF STANDARDS i  
Washington D. C.  (kaldesignal  WWV) samt fra 
Puunene på Havvai  (WWVH), udsendes døgnet  rundt  
t idssignaler  og „vejrmelding om radioudbredelses-  
forhold“ på frekvenser,  der  er  nøjagtige indenfor 
0,01%.

Frekvenserne er  2,5 -  5 -  10 -  15 -  20 og 25 Mega
hertz,  og udsendelsen foregår som vist  skematisk på 
de to ure,  og som forklaret  herunder:

Der startes  med en tone,  der  lyder i  t re  minutter .  
Denne tone er  på 600 hertz og er  overlejret  med 
sekundimpulser ,  der  lyder som et  l i l le  t ik.  Lyden 
ophører  nøjagtigt  t re  minutter  ef ter  s tar t .  I  det  
næste minut  lyder kun sekundimpulserne og i  det
5.  minut  bruges de første 30 sekunder t i l  udsendelse 
af  s tat ionens kaldesignal  på morse.  Se f ig.  2.  Fra 
det  30.  t i l  det  40.  sekund er  der  enten pause el ler  
„radioudbredelseskode“ (se senere) .

Mellem det  40.  og 59.  sekund lyder først  en stem
me, der  giver  t iden i  „eastern standard t ime“.  Der
efter  morsesignalet  for  t iden i  GMT og endelig 
stemmen igen med samme meddelelse som før.

Tonen begynder nøjagtig på det  5.  minut ,  men 
dennegang med en 440 hertz tone.  Samme procedure 
(med skif tevis  600 og 440 hz tone) fortsætter  hele 
døgnet  rundt .

Stemmen siger:
This is  s tat ion WWV, when the tone returns,  the 

eastern standard t ime is  .  .  .  |

SEKUNDIMPULSERNE.
De små t ik,  man kan høre i  de første f i re  minut

ter ,  er  en 5 mil l isekunders impuls,  nemlig 5 sving
ninger af  en 1000 hz tone.  Sekundimpulserne af
brydes i  det  59.  sekund,  hvorved man er  is tand t i l  
a t  bemærke et  urs  gang meget  nøjagtigt  al lerede 
inden pausen.

UDBREDELSESFORHOLD.

I det  19.  og det  49.  minut  bl iver  der  udsendt  en 
kode på morse,  bestående af  et  bogstav og et  tal .  
Koden gentages 4 å 5 gange og dækker udsigten for  
radioforbindelse over Nordatlanten.

Koderne dækker:

w radiostøj  t i l tager el ler  forventes.
u usikre forhold,  dog mulighed for  QSO
N ingen støj .
1 umuligt .
2 meget dårl igt .
3 dårl igt .
4 dårl igt  t i l  nogenlunde.
5 nogenlunde.
6 nogenlunde t i l  godt .
7 godt.
8 meget godt .
9 f int .

Teoret isk vi l  de dårl igste forhold al tså bl ive meldt  
som W 1 og de bedste som N 9.

PAUSER.

WWV afbryder s ine udsendelser  i  4 minutter  ca.  
44 minutter  over hver t ime,  medens WWVH af
bryder i  3 minutter  l ige efter  hver hele t ime og 
derefter  hvert  kvarter .

De viste  skematiske oversigter  skulle  tale  for  s ig 
selv,  idet  det  må erindres,  at  første ur  viser  ud
sendelsen som den foregår al le  døgnets  t imer,  
medens det  andet  viser  udsendelserne i  løbet  af  det
5.  minut  t imen igennem.

-5MS.
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FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN

Afdelingen holder møde hveranden mandag i  
„Cirkelordenens Selskabslokaler",  Falkoneral lé  96,
o.  g.  Der er  parkering i  gården med indkørsel  fra
Franckesvej .

QSL centralen er  åben fra 19,30 t i l  20.00,  hvorefter  
mødet  begynder.  Nye medlemmer bedes henvende 
sig t i l  OZ9SN. som da vi l  give orientering om afd.  
arb.  Selvfølgelig kan man også spørge andre af  
bestyrelsens medlemmer.

Formand: OZ5RO. O. Blavnsfeldt ,  Frederiksborg- 
vej  201,  Kbh.  NV. Tlf .  Sø.  4587 (afdelingens telefon).  
— Næstformand: OZ4SG, Søren Kristensen,  Godt-  
haabsvej  172,  s t .  th. ,  Kbh.  F.  — Kasserer:  OZ4AO. 
Sv.  Aa.  Olsen,  Folkvarsvej  9,  Kbh.  F.  Tlf .  Go.  
1902 v.  Giro 59755.  — Sekretær:  OZ9SN, Sv.  Nielsen,  
Langdyssen 34,  Herlev.

Siden sidst.
Den 9.  nov.  havde vi  igen en af  disse vel lykkede 

auktioner,  hvor der  al t id sælges en masse dej l igt  
grej .  Der var  fuldt  hus,  og budene faldt  l ivl igt .  
Mange har s ikkert  haft  t ravlt  de næste dage med at  
sætte de erhvervede sager sammen t i l  al t  muligt  
mærkeligt .  Afd.  har  endnu en hel  del  antikke rør ,  
som vi  har  fået  forærende.  Kan nogen hjælpe os af  
med dem? De foræres væk, aftal  nærmere med 
4AO.

23.  nov.  holdt  61 et  meget  belærende foredrag om 
frekvens og fasemodulat ion samt måleudstyr  hert i l .  
Desværre var  der  ikke mødt så mange t i lhørere,  
hvilket  var  synd for  dem, som snød sig selv,  såvel  
som for 61,  der  mødte veloplagt  og fuld af  f iduser .

Programmet:
Vi holder nu juleferie  t i l  næste år  og mødes igen

4.  jan.  Klubaften med f i lm og en hyggelig sludder.  
18.  jan.  holder 3Y Rossen fra Korsør foredrag om 
BCI og TVI.  Dette emne er  da noget ,  der  har  bud 
t i l  os al le .

Husk,  at  der  s tadig er  rævejagter  hver onsdag.  
Se OZ fra nov.

Bestyrelsen ønsker al le  medlemmerne en glædelig 
jul  og et  godt  nytår .

Vy 73 OZ9SN.

Fra Københavns afdelings bestyrelse meddeles.
På et  ekstraordinært  bestyrelsesmøde fredag den 

27.  november behandledes et  forslag om opret telse 
af  afdel ingens egne lejede lokaler .

Bestyrelsen havde fra en ejendomsmægler  fået  
t i lbud om et  lokale bel iggende Islands Brygge nr .  19 
i  kælderetagen med ial t  154 m2 .

Disse lokaler  kunne ved en gennemgribende repa
rat ion is tandgøres,  så de blev anvendelige t i l  møde
lokale.  Det  viste  s ig dog efter  at  have drøftet  de 
mest  nødvendige reparat ioner samt en del  inven
tar ,  at  det  vi l le  koste 5,500 kr . ,  dog såfremt der  
kunne regnes med r igel ig arbejdskraft  fra  afdelin
gens medlemmer.

Ved en afstemning viste  det  s ig,  at  bestyrelsen 
ikke kunne gå ind for  at  leje  disse lokaler ,  idet  vor 
økonomi vi l le  bl ive meget  s tramt kørende.  Det  blev 
pålagt  ejendomsmægleren at  gå videre i  s in søgen 
efter  egnede lokaler  t i l  afdel ingen.

Vy de 73 OZ5RO, Blavnsfeldt, 
formand.

AMAGER
Fungerende formand: OZ1CC, Tversted,  Hast ings

vej  46,  t l f .  Su.  2991.
Mødeaften:  Torsdag kl .  19,30,  Strandlodsvej  17.  

Hurt igbus fra Holmens Bro t i l  s toppested Lergravs
vej .

Program:
17.  december:  Julefest  for  medlemmer og børn kl  

18,30.
7.  januar 1960:  Klubaften.

14.  januar:  Intet  møde.
21.  januar kl .  19:  Mødested klubhuset ,  besøg på 

Valseværket  på Palermovej ,  afgang fra klub
huset  19,45 pr .

Og så en r igt ig glædelig jul  t i l  a l le  medlemmerne 
fra Amager afdelingen,  og ønsket  for  det  nye år  er ,  
at  medlemmerne strammer sig gevaldig op og afser  
de torsdage,  hvor der  er  møde.

Vy 73 de OZ2XU.

AALBORG OG OMEGN
Formand: OZ1BP, Bernhard Pedersen,  Bornholms- 

gade 66,  Aalborg,  t l f .  3  41 19.  Sekretær:  OZ3PS, 
Henry Sørensen,  Ny Kærvej  1,  Nørresundby.  Kasse
rer:  OZ4WZ, Børge Hansen,  Hjortøgade 8,  3.  tv. ,  
Aalborg,  t l f .  2  58 45.  Bestyrelsesmedlem: OZ6BF, 
Bent  Frandsen,  Bornholmsgade 76,  3.  tv. ,  Aalborg.  
Bestyrelsesmedlem: Ole Bendtsen,  Aagade 31,  4. ,  
Aalborg.

Medlemmerne ønskes hermed en r igt ig glædelig 
jul  og et  godt  nytår  med tak for  al t  godt  i  året ,  som 
svinder.

„AFSLUTNINGSFEST"
Medlemmerne indbydes herved t i l  afslutningsfest  

for  rævejagterne 1959,  t i rsdag den 26.  januar 1960 
kl .  20,00.

Mødested:  „Pejsestuen",  Vandrerhjemmet,  Korn
blomstvej  18.
Program:

Filmforevisning.
Fælles kaffebord.
Præmieuddeling.
Bl.  underholdning.

73 de OZ3PS.

AARHUS
Lokale:  Vagtelvej  9.
Formand: OZ6EJ,  E.  Jensen,  Langengevej  3,  Ris

skov.  Næstfmd.:  OZ6NJ,  N.  J .  Juhl ,  Frederiksal le  98.  
Kasserer:  J .  Cramer Jensen,  Hans Brogesgade 3.  
Sekretær:  OZ8XP, E.  Østergaard,  Krøyersvej  12,  
Højbjerg.  QSL: OZ2LM, L.  Melchior  Petersen,  Pal .  
Mullersvej  115.

Generalforsamlingen den 28.  okt .  f ik et  ret  rol igt  
forløb.  Den nyvalgte bestyrelse kom t i l  at  bestå af  
ovennævnte.  Der var  ikke særl ig store t ing t i l  
debat .  Formandens beretning indeholdt  en oversigt  
over de arrangementer ,  der  var  afholdt  i  sommer
halvåret ,  den konstante st igning i  medlemstal let  og 
lokaleproblemet.  Også regnskabet  — aflagt  af  6PM 
— kunne godkendes eenstemmigt .  Under eventuelt  
nedsat tes  et  ræveudvalg bestående af  2PN, 6AE og 
7JN, som sammen skal  lave rævejagterne,  f inde nye 
måder og regler  m. m. Der var  endvidere uddeling 
af  præmier t i l  vinderen af  rævejagterne.  6EJ vandt  
vandrepokalen for  1959 samt en sølvplade t i l  mod
tageren.  Hans observatør  var  2LX. Dirigenten kun
ne slut te  en forholdsvis  rol ig og t i l  t ider  meget
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uformel forsamling kl .  ca.  23.  Vi havde fornøjelsen 
at  se Landsafdelingslederen,  8JM. som overværede 
noget  af  generalforsamlingen.

Så har  vi  haft  en aktion den 4.  nov.  med små 
priser  og en masse grej .  Den 18.  nov.  havde vi  de
monstrat ion af  nogle få „Heatk-Kit“ instrumenter .

Første møde i  1960 bl iver  onsdag den 6.  januar,  
hvor 2LX vil  gentage sin demonstrat ion af  E.  S.  B.

Aarhus afdeling sender al le  ønsket  om en glædelig 
jul  og et  godt  nytår .

73 de 8XP.

BORNHOLM
Generalforsamling afholdtes d.  4.  nov.-59 i  klub

huset  med valg af  ny bestyrelse.  Posterne fordeltes 
således:  Formand: OZ4ME, kasserer  OZ4DB og be
styrelsesmedlem OZ4HO. Det  var  således nyvalg 
over hele l inien.  Først  skal  der  ret tes  en tak t i l  den 
afgående bestyrelse,  som afgjort  vi l le  være blevet  
genvalgt ,  hvis  den ikke (næsten på tryk) havde 
kunnet  bevise,  at  den ikke havde t id t i l  overs t i l  a t  
fortsætte arbejdet  i  bestyrelsen.  Det  viste  s ig,  at  
formuen var s teget  ca.  300 kr .  i  det  forløbne år ,  
skønt  der  endda er  blevet  anskaffet  et  gasanlæg t i l  
klubhuset .

Aftenen forløb hyggeligt  og st i l færdigt  for  de 
fremmødte,  og det  blev vedtaget  at  anskaffe et  dyk
meter  på klubbens regning,  t i l  de selvbyggendes 
store glæde.

Vi håber al le  i  bestyrelsen,  at  vi  i  det  kommende 
år  må se en større mødeprocent  på klubaftenerne.  
Vi skal  gøre,  hvad vi  formår.  Det  er  bestemt ikke 
vi l jen,  der  mangler .

Altså vel  mødt og tak for  valget .
Vy 73 OZ4ME, OZ4DB og OZ4NO. 

ESBJERG
Mødested:  Lokalet  i  det  gamle soldaterhjem på 

Hjert ingvej  kl .  20.
Formand: S.  B.  Hansen,  OZ6SB, Skolegade 70 A. 

Kasserer:  A.  L.  Wentzel ,  P.  Skramsgade 7,  t l f .  2305.  
Næstformand og sekretær:  H.  Bang,  OZ6BG, Palna- 
tokesal le  23.  Best .medl. :  F.  K.  Krieg,  OZ3FK, Torve
gade 66,  t l f .  2691,  og F.  Elstrøm, OZ9BO, Skolegade 
70 A.

Siden sidst:
Der var  mødt mange op for  at  høre Hans Lauri t

sen fortælle om fyvende tal lerkener,  og selv om 
emnet lå  l idt  uden for  det  radiomæssige,  blev der  
lyt tet  med stor  interesse.  Det  samme gjaldt  for  
8BW’s foredragsaften den 18.  nov. ,  hvor vi  s tar tede 
med modtagere,  men endte med at  s ludre f jern
synsproblemer.

Det ny program:
Onsdag den 16.  dec.  taler  Fischer om „Transisto-  

rer“.  De vi l  få  en enorm betydning indenfor radio
teknikken i  de kommende år ,  og vi l  du kende l idt  
t i l  deres virkemåde og den interessante teknik om
kring dem, så mød op denne aften.

Juleferien varer  t i l  den 6.  jan. ,  hvor der  er  al
mindelig klubaften.

Onsdag den 13.  januar holder vi  auktion.  Kom 
med dit  overflødige grej ,  og lad os få en l ivl ig 
auktion ud af  det .

Aret  1959 er  det  første hele år ,  vi  har  haft  vore 
nye klublokaler .  Vi har  — synes jeg — haft  en 
række udmærkede foredrag,  og mødeprocenten t i l  
foredragsaftenerne har  været  nogenlunde,  hvorimod 
klubaftenerne har  været  r inge besøgt .  Aktivi teten i  
luften er  hel ler  ikke stor .  Her har  den store busse

mand.  Flensborg TV. en stor  del  af  skylden.  Men 
når program 2.  lokalsenderen,  kan sende med 2 ki lo
watt  inde midt  i  byen uden at  forstyrre,  skulle  en 
amatør vel  også kunne bygge en 50 Watt  sender,  
der  kan bruges uden gene for  nogen.  Vi håber at  
kunne bevise det  med den nye afdelingssender,  der  
vi l  være færdig t i l  jul .

De bedste ønsker om en glædelig jul  og et  godt  
nytår  sender

OZ6BG. 

HORSENS
Klubhuset:  Østergade 108.  Formand: OZ9SH, S.  

Chr.  Hansen,  Kragsvej  49,  t l f .  2  15 67.  Kasserer:  
OZ4GS, Sv.  Sigersted Sørensen.  Borgmestervej  58,  
t l f .  2  18 34.  Sekretær:  OZ9ER, Erl ing Nielsen,  Sund
vej  17.

Siden sidst:
Nu har vi  for  alvor fået  gang i  foretagendet  på 

vores byggeaften for  seniores!  18 mand er  i  gang 
med at  bygge hver s i t  gi t terdykmeter ,  og det  er  t i l 
ret telagt  således,  at  der  over hver del  er  lavet  ar
bejdstegninger med mål,  så hver enkelt  lærer  at  
lave et  chassis  nøjagtig efter  tegning.

På foredragsaftenen den 19.  nov.  havde der  sneget  
s ig et  par  enkelte  herned fra Silkeborg,  det  glæder 
os at  se folk udefra — kom og besøg os på vore tors
dage og få en sludder om radio over en kop sort  
vand.

Programmet:
Mandag kl .  20,15:  Morsekursus.
Tirsdag kl .  20,15:  Byggeaften for  begyndere.
Onsdag kl .  20,15:  Teknisk kursus.
Torsdag kl .  20,15:  Byggeaften for  seniores.
Vi placerer  punktummet for  i  år  torsdag den 17.  

dec.  med et  andespil  — kom og tag yl  og xyl  med,  
gennemgående kort  koster  2,50 kr .  Vi begynder at  
ryste posen kl .  20,15.

Vi mødes igen i  det  nye år  mandag den 11.  jan.  
1960.

GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR.
Vy 73 9ER. 

LOLLAND-FALSTER
November arrangementet  blev en hyggelig og vel

lykket  af ten.  Vi beså sukkerfabriken i  Nykøbing,  
hvor Heinz Stol lberg viste  rundt  og kyndig fortal te  
os om roernes gang gennem fakriken og om for
vandlingen t i l  sukker.  Det  var  interessant  og impo
nerende at  bese en så stor  virksomhed og den travl
hed,  der  herskede,  og når  man så f ik nogle tal  om 
produktionen i  den korte periode,  der  arbejdes,  for
står  man,  at  der  er  tale  om storfabrikat ion.

Efter  godt  en t imes vandring gennem de forskel
l ige afdelinger nåede vi  t i l  afvejningshallen,  hvor 
maskiner sørger for  posefremsti l l ing,  påfyldning,  
vejning og lukning,  al tsammen automatisk.

Her slut tede rundvisningen,  og der  udleveredes 1 
kg sukker pr .  del tager.  Vi s iger  tak t i l  dig,  Heinz,  
det  har  været  en streng dag,  da du jo også var  t i l  
tekn.  prøve og bestod,  t i l lykke!

Herefter  kørtes der  t i l  hotel  „Balt ic“,  hvor vi  ind
tog den best i l te  kuvert  bestående af  3 stk.  dej l igt  
smørrebrød hert i l  øl  + P2000 efter  behag — og hov,  
nu var  man godt  t i lpas og veloplagt  t i l  en svingom. 
Der dansedes f l i t t igt  indti l  kaffen,  derefter  dansede 
vi  af  t i l  kl .  0,30 og beslut tede at  bryde op efter  en 
glad og dejl ig aften,  en af  de få.  hvor vi  har  lej l ig
hed t i l  a t  have vore yl  og xyl  med,  og så er  der  
ikke spor „røg i  køkkenet '4 ,  fordi  der  er  møde i  
klubben.
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Vedrørende morsekursus ser det nu ud til at 
lysne, idet 3LF, Leif Larsen, der som tidligere om
talt har stillet sig til rådighed som leder, nu også 
har skaffet plads til dette, og vi begynder straks, 
nemlig onsdag d. 16. dec. kl. 21,15, det sene tids
punkt af hensyn til dem, der deltager på tekn.kur
sus.

Undervisningen foregår i Benzonsgade 5, stuen, 
Nyk. HUSK at tage hovedtelefon med.

I december intet møde.
Vi ønsker alle medlemmerne en glædelig jul.

73 de 7NA.
NYBORG

Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllevænget 3.
Lokale: Samme sted.

Siden sidst:
Mandag den 2. november afholdtes en filmsaften 

med damer på Døveskolen. Filmen, der blev frem
vist, var meget interessant. Der blev vist tre rejse
film samt en tegnefilm. Blandt andet var rejsefil
men fra Afrika en stor oplevelse. Tilslutningen var 
denne aften ikke så stor, som vi kunne have ventet, 
men vi håber ved en eventuel gentagelse til foråret 
at få større tilslutning. Samtidig skal der lyde en 
hjertelig tak til Nr. Aaby for den velvillige assi
stance.

Mandag den 9. november havde vi besøg af OZ4PS 
fra Odense. OZ4PS holdt et udmærket og meget 
grundigt foredrag om modtagere, og man fik sam
tidigt demonstreret en supermodtager i praksis. Alt 
i alt en interessant aften, og det var glædeligt at 
se den store tilslutning, der var til denne aften.

Programmet:
Vi holder juleferie til mandag den 4. januar 1960, 

hvor vi starter på en frisk og så fremdeles hver 
mandag aften kl. 20.

Fra onsdag den 20. januar og hver onsdag frem i 
tiden: Byggeaften for rævemodtager. Disse bygge- 
aftener vil blive ledet af OZ9TH og OZ4MA.

Nyborg afdelingen ønsker hermed en glædelig jul 
og et godt nytår til alle amatører over hele landet.

Vy 73 L. Johannessen.

ODENSE
Formand: OZ6RL, Ulf Krarup, Aaløkkehaven 3, 

Odense, tlf. 12 93 70.
Lokaler: Vandrerhjemmet (Kragsbjerggården),

Kragsbjergvej 121.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 20—23.
Den årlige generalforsamling blev afholdt den 

12. nov.-59 på Kragsbjerggården. Tilstrømningen var 
overvældende i sammenligning med tidligere år, 
men som sædvanlig var kun ganske få af de „gamle“ 
medlemmer mødt op.

3SH blev enstemmig valgt til dirigent, og han gav 
ordet til 7W, som aflagde beretning. Der var des
værre kun lidt at aflægge beretning om, og een af 
grundene hertil var, iflg. 7W, at vi ikke havde rå
dighed over lokalerne i den periode, hvor vandrer
tilstrømningen er størst. 7W meddelte, at han ikke 
ønskede genvalg, og 1W anbefalede 6RL som arv
tager, da han i forvejen var hovedbestyrelsesmed
lem. Trods det, at 6RL er stærkt optaget af sine 
studier, sagde han ja til formandsposten.

Resten af bestyrelsen kom til at se således ud: 
Næstformand: 7KV, kasserer: 7HJ, sekretær: 8NO, 
bestyrelsesmedlem 8RP og revisor 8WP og 1W.

Efter generalforsamlingen blev resultaterne af 
onsdags-rævejagterne læst op, og præmierne ud
delt. Resultaterne blev som følger:

8NO — 965 point. mA-meter.
3SH — 850 point. 3 batterirør.

3XW — 728 point. Stavlygte.
7W — 624 point.

8RP — 501 point.
C. Larsen — 377 point.

7NF — 100 point.
Mogensen — 48 point.

8LO — 34 point.
Onsdags-rævejagterne vil iøvrigt blive fortsat 

næste år, så gå allerede nu igang med at bygge 
rævemodtagere.

Vinterens program er blevet startet tirsdag d. 24. 
november med morse- og teknisk kursus.

Vy 73 8NO.
RANDERS

Mødeaften hver onsdag i afdelingens lokaler på 
Hobrovejens gamle sygehus.

Formand OZ3BR, E. V. Bruun, Schaldemosevej 10, 
Randers. Kasserer: OZ3TE, T. Skyggebjerg, Lervan
gen 19, Randers. Sekr.: OZ1BA, Anker Bondesen, 
Skovlyvej 24, Randers.

Teknisk kursus fortsætter i afdelingens lokaler 
hver mandag kl. 1° )g morsekursus hver tirsdag for 
både begyndere og viderekomne.

Afdelingen ønsker en glædelig jul og et godt 
nytår til alle E.D.R.s medlemmer landet over.

Vy 73 de OZ1BA.
ROSKILDE

Morse- og teknisk kursus er i gang hver torsdag 
aften kl. 19,30 hos OZ6BP, Kamstrupsti 8, 1. Sidste 
torsdag i måneden almindeligt medlemsmøde, sam
me tid og sted.

Torsdag den 26. nov. drøftedes afhjælpning af 
radiofoni- og TV-forstyrrelser ledet af 3PO, her
under også filtre.

Vy 73 de OZ3PO.
VEJLE

Formand: OZ2GW, Sven Pape, Pilevænget 6, tlf. 
3765. Kasserer: OZ6LK, Knud Larsen, Bybæk pr. 
Vejle. Sekretær: Johs. Dixen, Kolding Landevej 42. 
tlf. 4406.

Der er morsetræning hver tirsdag fra kl. 19,00 til 
20,00 og hver torsdag fra kl. 19,00 til kl. 21,00.

En del af medlemmerne har begyndt bygning af 
modtager under ledelse af OZ2GW om tirsdagen fra 
kl. 20,00 til kl. 21,00.

Afdelingen holder juleferie fra 18. dec. til tirsdag 
den 5. januar 1960.

Alle OZ-amatører og medarbejdere ved OZ ønskes 
en glædelig jul og et godt nytår.

Vy 73 de OZ6LK.
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N Y E  M E D L E M M E R
7484 - Erik Olsen, Tøjmestervej 4, København NV.
7485 - Jørn K. A. Hansen, Villavej 3, Kolding.
7486 - OS. Bjerrum Møller, TGMS, Ryvangen,

København 0.
7487 - Bent Andersen, Horne ungdomsskole,

Horne J.
7488 - Harald Jensen, Skovkanten 21, Esbjerg.
7489 - OZ6LT, Leif Høj, Nygårdsalle 19, Ikast.
7490 - K. E. Nielsen, Borgerdiget 81 B, Herlev.
7491 - Arne Rasmussen, Jungehøj 56, Kyndby,

Krogstrup.
7492 - Victor Christensen, Vennemindevej 13, 2.,

København 0.
7493 - Tage Sørensen, Rødding brugsf., Spøttrup.
7494 - Jørn Bjerregaard, Telestationen, Prins

Christianssund. Grønland.



7495 -  Ove Havshøj  Nielsen,  Herredsvej  9,  Hasle,
Århus.

7496 -  Freddy Adelvard,  Løjtegårdsvej  142,  Kastrup.
7497 -  Jens Erik Nielsen,  Absalonsgade 2,  Horsens.
7498 -  Jens Søeborg,  Thorupgårds al le  3,  Vanløse.
7499 -  Charles D. Hil i ,  Lisesmindevej  53,  Odense.
7500 -  Jørgen Badstue,  Kastrupvej  168,  Kbhvn.  S.
7501 -  Kaj  Aage Sand Pedersen,  Edv.  Griegsgade 7,

4. ,  København Ø.
7502 -  Svend Helge Hansen,  Østervang 74,  Maribo.
7503 -  Laust  Kristensen,  Den Danske Sømandskirke,

Violierstraat  2,  Antwerpen-Belgien.
7504 -  OZ3HK, Knud Hansen,  Birkevej  14,  Ålestrup.
7505 -  Svend Erik Hansen,  Gormsgade 1,  Odense.
7506 -  Gunner Thomsen,  Tvedvej  10,  Kolding.
7507 -  Ole Olsen,  Nørrevænget  4,  Snekkesten.
7508 -  Karl  E.  Krist iansen,  Stadil  skole,  Tim.
7509 -  Krist ian B.  Damgaard Petersen,  Ebberødgård,

Birkerød.

Atter medlem.
2564 -  Harry Lorentzen,  Søndergade 47,  Aså .
5054 -  Knud Nielsen,  Rådmand Bil lesvej  145,  

Brønshøj .
6510 -  OZ6SH, W. E.  Skovgaard Hansen,  Møllevej  

12,  Roskilde.

QTH-RUBRIKKEN

806 -  OZ5D, K. C.  Brønnum, Lufthavnsvej  33,  Nør
resundby,  lokal .

1131 -  OZ2JA, J .  A.  Løwert ,  Kastanieal le  31,  Kol
ding,  lokal .

1475 -  OZ3WP, Walther  Panitzsch,  Snerlevej  27,  
Kolding,  ex Valby.

2400 -  Vagn Andersen,  Adelgade 102,  Nysted,  ex 
Søborg .

4080 -  OZ5FL, Frede Larsen,  Mågevej  22,  Langesø,  
Nordborg,  ex Århus.

4151 -  OZ3LF, Leif  Larsen,  Benzonsgade 5,  
Nykøbing F. ,  lokal .

4300 -  OZ9JM, Jens Rasmussen,  I lbjerg,  Kolind,  
ex Feldballe .

4483 -  OZ3XX, Bil l  Hartmann,  Korsholm, Hinnerup,  
ex Mundelstrup.

4489 -  OZ1LF, Lothar Fial la ,  Haraidsgade 61 B,  
Esbjerg,  lokal .

4554 -  OZ8AP, A. Jensen Pedersen,  Klosterstræde 
36 st .  th. ,  Nykøbing F. ,  lokal .

5279 -  OZ9AN, Ole Axel  Nielsen,  Søndergade 50,  1. ,  
Frederikshavn,  lokal .

5602 -  OZ3XM, Helge Hansen,  Primulavej  8,  2. ,  
Køge,  lokal .

5700 -  OZ4TP, Tage Poulsen,  Bækkeskovvej  1,  
Brønshøj ,  ex soldat .

5898 -  OZ4TH, Bent  Thomassen,  Museumsgården,  
Stege,  ex soldat .

6143 -  Ejvind Petersson,  Rugårdsvej  166,  Odense,  
lokal .

6178 -  OZ3XU, Svend Aage Jensen,  412963,  STR Dep 
Kmp.,  Svanemøllens kaserne.  København 0. ,  
ex Høvelte.

6482 -  OZ2WS, Willy Sørensen,  Ødis,  ex Knarreborg.
6637 -  OZ5CE, Carl  E.  Eriksen,  Grønlunds al le  37,  

Rødovre,  Vanløse,  ex soldat .
6658 -  Henning Fomsgaard,  Grønholme.  Hvidbjerg,  

ex soldat .

6752 -  Ole Dam, Æbeløgade 28.  1. ,  København Ø..  
ex Rønne.

6817 -  Søren E.  Nielsen,  Bedsted.  Thy,  ex Hinge.
6860 -  Aa.  Gotfred Nielsen,  Rungstedgade 8.  1. ,  

Københvn 0. ,  ex Klampenborg.
7078 -  OZ9PD, Peder Pedersen,  Døesvej  89.  Holste

bro,  lokal .
7216 -  Erik Tetens,  Ulvemosevej  3,  2. ,  Rungsted 

Kyst ,  ex Lyngby.
7273 -  B.  Karlsen,  Hesbjerg,  Holmstrup,  ex 

Fredericia.
7308 -  Tage Johansen,  Skanderup a/m, Lunderskov,  

ex Gravens.
7383 -  Svend Christensen,  Ramsing,  ex Spøttrup.

O Z
Tidsskri f t  for kortbølgeamatører

udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)

stiftet 15. august 1927.
Adr.:Postb.79, København K. (Tømmes 2 gange ugentlig) 

Giro-konto: 22116
Redaktører:

Teknisk: OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs Allé 8, Kbh., 
Søborg, tlf. 98 13 01. (Hertil sendes teknisk stof). 
Ansvarsh.: Arne Christiansen, Gyldenstenvej 10, Oden
se, tlf. 11 23 35. (Hertil sendes alt øvrige stof senest den
1. i måneden.

Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 
Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.
Næstformand: OZ2NU, Børge Petersen, Dybrogård, GI 
Hasseris, Ålborg, tlf. 3 53 50.
Kasserer: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv 15, Hor
sens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Frederiksborgvej 
201, Kbhvn. N. V., tlf. Søborg 4587.

Medlemmer af  kreds 1:  København med omegnsdi
str ikter .

OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Frederiksborgvej 201, Kbhvn. 
N. V., tlf. Søborg 4587.
OZ2KP, K. Staack-Petersen, Risbjerggaardsallé 63, 
Hvidovre, tlf. 78 06 67.
OZ4AO, S. Aa. Olsen, Folkvardsvej 9, Kbhvn. F., tlf. 
Go 1902 v.

Medlemmer af  kreds 2:  Sjælland -f-København med
omegnsdistr ikter ,  Møen,  Lolland,  Falster ,  Bornholm,

Færøerne og Grønland.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø

bing F., tlf. 85 31 44.
OZ3Y, H. Rossen, Svendstrup, Korsør, tlf. Frølunde 102.

Medlemmer af  kreds 3:  Fyn med omliggende øer. 
OZ6RL, U. J. Krarup, Åløkkehaven 3, Odense, tlf. 
12 93 70.

Medlemmer af  kreds  4: Jyl land,Læsø.Samsø og Anholt .  
OZ3FM, E. Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens, tlf.

2 20 96
OZ9SH,S. C. Hansen, Kraghsvej 49, Horsens, tlf. 2 15 67. 
OZ2NU, B. Petersen, Dybrogård, GI. Hasseris, Aalborg, 
tlf. 3 53 50.
OZ2KH, P. Hansen, Borkvej 9, Nørre Nebel, tlf. 4. 
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(dag) 6111.

Traff ic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Aalborg.

Landsaf  del ingsleder:
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, tlf. (dag) 6111, 
Randers. Hertil sendes anmodninger om DR-nummer.

QSL-centralen:
EDRs QSL-eentral, v/OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup.

Annoncemanager:
Amatør annoncer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf. 
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA. P. Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S, tlf. Amager 3664 v.

Trvkt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. 
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde

angivelse.

284



Generaldirektoratet  for  Post-  og Telegrafvæsenet  meddeler:

Vedrørende amatør-radiosendetilladelser. 

Nye tilladelser:

C OZ1DX, 5273,  Preben Mikkelsen,  Selma Lagerløfs  al le  14,
Søborg.

B OZ3MG, 7422,  Poul  Danielsen,  Hvidovrevej  235 C,  II ,  th. ,
Hvidovre.

B OZ3SU, Frederik Sune Edberg Petersen,  Lyngvej  8,  s t .  tv. ,
Lyngby.

C OZ5WW, Henning Schultz,  Blidahpark 10,  Hellerup.
B OZ7LG, 6585,  Lennart  Gjerløv-Christensen,  Valby Langgade

253,  s t .  th. ,  Valby.
C OZ8CT, 7488,  Harald Jensen,  Skovkanten 21,  Esbjerg.
B OZ8ZO, E.  Lindell ,  Gårdstedet  11,  I .  th. ,  Valby.
C OZ9QM, 6246,  Erik Hammer Christensen,  Holbæk pr.  Ørsted.
C OZ9VP, Vagn Ole Michael  Pedersen,  Hyldedalvej  4,  Kolding.

Ændring fra kategori C til kategori B:

B OZ4AR, A. N. Boddum, Solsortevej  3,  III ,  Si lkeborg.
B OZ4KY, K. R.  C.  Ytteborg,  Dyssegårdsvej  71 B,  Søborg.
B OZ5CE, C.  E.  Eriksen,  Grønlundsalle  37,  Vanløse.
B OZ5RM, R. Meilstrup,  Søborg Park al le  66,  Søborg.
B OZ6LS, L.  T.  Svane,  Hedegade 82,  Roskilde.
B OZ7BS, V. B.  Søgaard,  Ålegårds mark,  Fjerr i ts lev.
B OZ7HV, H. Vit t ing,  Nr.  Boulevard 45,  Randers.
B OZ8FE, E.  O.  S.  Fersner,  Grønnevej  255,  9. ,  Virum.
B OZ8ME, M. E.  Jensen,  Prags Boulevard 46,  III ,  København S.
B OZ8NH, H. B.  Nielsen,  Ringkøbingvej  33,  I ,  Holstebro.
B OZ9PD, P.  Pedersen,  Døesvej  89,  Holstebro.


