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Hvilken modulationsart ?
Af OZ6NF, Gunner Juul-Nyholm.
(Fortsat fra sept. OZ)
Vi så i sidste nummer, at hvis man skulle
vælge en modulationsart til brug på VHFbåndene uden hensyn til det grej, der alle
rede findes til AM, ville valget falde på PM,
fasemodulation, fordi man da får den største
rækkevidde „pr. krone". Men det er ureali
stisk at forestille sig, at blot hovedparten af
VHF-amatørerne skulle kassere deres nuvæ
rende stationer og bygge en ny PM-station.
Vi må derfor også se lidt på, hvilken af de
andre modulationsarter (end AM), man nem
mest kunne forandre sin nuværende station
til. Det ville jo være fjollet at vælge en mo
dulationsart, som krævede en total ombyg
ning af f. eks. modtageren, hvis man kunne
klare en anden (men også effektiv) modula
tionsart med blot en tilsats til modtageren!

Lad os udnævne en typisk VHF-amatør.
Det er ham, der har en sender og modtager,
som svarer nøjagtigt til det ovennævnte. Nu
er så spørgsmålet: Hvordan kan han nemmest
lave sin station om, så at han kan udnytte en
af de andre modulationsarter effektivt?
Lad os tage modulationsarterne hver for
sig og se, hvad han skal tilføje eller lave om
på sin station:
ESB:
Senderen: Enten skal han lave en fase-exciter på båndet, hvad der nok vil være vanske
ligt for de allerfleste, eller også må han lave
en ny sender til ESB, hvor han til sidst blan
der sig frem til båndet. — Ingen af metoder
ne er tiltalende, synes jeg.

Fig. 1.

Rent principielt er de fleste VHF-stationer
vist bygget op på samme måde. For sende
rens vedkommende startes der med et 8 MHz
eller et 24 MHz krystal, og der dobles og trip
les det nødvendige antal gange. Modulatio
nen besørges af en kraftig LF-forstærker. —
Modtagerens
udformning
kan
variere
lidt
mere, men jeg vil i det følgende gå ud fra, at
den følger blokdiagrammet på fig. 1; jeg tror,
at den type er ret udbredt (9R-modtageren er
opbygget således). De tre firkanter er nor
male 447 kHz-transformere, de to første kob
let ryg mod ryg. Denne type modtager er vel
egnet til AM. ESB kan modtages (med noget
besvær), hvis den også har en beat-oscillator
(hvad for noget, er der amatørbyggede mod
tager, der ikke har det? hvad så med CW?).
Smalbånds-FM og do. PM kan modtages, men
ikke bedre, end: at. det må betragtes som en
nødhjælp.

Modtageren: ESB fordrer en frekvenssta
bilitet af modtageren, som vel kun meget er
farne folk kan fremtrylle på VHF. Desuden
må båndbredden ikke være over de 3 kHz,
hvis ESB-gevinsten skal hales hel i land. Det
fordrer en tilsats med noget ekstra selekti
vitet.
DSB:
Senderen: En AM-sender kan nemt ændres
til en DSB-sender, det bliver vist kun at flyt
te et par tråde fra modulatoren til PA.
Modtageren: Med 3—4 rør skulle man
kunne lave en tilsats, som giver ægte synkrodynmodtagning. Kredsløbet er praktisk talt
det samme, som man bruger til at lave ESB
efter fase-metoden, d. v. s. et ret komplekst
kredsløb i den forstand, at fænomenerne deri
er fremmede for de fleste amatører. — Man
kan også lave modtageren om til en rendyr297

Fasemodulator til en 2 m sender

7 S ny

Af OZ8OS, O. Sommer. 1 )
Der er i den senere tid blevet snakket en
hel del om FM på 2 m båndet, og det, som de
fleste strander på, er at finde frem til dia
grammer over en god type PM-modulator.
Den her beskrevne består af 2 rør, 1 stk.
ECC83 og 1 stk. ECF80.
ECC83 benyttes som en ganske almindelig
LF-modulator. Jeg har ikke lavet nogen fil
trering for HF i indgangen, da det går fint
uden. ECF80 kører som x-tal ose. og reaktansrør, hvor lavfrekvensen fra foregående rør
går igennem en modstand på 100 kohm ind
på midten af de to 100 kohm modstande. Ka
paciteten på 20 pF imellem anode og gitter
har jeg dog udeladt, da rørets indre kapacitet
er nok. Anodekredsen har jeg lavet på 8 MHz,
så man både kan benytte x-taller på 4 og 8
MHz.
Jo lavere frq x-tallet svinger på, des større
frekvenssving får man ud på 2 m. Man kan
godt køre med 24 MHz i anoden, men jeg vil
fraråde det, da det går ud over frekvens
svinget. Frekvensen fra 24 MHz til 145 MHz
bliver multipliceret 6 gange, medens det ved
4 MHz bliver til hele 36 gange o. s. v. Jeg
1)

Ved Kagså 10, Herlev.

ket ESB-modtager, så man skærer det ene
sidebånd væk på modtagesiden. Men det er
vist den dårligste idé af dem allesammen, for
der får vi vanskeligheder med både frekvens
stabiliteten og selektiviteten.
FM:
Vi dropper FM til fordel for PM, jævnfør
sidste OZ.
PM:
Senderen: En tilsats til senderen med en
oscillator og en fasemodulator kan direkte
styre den nuværende sender. Kræver 1—3
rør.
Modtageren: Båndbredden skal nok gøres
større, men det klares med nogle modstande.
Desuden skal der bruges en tilsats med lidt
mere forstærkning og en egnet detektor. Men
en sådan kan konstrueres således, at den kan
bygges næsten uden måleinstrumenter. For
drer 3—4 rør.
På grundlag af ovenstående tror jeg, at vor
typiske amatør vil være bedst tjent med at
vælge PM. Måske kan han slippe lige så godt
af sted med DSB, men da PM rækker læn298

bruger selv et 24 MHz x-tal, der svinger på
sin 8 MHz grundtone, og har haft udmærkede
resultater med det. Med ca. halvt opskruet
volumenkontrol er der lavfrekvens nok. Som
forsøg har jeg prøvet at køre med i en 2 m
test, hvor der kun var 2 stationer af dem, jeg
hørte, som jeg ikke fik kontakt med. Største
afstand var SM6PU, ca. 225 km, hvor min
rapport var læselighed 4 og styrke 5. Mit
input var ca. 100 W. Det kommer også meget
an på modpartens modtager; hvis den er me
get bred, er det svært at læse, og på en almin
delig superreg kan man intet høre. Mange
tror, at man ved at skrue op for LF’en kan
få mere frekvenssving ud af det, men det be
gynder bare at forvrænge. Det vil sige, at den
frekvens, man begynder med i senderen, så
dan set sætter grænsen for frekvenssvinget.
gere end DSB for samme størrelse PA-rør,
ville jeg selv vælge PM.
Måske er vor typiske amatør ikke helt så
nem at overbevise, som vi tror. Så er det jo
en fordel, at hans AM-modulator stadig kan
virke, og at en PM-modtager udmærket kan
modtage et AM-signal, blot man fisker det
ud det rette sted i den. Han kan med andre
ord stadig køre AM også!
Vi har nu set, at en vurdering af modula
tionsarternes effektivitet, bedømt på grund
lag af teoretiske forhold og ud fra den typi
ske VHF-amatørs situation, giver som resul
tat, at man bør gå ind for PM på 2 meter og
70 cm. Kunne vi nå dertil, at hovedparten af
amatørerne på disse bånd anvendte PM, ville
større resultater opnås, og arbejdet blive
morsommere.
Jamen, så lad os alle sammen være enige
om at bruge PM på VHF!
For at tilintetgøre alle undskyldninger sy
stematisk, vil der i de følgende numre af OZ
komme
konstruktionsartikler
om
modtager
tilsatsen og senderens oscillator og fasemodu
lator, beregnet for 2 meter.
*

En 1 kV ensretter
Af Jakob Engberg, OZ2JE.
Følgende ensretter er bygget over en 2X
1200 V transformator (8AZ) og er beregnet
til at forsyne et lineært PA-trin. Der er der
for
anvendt
kviksølvdampensretterrør
og
drosselindgang for at få en stiv spænding
(lille statisk indre modstand), ligesom udglat-

urdoxmodstand,
udglatningskondensator
og
evt. en modstand i serie med urdoxmodstanden, kan man ret let finde en tidsforsinkelse,
som passer.
I hver anode er der en 50 ohm’s modstand,
der samtidig virker som sikring, idet en fje-

ningskondensatoren er ret stor (50 μF), hvor
ved også den dynamiske indre modstand er
lille. Spændingen skulle altså være så stiv
som mulig uden særlig elektronisk regule
ring, både ved hurtige spidsbelastninger og
ved langsomme belastningsændringer.
Sættes der strøm på ensretteren, kommer
der straks glødespænding på ensretterrørene,
og efter ca. 1 min. kommer anodespændingen
på. Tidsforsinkelseskredsløbet har 8AZ be
skrevet i et gammelt OZ, og det
virker
således:
Urdoxmodstanden
har stor modstand, når den er
kold, og relæet kan derfor ikke
trække. Efterhånden som den bli
ver varmere, stiger strømmen, og
relæet trækker, hvorved urdox
modstanden
kortsluttes,
så
den
kan blive afkølet, og der kommer
fuld spænding på relæet Relæ
kontakterne er indstillet således,
at
urdoxmodstanden
kortsluttes,
før højspændingen sættes på. Da
relækontakterne kun skal slutte
—- ikke afbryde — en stor effekt,
kan
almindelige
relækontakter
anvendes. Ved at pusle lidt med

der springer fra, når modstanden bliver så
varm, at det loddetin, der holder fjederen,
smelter. For at skåne sikringen og rørene for
den voldsomme strøm til opladning af ud
glatningskondensatoren, er der indsat en 1
kohm’s modstand, der kortsluttes, når spæn
dingen er blevet stor nok (efter ca. 1 sek.).
Som udglatningskondensator har jeg valgt
elektrolytter. Disse er meget billigere, fylder
ikke ret meget og er efterhånden næsten lige
så driftsikre som papir- eller oliekondensato
rer. Blot skal man huske at anvende en pa
rallelspændingsdeler, når man stabler dem
oven på hinanden.
Udgangsspænding som funktion af udgangsstrøm
Ri (statisk) ca. 260 ohm.
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BCI og TVI
Af OZ3Y, H. Rossen.
At dømme efter aktiviteten i TV’s sendetid,
står det enten sløjt til med de fleste amatørsendere — eller årsagen er måske TV’s gode
programmer!
Da håndbogen, hvad TVI angår, ikke helt
giver den hjælpende hånd som problemet
TVI nødvendiggør, skal jeg i det følgende
søge at opridse TVI’s årsager, og hvordan
man kan undgå det — rent bortset fra den
kendte metode med at afbryde for senderens
strømforsyning.
At behandle problemet generelt er ikke let,
idet vel de fleste allerede har et senderanlæg
og ikke ønsker radikalt at ombygge det hele
efter mere moderne og hensigtsmæssige li
nier, hvilket ellers måske nok var det bedste,
hi.
Et senderchassis, der har åben bund eller
andre åbne sider, vil nærmest være at be
tragte som håbløst, dog er der een undtagel
se: hvis der ikke frekvensdobles (eller triples)
i senderen, er der en chance for, at TVI kan
undgås, hvis man tager passende forholdsreg
ler. Disse forholdsregler er følgende:
F. eks. skal en sender til 80 m starte med
VFO’ens gitterkreds på 80 meter, buffer og
driver skal ikke køres i klasse C, og styrin
gen på disse trin bør reguleres således, at der
ikke finder større styring sted end nødven
digt for at få et givet output. Udgangstrinet
køres i klasse B, data for kl. B findes for de
fleste nyere senderrør, idet bl. a. dette anven
des til ESB-senderens PA-trin. Kl. ABi og
AB2 er dog lige så anbefalelsesværdige. Kob
lingen mellem trinene udføres enten med pi
filter eller som båndfilter, begge metoder be
skrives senere i denne artikel. PA-trinets
anodekreds skal ubetinget udføres med pi
filter anodekreds.
En
bestående
sender
efter
ovenstående
princip findes vist nok ikke (mere), og vi kan
se bort fra muligheden af, at afskærmning er
unødvendig. Med hensyn til afskærmning, da
har der i OZ bl. a. stået, at samlingerne var
sølvloddet, og chassis helst skulle være vand
tæt! — Mindre kan nu altså gøre det, men
selvfølgelig — hvis chassiset er vandtæt, er
det også HF-tæt, det er bare lidt vanskeligt
at praktisere! Ikke mindst fordi der i alle til
fælde må sørges for den nødvendige ventila
tion for kølingen af rør m. m., nærmere her
om senere. Først lidt om, hvordan man finder
årsagen til TVI — måske er den bestående
sender ikke helt håbløs!
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Findes der TVI på en TV-modtager, så er
det denne, der er „forsøgskanin", og ikke en
anden. Begynd med at starte styresenderen,
er denne alene årsag til TVI, er der jo ingen
årsag til foreløbig at se på resten af senderen!
Er der sørget for HF-filter i senderens lysnet
ledning? — ikke nødvendigt, siger du! Jo,
det er det, ellers bliver det nødvendigt, når
hele senderen skal køre.
Filteret er simpelt lavet. Spoler med 50
vindinger ca. på 1,0 cm 0 pertinaxrør tætviklet af ca. 2 mm laktråd afkoblet i begge
ender med ca. 5000 pF glimmerbi. til jord,
hvilket vil sige til chassis, for det skal jordes,
enten til en god jordforbindelse, eller hvad
der måske falder nemmere, et koldtvandsrør.
Lidt makabert sagt, jord din sender før den
jorder dig!
Prøv forskellige indstillinger af VFO’en,
der er mulighed for, at det kun er på visse
steder af skalaen, der forårsages TVI; er dette
tilfældet, kan man jo i hvert fald undgå disse
steder, hvis det ikke drejer sig om det meste
af VFO’ens område.
Viser det sig, at „der må gøres noget", så
må tilfældet vurderes, idet en afskærmning
må foretages med hensyntagen til, at kassen
indeholder dele, der ikke uden videre negli
gerer en temperaturstigning, det vil med an
dre ord give frekvensdrift, indtil balancen
mellem tilført effekt (varme) og naturlig kø
ling er nået. Jo mere ventileret chassiset er,
desto hurtigere opnås denne tilstand, hvor
temperaturstigningen er ophørt. Jeg har i
ovenstående betragtning ikke medtaget kom
mercielt udstyr, hvor man som regel har ud
ført en kompensation for at fremme stabili
teten under opvarmningsperioden, en sådan
lader sig ikke uden videre udføre af amatører
med anvendelse af positive eller negative
keramikkondensatorer. Anvender man allige
vel den slags uden målegrej af det bedre, er
resultatet som regel derefter. Summa summa
rum: er VFO’en ikke afskærmet i nævnte til
fælde, gør man klogt i at lukke den inde,
med hensyntagen til at der foregår en varme
udvikling i kassen.
I praksis kan ventilationen med fordel ud
føres således, at der over og under VFOoscillatorrøret laves en passende udskæring
i pladen, disse udskæringer dækkes med fin
masket kobbergaze. Tillige må der foretages
en afkobling for HF i samtlige strømforsy
ningsledninger, denne kan med: fordel foregå

ved, at man lader ledningerne forlade chas
siset gennem de i handelen værende gennem
føringskondensatorer. Størrelsen 500 pF er
passende ,dog kan større værdier bruges, men
der kan med større værdier opstå det tilfæl
de, hvor ledningens selvinduktion serieaf
stemt med kondensatoren har resonans i det
kommende UHF-TV område, eller i værste
fald i det nuværende TV-bånd! Dette kan
konstateres med et gitterdykmeter, og må
altså ikke være tilfældet, hvilket almindelig
vis heller ikke bliver tilfældet.
Findes der et måleinstrument anbragt i
VFO-kassen, skal dette skærmes med en kas
se på bagsiden, idet instrumentet ikke yder
skærmvirkning (glas og isoleret bagstykke).
Instrumentet afkobles til stel på begge tilled
ninger, f. eks. ved brug af gennemførings
kondensatorer anbragt bag i instrumentaf
skærmningen.
Er VFO’en i orden, d. v. s. testet for TVI,
kommer turen til næste trin i senderen. Ge
nerelt kan der gås frem med afskærmningen
på samme måde som beskrevet, dog er der et
par ting, som man må iagttage. Anvend al
drig større styring på trinet end absolut nød
vendigt, overstyring giver anledning til en
voldsom forøgelse af harmoniske, og det er
ikke givet, at fordi rørtabellen angiver f. eks.
4 mA gitterstrøm, så skal der være 4 mA!
Som regel vil de fleste rørtyper kunne køre
med mindre styring; se på output og reducér
styringen, indtil output begynder at falde, se
på instrumentet, så ved du, hvor meget der
skal gå næste gang! Gitterspændingen skal
selvsagt være korrekt og må under ingen om
stændigheder være højere end foreskrevet.
Et udgangstrin indstilles jo i reglen til
klasse C (undtagen ved ESB), om ikke for an
det, så fordi virkningsgraden med klasse C er
større. Men der er jo intet i vejen for, at man
kan køre det som „linear amplifier", hvilket
vil sige AB eller B i lighed med, hvad ESBfolkene gør. Skavanken ved klasse C-trin er,
at trinet i sig selv generer harmoniske. Ved
anode-skærmgittermodulation
kommer
man
dog ikke uden om at bruge kl. C. Hvis et PAtrin får tilført „ren“ HF, d. v. s. HF, der ikke
indeholder harmoniske, er der en vis garanti
for, at hvad der ikke kommer ind heller ikke
kommer (forstærket) ud! Og så er vi inde på
spørgsmålet om kobling mellem senderens
trin. Den gamle metode med kapacitiv kob
ling må man fuldstændig afskrive, en kon
densator overfører jo „det hele“. Linkkoblin
gen kan anvendes, men så skal linken udfø
res skærmet, eller der skal arrangeres en
Faradayskærm mellem spole og link for at

sikre en nogenlunde ren induktiv kobling
mellem spole og link. Metoden er imidlertid
omstændelig og kan betragtes som „gammel
dags". En tetrode egner sig udmærket til at
styres fra et pi-filter, dette ses på fig. 1. Det
fremgår ,at „belastningskondensatoren" ikke
er variabel. Den består af en keramik- eller
glimmerblok direkte fra styregitter til stel
punkt, der tillige er fælles stel for trinets
øvrige afkoblinger, denne kondensator virker
som kortslutning for harmoniske, ligesom den
bevirker, at trinets stabilitet bliver i orden
uden yderligere stabilisering.

Fig. 1.
Pi-led mellem driver og PA.

En anden metode til at undgå at få over
ført harmoniske fra et trin til et andet er
anvendelsen af båndfilter. Et sådant er jo
ikke nogen nyhed, men jeg har alligevel med
taget det her, fordi mange anvender „Geloso“-VFO, en sådan har som bekendt kapaci
tiv udgang. På fig. 2 ses et båndfilter, der er
velegnet til at erstatte VFO’ens udgangs
kredse. Det vil sige, at man leder udgangs
rørets anode til rotoren på omskifteren, der
ses til venstre. (VFO’ens udgangsspoler be
nyttes altså ikke). Spolerne mrkt. P fungerer
altså som udgangsspoler, de „dykkes" på føl
gende frekvenser: 3,6 - 7,1 - 14,1 - 21,150 og
28250 MHz, udførelsen kan passende være en
kasse bestående af 5 rum til spoler m. m.
samt et rum tværs over i hver ende til om
skifterdæk, f. eks. MEC type KO med lang
styreskinne, fås på bestilling. Kredsene af
stemmes til samme frekvens og kobles derpå,
til afstanden som angivet i tabellen. Ved
tuning af primærspolen må der indskydes et
mA-meter midlertidigt i + 300 volt-lednin
gen, og der afstemmes til „dyk" på oven
nævnte frekvenser. Der kan opnås en nogen
lunde jævn styring over samtlige bånd (på
skift!)
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Fig. 2b.
Båndf ilterchassis.

Fig. 2a.
Båndfilter.

Spolespecifikation for båndfilteret fig. 2.
Bånd

3,5 MHz
7 MHz
14 MHz
21 MHz
28 MHz

Frekvens

3,6
7,1
14,1
21,15
28,25

Antal vindinger

Tråd 0
S&P 0,3 mm
P = 0,3 S = 0,4 mm
S&P 0,5 mm
S&P 0,5 mm
S&P 0,8 mm

P = 50 S = 40
P = 25 S = 18
P = 15 S = 10
P=7S=6
P=7S=6

Afstand
D
7 mm
12 mm

15 mm
13 m'm
13 m'm

Alle spoler er tætviklet, undtagen for 28 MHz
båndet, disse har tråddiameteren som spacing.

Såvidt kobling mellem senderens trin. Ud
gangstrinet (PA) forsynes med pi-filter som
anodekreds (se håndbogen) i 99 % af samtlige
kommercielt fremstillede amatørsendere, det
te borger for, at metoden er rigtig med hen
syn til undertrykkelse af harmoniske. Gene
relt gælder for hele senderen, at ledninger,
der forlader chassis, skal afkobles og om nød
vendigt tillige afdrosles, dette gælder også
f.
eks.
nøgleledninger,
mikrofonkabel
og
eventuelle
relæledninger.
Antennetilkoblin
gen bliver af gode grunde lavimpedanset,
hvilket er absolut det bedste. Koaxialtilslutningen til PA skal gå via et koaxstik (og
dåse), idet en utæthed ved kablets indføring
vil bevirke, at der løber HF ud på kablets
yderside. ½ bølgedipol, W3DZZ og beamantenner, der fødes med 75 (52) ohms koaxialkabel, kan man uden speciel antennetuner
tilslutte PA trinet. Men — et low-pass filter
indskudt ca. ½ m fra senderen vil i reglen
være en nødvendighed. Se OZ7BO’s beskri
velse af et sådant i dec. OZ 1961. Spændingsfødede langtrådsantenner (L antenne), 1/3
Hertz m. fl. er direkte uegnede, hvor sagen
drejer sig om at undgå TVI og BCI, hvorimod
forannævnte samt ground-plane antennen er
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velegnede, underforstået at de anbringes højt
og så fjernt fra TV antenner som muligt. Det
vil tillige være en fordel, hvis antennen kan
anbringes således, at dens akseretning peger
mod flertallet af TV antenner.
Hvad power angår; dér er ikke synderlig
fordel ved at køre QRP med f. eks. 30 watt
i stedet for 300 hvad TVI angår vel at mærke!
Har man TVI med sine 300 watt, så er der
med samme sender garanteret også TVI med
30 watt, måske knap i samme grad, men
spørgsmålet er jo ikke om mere eller mindre
TVI, ejeren har jo krav på at få udsendelser
ne forstyrrelsesfrit modtaget — i hvert fald
når det drejer sig om forstyrrelser fra en
amatørsender!! — Anderledes stiller det sig
med motorkøretøjer!
Det er mit ønske med denne artikel, at
mange tager handsken op, nu er den kastet,
prøv at blive TVI kvit, det kan lade sig gøre;
mange har gjort det, men der mangler mange
endnu. Det er jo en regulær falliterklæring
at måtte lukke sin station, fordi TV starter
udsendelsen — den dag er ikke fjern, hvor
TV-sendetiden udvides igen og igen — vil du
så til at samle på frimærker?
☆

1-2-3 ESB
Af OZ4TH, B. Thomassen. 1 )
Har det engang været din plan eller bare
strejfet din tanke at lave ESB? Opgav du,
fordi man sagde, det var for svært? Eller ved
tanken om et laboratorium af måleinstru
menter? Er der mon ikke bare en lille gnist
af lyst tilbage? — er der, så har du her
chancen for at lave det i en håndevending.
Det er forfatterens garanti, at du ikke vil
møde andre besværligheder end de, du mødte,
da du lavede RX — og den kører da, ikke?
Har du lyst og lidt tid, 40 kr. og en god rode
kasse, et gitterdykmeter og et følsomt volt
meter (gerne rørvoltmeter), en LF-generator
eller et klaver (det sidste havde jeg!) — ja,
så går det 1 — 2 — 3 . . . ESB er resultatet.
Her er en konstruktion, der er egnet for den,
der vil prøve det for første gang og lære
mere ved brugen og ved at snakke ESB på
båndet — eller for den, der vil have en lille
„package" i sommerhuset.
OPBYGNING.
Jeg har bygget exciteren i en lille, færdig
købt kasse, 152X127X102 mm (TS nr. M3040).
Det blev en sport at bygge så kompakt som
muligt, men det har medført en del besvær
med det rent mekaniske. Varmeudviklingen
er lidt vel høj i forhold til kassens størrelse,
så jeg vil råde til at bygge i en større kasse
— så er der plads til evt. senere udvidelser.

Fig. 2 er en skitse af opbygningen. I det
lille rum ved forpladen findes for neden
VFO-kredsen, relæet og stand-by kontrollen.
I rummets højre side er en lille hylde, der
bærer udgangsrørets anodekreds. Foran til
venstre er bærefrekvensoscillatoren — her
står den godt skærmet. Bag ved til venstre
står en MF-dåse, der rummer den balance
rede modulator og L1—L2.
Den mekaniske opbygning er i øvrigt ikke
kritisk. Man bør dog have en rimelig af
skærmning
mellem
bærefrekvensoscillatoren,
bal. mod., VFO og udgangskreds. Hvis man
følger samme retningslinier som ved kon
struktionen af en modtager, kommer man
ikke på vildspor.
BESKRIVELSE
ESB er for mange amatører lidt af en gåde.
Måske er det, fordi OZ’s artikler for det
meste har været for teoretiske, men vel også
fordi ESB ikke uden videre lader sig mod
tage på en BCL-spille. Jeg vil kort gennem
gå, hvad der sker i exciteren — lad os se på
blokdiagrammet fig. 3.
Fra
LF-forstærkeren
kommer
det
for
stærkede mikrofonsignal. Over ledningen er
vist, hvordan det kan se ud på en oscillograf,
neden for er tegnet, hvordan signalet ligger
i frekvensspektret.

Fig. 1.
Exciteren set forfra. Til
venstre omskifteren AMI
ESB, i midten VFO tu
ning, og til højre omskif
teren stand by/send. På
kabinettets
venstre
side
skimtes bagest power-stik
og forrest LF-kontrol. I
midten (ikke synligt)
mike-stik og balancekon
trol. På kassens højre side
PA-tuning og antennestik.

l) c/o Olsen, Gåskærgacle 9, Haderslev.
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Fig. 2.
Skærmboxen v. forpladen
rummer til'venstre VFOkreds. Til højre ses ud
gangskreds. Denne står på
en lille plade, hvorunder
osc.-spolen og relæet
findes.

Bærefrekvensoscillatoren
afgiver
en HF-spænding — denne moduleres
med signalet fra LF-forstærkeren.
Blandingen foregår i den balan
cerede modulator — et fint ord, men
i virkeligheden er kredsløbet lig dio
dedetektoren i RX. Dér kommer et
moduleret signal ind, det skilles i et
HF-signal, som afkobles til stel, og
i et LF-signal som forstærkes.
I den balancerede modulator går
man bare den modsatte vej. HF- sig
nalet moduleres af — eller blandes
med -— LF-signalet. Resultat: tre
HF-signaler. De to af dem er ens.
Vi kalder dem sidebånd, de er HFsignaler, her 8750 kHz. Disse side
bånd, der opstår ved blandingen, kendes også
i modtageren. Når man modtager et signal på
3,8 MHz, blander det med modtagerens oscil
latorsignal på 5,4 MHz og tager et MF-signal
på 1,6 MHz ud, ja så er MF-signalet et side
bånd fra denne blanding.
I vor modulator fremkommer altså to side
bånd. Vi skal bruge det ene. Og vi skal helst
skille os grundigt af med det andet. De to

sidebånd kalder man gerne øvre og nedre
sidebånd eller højfrekvente og lavfrekvente
sidebånd. Hermed menes intet med LF — for
der er tale om HF-signaler. Man mener det
signal, der ligger højere end, og det der lig
ger lavere end bærefrekvensen. Men den
balancerede modulator kan mere end modu
lere. Den kan skille os af med et overflødigt
produkt — bærefrekvensen. Ud fra modulatoren kommer da de to side
bånd (og en lille smule af den
bærefrekvens vi gerne vil af
med).
Efter den balancerede modu
lator kommer filteret. Det er
et
ahlf-lattice
krystalfilter.
Med dette opnår vi et båndfil
ter, hvis båndbredde er ca. 2
kHz.
Ser
man
båndfilterresponsen
(selektivitetskurven)
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VI
V2
V3
V4
V5
V6
V7
Dl

ECC81
ECC81
ECH81
ECH81
ECF80
EL36
OB2
Germanium diode

Cl 0,5 pF
C2 470 pF
C3 1000 pF
C4 8 μF 300 V
C5 100 pF
C6 0,5 μF
C7 25000 pF
C8 0,01 μF
C9 180 pF (se tekst)
C10 220 pF (se tekst)
C11 220 pF (se tekst)
C12 22 pF (se tekst)
C13 1000 pF
C14 30 pF trimmer
C15 0,01 μF
C16 82 pF
C17 0,01 μF
C18 180 pF
C19 33 pF
C20 100 pF

Diagram og stykliste.
C21 + C31 = 2X20 pF
RI 680 k
C22 30 pF trimmer
R2 1,8 k
C23 100 pF Mica
R3 150 k
C24 500 pF Mica
R4 1M potmeter log.
C25 500 pF Mica
R5 47 k
C26 0,01 μF
R6 1,8 k
C27 150 pF
R7 150 k
C28 30 pF trimmer
R8 2,2 k
R9 180 k
C29 0,01μF
R10 180 k
C30 22 pF
R11 1 k potmeter lin.
C32 30 pF trimmer
R12 22 k 1 W
C33 0,01 pF
C34 47 pF
R13 470 k
C35 150 pF
R14 47 k 1 W
C36 0,01 μF
RI 5 4,7 k 1 W
R16 1,8 k 1 W
C37 0,01 μF
C38 0,01 μF
R17 2,2 k 1 W
R18 180 k
C39 40 pF variabel
C40 150 pF
RI 9 1 k potmeter lin.
C41 0,01μF
R20 15 k 1 W
C42 150 pF
R21 270 k
C43 0,01 μF
R22 390 ohm 1 W
R23 22 k 1 W
C44 0,1μF
R24 8,2 k 1 W
C45 0,01 μF
C46 0,01 μF
R25
R26 100 k 1 ff
C47 70 pF variabel
R27 15 k 1 W
C48 350 pF
R28 100 ohm 1 W
C49 0,01 μ.F
C50 0,01μF

på en oscillograf, opdager man, at flankerne
er meget stejle, næsten lodrette. D. v. s., at
filteret er så selektivt, at det vil tillade det
ene sidebånd at passere, mens det andet vil
komme til at ligge uden for det smalle gen
nemgangsområde. På gitteret af HF-forstærkeren vil vi kun finde ubetydelige rester af
det uønskede sidebånd og af bærefrekvensen,
mens det ønskede sidebånd er kommet udæm
pet igennem filteret.
Efter HF-forstærkeren følger et blandings
trin. Her blandes ESB-signalet med VFO’ens
signal, og vi får ESB på 80 m som resultat.
Udgangsrøret
er
en
lineær
forstærker,
d. v. s., at den forstærker uden at ændre det

R29 100 k
R30 10 k 4 W
R31 100 k 1 W
R32 50 k potmeter lin.
R33 33k 1 W
R34 10 k 1W
R35 100 k 1 W
R36 220 k
LI
L2

Gammel MF-trafo
28 vind. 26 mm diam.,
30 lang

L3
L4
L5

2 vind. på kolde ende
af L4
L6 3 vind. på kolde ende
af L7
L7 11 vind. 43 mm diam.,
35 lang
L8 3 vind. på kolde ende
af L7
L9 HF drossel
L10 HF drossel
L11 20 vind. på R 26
Y1 FT241-A, kanal 71
Y2 FT241-A, kanal 72
Y3 FT241-A, kanal 73

signal, den arbejder med, og uden at der op
står andre sidebånd. Ønsker man output på
andre frekvenser end 80 m, kan det kun op
nås ved yderligere blanding eller vel valg af
en anden VFO-frekvens. Det lader sig ikke
gøre at frekvensdoble et ESB-signal.
SPOLETABEL
Li 5 vindinger bifilart viklet. 0,2 mm CuL (se fig, 4)
L2 24 vindinger. 0,2 mm CuL
L3 28 vindinger. 0,2 mm CuL
Lé 28 vindinger. 0,2 mm CuL
L5 34 vindinger/link 10 vindinger. 0,2 mm CuL
L6 10 vindinger; katodeudtag 3% vind. fra kolde
ende. 0,7 mm fortinnet kobbertråd
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KONSTRUKTION.
Det vil være klog politik at starte med at
vikle spolerne — kontrollér med gitterdykmeteret, at der er resonans på den ønskede
frekvens. Jeg har med loddekolben smeltet
en 1/8” møtrik ind i bunden på formene. I
øvrigt er alle forme TS nr. 6148.
Efter spolerne kommer turen til montage
af x-talosc. Når det er i orden, monteres V4a
midlertidigt
som
x-talosc.
I
indledningen
nævntes 40 kr. som nødvendig ingrediens
hertil. For dem køber man (hos 8AZ) 4 kry
staller på en frekvens f. eks. i nærheden af
8750 kHz. De fås ikke med den frekvens
forskel, som vi får brug for, men det gør
ikke noget. De fire, jeg købte, svingede villigt
med det samme, og det er det vigtigste. Mærk
de fire krystaller A, B, C og D. Prøv dem på
tur to ad gangen i de to oscillatorer. Lyt på
BCL’en til stødtonen. Du finder sikkert ud
af, at de ikke ligger på helt samme frekvens,
selv om det står opgivet på dem. Den første
opgave er at finde ud af, hvilket af dem der
har den laveste frekvens. Man kan hjælpe sig
lidt ved at lukke holderen op og mærke kry
stallet på midten af den ene side med et
blyantmærke. Det vil belaste krystallet lidt
og gøre frekvensen lavere. Det er ganske
ufarligt og uskadeligt for x-tallet, så længe
man ikke lægger for stort et lag på.
Når krystallet med den laveste frekvens
er fundet, lægges det til side, det er færdigt,
kald det Y4. Resten af krystallerne skal have
en højere frekvens, de skal lægges små 2 kHz
op. Det gøres ved at slibe et tyndt lag af
krystallets ene flade. Det er betydeligt nem
mere at gøre end at beskrive, så vær ikke
bange for at gå i gang. Der skal bruges et
slibepulver „CARBORUNDUM“ nr. 400. Det
er meget finkornet og er måske ikke gængs
lagervare, men det kan skaffes. Desværre fås
kun en stor portion, nok til det meste af
EDR’s medlemmer. Til gengæld koster den
kun omkring 4 kr. Pulveret skal være tørt
og ikke af den type, der er opslemmet i olie.
Tag en glasplade og læg en halv teskefuld
carborundum på midten. Slem det op med
lidt vand, så det bliver en tyk grød. Luk så
det første af krystallerne op — vær forsigtig,
for de ædlere dele er spændt op med en
fjeder, og fumler man lidt, kan man lede efter
det rundt på hele gulvet. Læg også mærke
til, i hvilken orden de enkelte dele i krystallet
ligger! Krystallet ligger mellem to små hol
dere. Læg mærke til, at krystallet bliver
holdt på plads ved et pres mod dets hjørner.
Tag krystalblanketten ud og mærk den ene
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side med et ganske lille blyantsmærke. Når
der nu slibes, skal dette mærke hver gang
vende opad — skulle noget gå galt, har man
kun spoleret den ene side, og så er der en
chance for at rette det op igen.
Slibningen foregår ved, at man lægger kry
stallet midt i slibemassen, sætter en finger
forsigtigt på det og kører det rundt i et otte
tal. Så slides der jævnt på hele siden. Kør
ikke for mange gange til at begynde med.
Kommer frekvensen for højt op, er det ikke
til at ændre ved. Sæt det færdige xtal Y4 i
den ene oscillator, rens ved skylning og po
lering med en blød klud den slebne blanket,
saml krystallet i holderen og sæt det i den
anden oscillator. Lyt til stødtonen. Nu skulle
den være væsentlig højere end ved det ind
ledende forsøg. Stil nu LF-generatoren på
1900 Hz — eller i mangel heraf — anslå det
tredie H over nøglehuls C’et, det svarer til
1976 Hz. Slib krystallet indtil stødtonen når
denne frekvens. Når det er nået, og det går
nemt, har to af krystallerne den rigtige fre
kvens.
Resten er endnu nemmere. Sæt det færdig
slebne krystal i oscillatoren og slib de to
andre xtals op i nul hermed. Det går også
nemt — men skulle det ske, at du halvvejs
med det sidste krystal finder ud af, at det
ikke længere vil svinge, så tro ikke med det
samme, at det er lige til at smide ud. Det kan
ske, at man ikke har fået tørret det rigtig af,
at der er „fedtfingre“ på, eller at det har
ligget lidt skævt i holderen. Kommer det ikke
i gang alligevel, prøv så at slibe en enkelt
omgang i „omvendt" ottetal. Jeg var ude for
det et par gange, men alle fire krystaller har
klaret turen. Når slibningen er i orden, kaldes
disse tre krystaller Y1 (som gerne må være
en ubetydelighed højere i frekvens end de
andre), Y2 og Y3.
Derefter ændres kredsløbet af V3a til det
forstærkerkredsløb, der er vist i diagrammet.
Her kan man passende holde en pause i mon
teringsarbejdet.
Drej
balancepotentiometeret
ud i en yderstilling og mål output på anoden
af V3a. Drej kernen i LI—L2 og trimmeren
over L3 til størst signal. Prøv så at dreje
balancepotentiometeret — der skulle så gerne
vise sig et dyk i output i den stilling, hvor
bærebølgen er udbalanceret .
Monter derefter LF-forstærkeren og katodefølgeren. Denne er anvendt i stedet for
en 10.000 ohm/600 ohm transformer for at
opnå lavimpedanset udgang fra LF-forstær
keren. Når LF’en er monteret, måles igen out
put på V3a’s anode. Drej så op for volumen

Fig. 5.
Exciteren set bagfra.
Omkring udgangsrøret ses
L3 og L4. Bag krystaller
ne VFO-rør. 1 skærmdå
sen L1—L2 og den balan
cerede modulator.

kontrollen og giv oscillatoren et signal, f. eks.
brumspænding ved at sætte fingeren på mi
krofonstikket. Nu skulle meteret gerne vise,
at der går signal i forstærkeren. Når fingeren
fjernes, skulle signalet dale til en værdi
nær 0.
Monter derefter VFO’en og blandingstrinet.
Stil så modtageren på den højeste frekvens,
der ønskes benyttet i 80 m båndet og juster
VFO’en på plads. Mens dette gøres, skal ba
lancepotentiometeret drejes ud af balance.
Drej kernen i L4 til max. signal på 80 m.
Til sidst monteres udgangstrinet — sæt
med det samme parasitdroslen i. Så skulle
ærgrelser over sving på høje frekvenser være
undgået.
JUSTERING.
1. Filteret.
Når VFO’en er trimmet på plads i 80 m
båndet, skal den bruges til trimning af kry
stalfilteret. Hvis man i det følgende lader
være at røre ose.-spolens kerne og trimmeren,
vil 80 m trimningen ikke lide under følgende
modifikation.
En 500 pF dreko indsættes midlertidigt i
VFO-kredsen i stedet for 700 pF sølvglimmerblokkene.
Forbindelsen
mellem
VFO-rørets
anode og blanderens gitter fjernes midler
tidigt. I stedet sættes en 10 nF blok fra VFOrørets anode til balancepotentiometerets arm.
Balancekontrollen drejes ud i en yderstilling,
eller en af dioderne loddes fra. Herefter ind
stilles 500 pF drekoen, til oscillatoren ram
mer filterfrekvensen. Mål signalgennemgang

på blanderens gitter.
Trimningen foretages
ved at dreje VFO’ens
afstemningskondensa
tor. Er der for lidt
båndspredning, sættes
en trimmer i serie her
med. Trimningen fore
tages således:
Idet man tuner over
filterkrystallernes
fre
kvenser, vil man se to
kraftige udslag på in
strumentet. Muligvis er
der tale om et stort
dyk imellem dem. Under trimningen prøver
man at indstille kernen i L1—L2 således, at
området imellem de to nævnte toppe „kom
mer op“ i højde med toppene, så man nu har
én bred top, flad foroven. Samtidig må man
interessere sig for, at dæmpningen uden for
gennemgangsområdet bliver så stor som mu
lig. Da filteret kun består af et enkelt par
x-tals, kommer hele trimningen så at sige
til at dreje sig om indstillingen af kernen i
LI—L2. Kredsen i blandingsrørets gitter har
ikke nævneværdig indflydelse på selektivi
tetskurven. En ideel, næsten firkantet kurve,
må man ikke vente sig. Men en kurve med
en jævn top, én meget og én mindre stejl
flanke og dæmpninger på ca. 20 dB er, hvad
der kan stilles i udsigt.
2. Balancekontrol.
Efter trimningen af filteret gøres VFO’en
klar igen. Idet man måler på anoden af blan
deren, drejes balancekontrollen til mindst ud
slag på meteret. Den lille trimmer i den ba1ancerede modulator bidrager også til dæmp
ning af bærefrekvensen. Om den behøves, og
i hvilken af modulatorens to arme den skal
sidde, afgøres ved forsøg.
OM PA-TR1N
Exciteren leverer en styreeffekt på ca. IV2
W. Dette er nok til overstyring af en 807 i
klasse ABI. Et PA-trin til exciteren vil være
nødvendigt, selv om der kan laves pæne contacts med så lav en effekt som denne. For
den, der går i gang med denne konstruktion,
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Fig. 6.
Exciteren fra bunden.
Når det ser ud, som om
delene er „trådt på plads",
skyldes
det,
at
største
monteringshøjde er ca. 12
mm. Det er så lidt, at
selv de mindste loddeli 
ster vil kortsluttes, når
bunden skydes på plads.
En større kasse tilrådes.

og som ikke har en lineær forstærker, skal
jeg lige give en opskrift på et PA-trin, som
jeg selv har haft megen glæde af. Det er
bygget over en 807 og giver ca. 50 W output.
Spændinger og strømme indstilles således:
+ Ea.................... 600—750 V
(jo stivere spænding des bedre).
120 mA ved fuld styring
.
30 mA uden styring
+ Egs ................. 300 V reguleret
8 mA
ved fuld styring
0,3 mA uden styring
- Egi ................. 30 V (Batteri, Hellesen
H-33)
For
at
„tæmme"
forstærkeren
brugtes
parasitdrossel i anoden, parasitmodstande på
100 ohm i gitter og skærmgitter, modstande
— hos mig 3 kohm — shuntet over gitter
spolen. Brug her så lille en modstand som
muligt, men dog så stor, at den ikke „æder"
styringen. Kondensatoren i anodekredsen skal
gerne være så stor som mulig. Min er 180 pF
— spolen tilpasses, så resonans opnås. Jeg
føder gitterspændingen gennem en 2,5 mH
drossel shuntet med 1 kohm til den kolde
ende af gitterspolen — så undgås LF-parasitter.
BETJENING
VFO-, stand-by- og PA-kontrollerne bruges
som på enhver anden sender. Husk bare ved
indtuning, at det gælder om at komme i abso
lut nulstød med den station, der kaldes, ellers
risikerer man, at man ikke kan læses. Da
begge oscillatorerne kører hele , tiden, kan
man svagt høre sin egen (undertrykte) bære
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frekvens i modtageren. Det hjælper én til at
holde sig i nul hele tiden.
LF-kontrollen
eller
modulationskontrollen
er på en ESB-sender mere end på nogen
anden sender. Den afgør jo, hvor kraftig sty
ring PA-trinet får og dermed, hvor meget
man putter i antennen. Er man i QSO med en
lokal station, drejes LF-kontrollen bare ned,
så nedsættes output.
Ønsker man at udsende AM, betjenes om
skifteren Si. Får man vrøvl med at få denne
funktion til at virke, må man eksperimentere
med størrelsen af modstandene i x-tal oscil
latorens katode. Størrelsen afhænger af, hvor
kraftigt krystallet svinger.
På relæet, der er anvendt, det stammer fra
en command-sender, findes to sæt afbrydere.
Det ene sæt er ført ud til en jack. Det kan
bruges til dæmpning af modtager eller start
af PA-trin, antennerelæ eller lignende.
ANDRE BÅND
Exciteren her er bygget udelukkende til
brug på 80 m. Output på 20 m-båndet kan
fås, hvis man lægger VFO’en lidt op i fre
kvens (8,75 MHz + 5,6 MHz = 14,35 MHz).
Ønsker man dækning af både 80 m- og 20 rå
båndene, kan man vælge en lidt højere filter
frekvens, så man med samme VFO kan
dække både 80 og 20 m. Så må båndfiltrene
omkring udgangstrinene blot være udskifte
lige.
Endelig kan man, hvis der er chassisplads,
udvide med et blandingstrin inden udgangs
trinet. Diagram over et sådant findes i 7BO’s
konstruktionsartikel i HAANDBOGEN. *

80 m TX
Af Martin Bertelsen.
Jeg vil her ganske kort beskrive min nye
sender. Den består af 1 stk. EL84. Diagram
met skyldes O.Z7EU, Størner.

Stykliste:
R1 50 kohm
R2 10 kohm
DR 1 mH
X-tal: 3,5—3,6 MHz.
Indikator-pære: 1,5/0,15.
EL84.
C1 5 pF
C 2 100 pF
C3 5 nF
C4 5 nF
C5 100 pF variabel
C6 100 pF variabel
C7 1 nF

Morsetræner
Da jeg skulle i gang med morsetræningen,
faldt jeg over følgende diagram over en nem,
lille „træner" med 1 transistor:

Stykliste:
R1 68—200 kohm.
R2 10 kohm.
R3 3 kohm.
Batteri-transistor (OC70—71 eller lign.).
Ci 20—30 nF.
C 2 0,1 μF.
(C3 0,05—0,1 μF).

Ved forsøg har det vist sig, at C3 kan ude
lades uden forskel i tonehøjden. Denne kan
derimod varieres ved hjælp af en omskifter
og forskellige kondensatorer, som tilsammen
erstatter Ci. Batteriet skal blot være på et
par volt.
Vy 73 de 8069, Martin Bertelsen.

Halvleder- yt
Senderen er X-talstyret, da det er det sik
reste, for os begyndere især. Den nøgles i ka
toden, hvilket er det letteste. Den kan også
nøgles i skærmgitteret gz; det skulle give
bedre resultat, men er ikke prøvet. Ci laves
af et par sammensnoede monteringstråde.
Spoletabel:
Li 2 kamre å 25 vdg. 20X0,05 litze.
L2 8 vdg. 20X0,05 litze.
L3 20 + 20+15 vdg. 20X0,05 litze.
L4 1 vdg. 0,7 mm kobbertråd.

Spolerne vikles således:
Ved hjælp af den viste antennetilslutning
vil det være muligt at tilpasse enhver nogen
lunde rimelig antenne.
Røret EL84 kan evt. erstattes af EL41. Jeg
må retfærdigvis sige, at senderen ikke er prø
vet i praksis, da jeg ikke har fået licens end
nu; men diagrammet er et af de gode, gamle,
afprøvede, så betænk dig ikke på at gå om
bord i det.

Selvbeskyttende siliciumensretter.
Det svageste punkt ved konventionelle sili
ciumensrettere er det cirkulære område af
siliciumskiven, hvor den ensrettende flade
(junction) kommer frem til overfladen. Det
er her, at spændingsspidser bevirker gennem
slag, som rent lokalt smelter materialet. Dette
er nok til at nedsætte eller helt ødelægge
ensretterens spærreevne.
General Electric har nu udviklet en ens
retterdiode, der er selvbeskyttende mod øde
læggelse ved korte spændingsspidser. Den er
lavet således, at der sker et lavineagtigt zener-gennemslag over hele den ensrettende
flade på een gang, hvorved den punktvise
opvarmning til meget høje temperaturer und
gås. Man kan sige, at ensretteren har sin egen
indbyggede
zenerdiode-beskyttelse,
der
er
effektiv til op over 1200 volt.
Den første „Controlled Avalanche Rectifier" er 12-amp. typen ZJ 218, der tåler en
øjeblikseffekt på 3900 watt.
(Efter „Electronic Industries", maj 1962).
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Fig. 3.

Tips om hovedtelefoner og
drejespoleinstrumenter Af OZ5NU.
Ved du, at en hovedtelefon kun kræver
ganske ringe energi for at skabe hørbare lyde
— vel og mærke hvis hovedtelefonen er i
orden.
Således kræves kun ganske få milliontedele
af den energi, som får en lommelampepære
til at lyse for at påvirke telefonen.
En virkelig god hovedtelefon vil være så
følsom, at den vil registrere selv de ganske
små strømme, der opstår, når telefonens ba
nanstik bankes mod hinanden.
Du kan selv prøve dine hoved
telefoner ved iøvrigt ganske små og
hurtige prøver, således er vist i
fig. 1 hvorledes du ved hjælp af
en diode og antenne og jord kan
erhverve i det mindste lokalprogrammet, og
om aftenen, ved en virkelig god telefon, sand
synligvis en hel række stationer oven i hin
anden.
Du kan også lave dig et lille galvanisk bat
teri bestående af 2 stykker forskelligt metal
— f. eks. 2 femører (en kobber og en alumi
nium) samt et stykke fugtet papir, som du
lægger imellem femørerne — her slutter du
det ene bananstik til den ene femøre og
lader det andet bananstik glide hen over den
anden femøre, hvorved du skal høre en kraf
tig knasen i hovedtelefonen — det samme
trick bruger du f. eks. på et følsomt drejespoleinstrument. En prøve her på et 1 mA
instrument drev nålen helt op til stopklodsen.
Pas på dine hovedtelefoner — lad ikke
„yngste skud på stammen" lege med disse,
bankes de ned i et bord, eller tabes de, kan
man forvente et betragteligt fald i telefonens
permanente
magnetisme,
hvilket
ligeledes
nok skal give sig til kende ved et betragte
ligt fald i signalstyrken.
En iøvrigt glimrende prøve for fuld mag
netisme er: Skru ørestykket af telefonen,
således at membranen ligger blot — foretag
derefter et kraftigt kast nedad (dog uden at
slippe telefonen!). Kastet afbrydes med et
hurtigt ryk, og membranen skal da blive
hængende.
Et krav til denne prøve er dog, at kastet
udføres lodret, således at membranen ligger
vandret i kastet, kun fastholdt fra at falde
på gulvet ved sin egen magnetisme.
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En membran skal være hel, d. v. s. uden
buler og hakker og uden rust — almindelig
vis er afstanden mellem spole og membran
ca. 1/10 mm (en del telefoner indebærer dog
den fordel, at de kan indstilles i afstanden).
Rust kan mange gange stamme fra den for
tætning, som opstår, når man sidder med
telefonerne længe på, altså sved, kondense
ring o. lign., og her kan man så fjerne evt.
rust med en meget fin afpudsning og der
efter foretage en fin lakering, evt. via en fiksativsprøjte (materialisten).
I gamle dage brugte man gerne afstands
ringe til indstillingen imellem membran og
spoler, det gør man ikke så meget ud af mere,
og den sandsynligste årsag må vel søges i de
moderne modtageres store forstærkning —
DX’en kan dog godt være afhængig af en
god hovedtelefon.
For at afrunde artiklen har jeg vist den til
et par begyndere og spurgt disse, om der var
nogle spørgsmål, og der var to, nemlig:
1. Hvilke telefoner jeg vil anbefale?
2. Hvorledes har jeg tænkt mig telefonerne
indkoblet i en modtager?
Spørgsmål 1 besvares med, at jeg selvfølge
lig ikke kan anbefale nogen bestemt telefon.
En skolekammerat, som er næringsdriven
de, bad mig for nogle år siden kikke et parti
hovedtelefoner igennem for ham, og lønnen
for dette arbejde var en hovedtelefon efter
eget valg — jeg valgte mig da et par Telefunken med stilbare membraner, hvilket sidste
nok kan siges at være en fordel.
Der findes jo mange glimrende hovedtele
foner på markedet, og forannævnte prøver,'
som enhver jo kan udføre ved købet, må jo
også være rettesnor for valget.
Til spørgsmål 2 anviser fig. 2—3, hvorledes
jeg havde tænkt mig indkoblingen af hoved
telefonen i en modtager. Blokken (eller ved
universal, blokkene) skal være gode jord
blokke, d. v. s. blokke prøvet for høj spæn
ding, 5000 pF 5000 V ~.
Herudover kan man ved brug af jack og
jackprop arrangere sig således, at man kan
afbryde højttaleren, når man skubber telefo
nerne ind, og omvendt, hvilket jo nok skal
vise sig at være af betydning for husfreden.

strømforstærkningsfaktoren β
S2 giver to måleområder, opad: stor basis
strøm Ib og dermed stor kollektorstrøm, ned:
lille Ib, lille kollektorstrøm.
S3 er funktionsomskifter: op: PNP-transistorer og dioder i lederetningen, ned: NPNtransistorer og dioder i spærreretningen.
Transistorerne tilsluttes yderst til venstre,
kollektor til K, basis til B og emitter til E.
Dioder tilsluttes mellem K og E, katoden
til K.
Tr ans: stortester.

Her er diagrammet af „Heathkit" IT-10
transistor- og diodetester. Ingredienserne er:
Tre skydeomskiftere, tre modstande, et lille
drejespoleinstrument og et tørbatteri. Funk
tionen er følgende:
S1 op: måling af nulstømmen Ico, ned:

Teknisk brevkasse i fremtiden
Som det fremgår af referatet andetsteds i dette
nummer,
har
EDR’s
generalforsamling
tilkende
givet, at den tekniske brevkasse ønskes fortsat, dog
i en noget ændret form, idet det blev redaktionen
af OZ pålagt at fastlægge de nærmere retningslinier.
Under disse omstændigheder mener vi nu, at tiden
er inde til at foretage en længe tiltrængt fornyelse
af den tekniske brevkasse, en fornyelse, som har
været
under
overvejelse
lige
siden
den
hidtidige
brevkasseredaktør
ophørte
med
at
levere
stof
til
bladet, men som ikke er blevet iværksat af flere
grunde, bl. a. fordi der ikke blev konstateret nogen
særlig interesse for at fortsætte med en brevkasse.
Det er blevet fremhævet, at en teknisk brevkasse
har særligt bud til begynderne, der ofte vil støde
på
problemer,
der
ikke
behandles
tilstrækkelig
udførligt i bladets øvrige stof. Nu bliver det jo
mere
og
mere
almindeligt,
at
begynderne
starter
deres
eksperimenter
med
transistorer
i
stedet
for
med rør, hvorfor det må være af allerstørste betyd
ning, at brevkassen også kan give helt fyldest
gørende
besked
inden for
dette felt. Men også
på andre områder stiller vor tid krav om dybtgående
kendskab til den moderne teknik, som kun kan
honoreres af unge kræfter, som er opvokset med
dem.
Vi tror, at OZ’s læsere vil blive tilfreds med vort
valg
af
den
nye
redaktør
af
teknisk
brevkasse,
OZ6NF,
Gunner
Juul-Nyholm,
der
jo
ingenlunde
er ukendt i OZ’s spalter. 6NF har et meget vidt
gående
kendskab
til
transistorteknik,
såvel
i
teori
som i praksis, og desuden er han kendt som skribent
til adskillige fortræffelige artikler, især om mod
tagere.
Alle
spørgsmål,
der
ønskes
besvaret
i
teknisk
brevkasse, skal derfor i fremtiden sendes til OZ6NF,
Beatevej 24, Valby. København, og retningslinierne
vil iøvrigt fremtidig være følgende:
Spørgernes navn, adresse og evt. kaldesignal vil
ikke blive offentliggjort i OZ, men skal naturligvis
—
tillige
med
EDR-medlemsnummeret
—
anføres
i brevet.
Kun spørgsmål, der må skønnes at have almen

interesse, vil kunne forventes at blive offentliggjort
og besvaret i OZ, men OZ6NF vil gerne også i
fremtiden
besvare
mere
specielle
spørgsmål
direkte,
når
blot
en
adresseret
og
frankeret
svarkuvert
medsendes.
Besvarelserne er naturligvis helt gratis for spør
gerne, både når svarene kommer i OZ, og når de
kommer direkte.
Spørgsmålene behøver ikke nødvendigvis at være
„store" og „fine“, små korte spørgsmål er mindst
lige så velkomne — og det er jo som regel en lille
ting, der gør, at et helt apparat ikke fungerer efter
hensigten.
Foruden de oven for nævnte to typer spørgsmål
— de korte af almen interesse, der kommer i OZ,
og de specielle, hvor spørgeren får svar direkte —
er der imidlertid dem, der ikke kan besvares i
den noget knappe stil, der hører en brevkasse til,
men som har stor almen interesse. Dem vil vi for
søge at besvare i artikelform, enten teoretiske eller
konstruktionsartikler.
Brevkassens omfang vil vi føreløbig ansætte til
én side i OZ. Vi vil ikke kunne love, at spørgerne
altid vil få svar i førstkommende nummer, men de,
der sender ind inden den 20. i måneden skulle i
hvert fald have en god chance!
Vi håber og tror, at den tekniske brevkasse i
den her skitserede fornyede form vil kunne blive
til gavn og glæde for OZ’s læsere, og opfordrer
herved alle, og især begynderne, der har tekniske
problemer,
til
at
skrive
til
vor
nye
brevkasse
redaktør, OZ6NF. Vi kan love et meget sagkyndigt
og letforståeligt svar.
OZ,s redaktion.
OZ6PA
OZ7AQ
Ved hovedbestyrelsesmødet i Odense d. 7.
oktober
blev
redaktionens
dispositioner
ang.
teknisk brevkasse, som ovenfor anført, god
kendt med 11 stemmer, ét medlem undlod at
stemme, Ingen stemte imod.
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Industriel elektronik
Geigertællere
O
Ved 6PA
En læser på Bornholm har skrevet og bedt mig
fremkomme med en beskrivelse af en geigertæller.
Jeg gør det gerne, thi dette lille apparat er trådt
meget i forgrunden de sidste år. Det skyldes natur
ligvis det forhold, at de radioaktive stoffers til
stedeværelse kan rumme en fare for os, hvorfor
radioaktive
sporingselementer
fremstilles
i
stor
målestok, men også til efterforskning af malme er
der
fremkommet
adskillige
typer
geigertællere.
Bedst kendt af disse malme er uranmalmen, som
med sit store indhold af radioaktivt stof ofte kan
spores af flyvemaskiner i over 100 meters højde.
Nu ved jeg ikke, om min læser agter at gå på
skattejagt i den bornholmske granit, men jeg håber,
at han vil kunne få et forhåndskendskab til prin
cipperne, som han så må supplere med yderligere
viden gennem litteraturen; for selvfølgelig kan den
yderst beskedne plads i OZ kun give en oversigt
og introduktion. Imidlertid skal jeg give så fyldig
en litteraturhenvisning som muligt, så læseren, hvis
han vil følge sagen op, kan skaffe sig alle nødven
dige oplysninger. løvrigt vil jeg gerne sige, at alle
artikler
under
industriel
elektronik
stadigvæk
kred
ser om og bygger på amatørernes almindelige kort
bølgekundskab, så enhver kan få glæde af at supple
re sin viden gennem' disse artikler.
Påvisning og bestemmelse af et stofs radioakti
vitet kan ske ved hjælp af strålernes evne til at
1) ionisere en gas, 2) fremkalde scintillationer (lys
glimt) og 3) påvirke en fotografisk emulsion. Den
sidste påvirkning, den fotografiske, var den oprin
delige årsag til. at man opdagede radioaktiviteten.
Radioaktive
stoffer
udsender
3
slags
stråler,
der
kaldes
alfa-,
betaog
gamma-stråler.
Alle
disse
stråler har evne til at ionisere luften omkring sig.
Ioniseringsvirkningen kan måles ved hjælp af en
såkaldt geigertæller (en speciel type kaldes GeigerMiiller tæller). Denne består af et rør, der i prin
cippet kun er et ioniseringskammer med stor spæn
dingsforskel mellem elektroderne (1000 volt og ofte
mere), hertil er så knyttet et forstærkeranlæg. På
grund af den store spændingsforskel vil ioner, der
dannes i geigerrøret, opnå så store hastigheder, at
de selv vil virke ioniserende, når de støder sam
men med andre stoffer. Et enkelt beta-partikel, der
trænger ind i røret (gennem dets vindue) og om
danner et, atom af d°n deri indeholdte gas (argon),
vil. således kunne blive ophav til så mange ioner,
at der går en elektrisk strøm over mellem elek
troderne. der altså giver anledning til et strøm
stød. der kan forstærkes og. registreres som en
impuls på et. tælleværk. eller som et klik i en
højttaler.
Sædvanligvis
vil
dog
antallet
af
betapartikler fra et radioaktivt stof være så stort, at
intet mekanisk tælleværk kan følge m»d. men ved
særlige anordninger kan man opnå, at et bestemt
antal
strømstød
registreres
som
en
enkelt
impuls
på tælleværket.
Geigertællere
er
særligt
egnede
til
bestemmelse
af
betaradioaktivitet.
men
da
gamma-stråler
også
virker
ioniserende,
kan
de
med
særlige
gamma
tællerør
benyttes
til
bestemmelse
af
gamma-stråler
nes aktivitet.
De lysglimt, scintillationer, der udsendes, når visse
krystaller rammes af beta-partikler, kan også tælles,
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idet lysenergien ved den fotoelektriske effekt kan
omdannes
til
elektrisk
strøm.
Disse
strømimpulser
kan forstærkes op. Apparatet kaldes en scintilla
tionstæller. Bestemmelse
af radioaktivitet ved hjælp
af geigerrør er overordentlig følsom, en timilliarde
nedel af et gram kan spores med sikkerhed, og ofte
kommer
man
længere
ned.
Sporingsmetoden
kaldes
også
tracermetoden,
og
tracere
benævnes
ofte
de
forskellige former for geigertællere.

Fig. 2.
Selve den mekaniske opbygning turde det være
umagen værd at komme ind på. Som sagt, består
geigertælleren af et metalrør. Det kan være messing
eller et andet metal, og 1 den sidste tid er man
kommet ind på at bruge kromjern. I midten af
røret ligger en tynd tråd af wolfram. Røret er
lukket lufttæt i hver ende, og den almindelige luft
er udpumpet og erstattet med luftarten argon. Fig. 1
viser princippet for et geigerrør. Da man skal have
stor spænding på metalcylinderen, kan man natur
ligvis ikke undgå en kraftig isolering uden om
metalrøret. Metalrøret smeltes derfor ind i et glas-

Fig. 3.
rør, fig. 2. I fig. 3 ser man en Geiger-Müller klokke
tæller. Her består røret af kromjern indlagt i et
glashylster. Rørets bund består af en glimmerrude.
Denne er lufttæt fastkittet til klokken. Denne type
tællere
har
større
følsomhed,
da
større
strålings
mængder når ind i ioniseringskammeret.
Disse
geigertællere
lægges
yderligere
ind
i
et
åbent
aluminiumshylster
og
forsynes
bagud
med
kabel til forstærkeren.

I Amerika føres geigertællere i de fleste radio
forretninger, ja selv i de såkaldte „drug stores"
kan man købe disse apparater. Interessen i Amerika
må åbenbart være stor. De findes i priser fra 29
til 5000 dollars. Firmaet Heathkit, som vi kender så
godt fra OZ’s spalter, fører selvbyggersæt.
I det følgende skal vi se lidt på nogle opstillin
ger. Det simpleste diagram vises i fig. 4. Her er
1B86 et tællerør, som benyttes i serie med et minia
ture 300 volts batteri, i serie er ligeledes indskudt
en
højimpedanset
hovedtelefon
og
en
modstand
på 1,0 megohm. En omskifter afbryder kredsen, når
apparatet
ikke
er
i
brug.
Hver
ioniseringspartikel
forårsager, at en strøm flyder gennem kredsen, og
dette forårsager et klik i hovedtelefonen.
I fig. 5 ser man større opstilling. Her benyttes
røret 1B85. Denne geigertæller har indbygget vib
rator-spændingsforsyner,
som
fødes
fra
et
enkelt
1½ volts lommebatteri. Vibratorenheden giver strøm
til 1B85 tællerøret og 3A5, dobbelt trioderør. Sig
nalerne
kan
aflæses
på
meter
eller
gengives
over
telefon
eller
højttaler.
Miniature
vibratoren
arbejder i forbindelse med en højspændingstrans-

formator.
Højspændings-outputtet
ensrettes
ved
hjælp af 2 ensretterventiler. Den ene af disse S1
vendes, så der kommer positivt output til 3A5 røret,
og
den
anden
således,
at
der
kommer
negativt
output til 1B85.
50 mikrofaradblokken, 150 volt, filtrerer 3A5 spæn
dingen, og den normale lækagestrøm holder spæn
dingen på 80 volt ved 200 mikroampere. Stabilise
ringsrøret
5841
holder
tællerørets
spænding
kon
stant på 900 volt. Blokkene C2 og C3 og modstanden
R1
udgør
højspændingsfilteret,
3A5-røret
forsyner
en
2-trins
RC-koblet
forstærker.
Output-trioden
er
kapacitivt koblet gennem C6 til en lille d. c. måle
enhed, der består af en 1N34 diode og et 0—50 d, c.
mikroamperemeter.
Meterudslaget
er
proportionalt
med
antallet
af
strømstød, som kommer fra tællerøret. Dets skala
må
kalibreres
ved
hjælp
af
kendte
radioaktive
standdardenheder,
som
sættes
tæt
mod
lB35-røret.
En telefon kan indskydes, denne må være høj
impedanset.
(fortsættes).

Fra redaktionen
I dette nummer bringer vi „Månedens
konstruktion" nr. 4 i den lille konkurrence,
og vi lukker så for tilgangen hertil. De øvrige
bidrag vil komme i de følgende numre af OZ,
og når vi er nået helt igennem bunken, træ
der bedømmelseskomiteen sammen for at af
gøre, hvem der skal hente præmierne hjem.
Det bliver først engang i 1963, og vi vil bede
indsenderne have tålmodighed indtil da, alle
artiklerne skal nok komme frem efterhånden!
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.

Antennemaster
antennetårne

og

(Fortsat fra forrige nummer).
I det foregående er omtalt master, som afstives
ved hjælp af barduner. Denne gang skal jeg kort
omtale
de
fritstående
master.
Fritstående
ma
ster kræver naturligvis mindre plads, og der kan
jo være mange tilfælde, hvor man er nødt til at
benytte
den
slags
antennemaster;
men
det
skal
straks siges, at det er en dyr foranstaltning. En
mast, der ved sin egen stivhed alene skulle kunne
modstå
antennetræk
og
vindtryk
og
så
samtidig
have en god højde, kræver en stærk dimensione
ring.
Nu
er
antennetrækket
for
en
radioamatørs
antenne jo af meget beskedent omfang, men til
gengæld
er
vindens
påvirkning
større,
end
man
egentlig gør sig klart. Har man i toppen af sin mast
en større flerelements beam, kan det godt ruske
slemt i masten, når efterårsstormene tager fat, og
jeg ved, at amatøren ikke sover godt om natten,
når han har sparet på dimensioneringen.
Den største belastning finder sted nede ved jord
overfladen. Lad os prøve at se på et eksempel. Reg
ner vi vindens påvirkning til 100 kg på mastetop
pen, og regner vi med en antennehøjde på 10 meter
(1000 cm), da bliver påvirkningen forneden 1000X100
eller 100.000 kgcm. Det er et stort belastningsmo
ment, og man må have rigeligt gods forneden.
Ønsker vi en mast af træ. vil jeg sige, at en almin
delig telefonmast er en god fritstående mast. Den
kan oven i købet bære en beam lige over sin afslut
ning, uden at det generer den. Jeg har set sådanne
master flere steder, og kan man få fat i en god
telefonmast til en rimelig pris, er det den billigste
form for fritstående antennemast.
De almindelige granmaster, som amatørerne bru
ger, egner sig ikke til formålet, de er alt for spinkle.
Omtalte telefonmaster er dog ikke videre pyntelige.
Smukkest er efter min mening en antennemast af
rør, og jeg gengiver her en type, som er gennem
regnet statisk. Den har en længde på 17,6 meter,
hvoraf de 1,6 meter skal nedgraves. Højden over
jorden bliver altså 16 meter, og det skulle man jo
nok kunne få lidt fornøjelse af. Det er muligt, at
sikkerhedsgraden
er
beregnet
temmelig
højt,
men
der er taget hensyn til, at stivheden skal være sta
bil under alle forhold. En mast, der svinger til
siden i bue, når stormvejret sætter ind, er ikke
anbefalelsesværdig.
Masten er fremstillet af stålrør og i etager med
aftagende diameter fra neden og opefter mod top
pen. Masterørene kan samles med rørfittings med
formindskere for hver sektion. Bedst og smukkest
er det nu, når rørdele sammensvejses. Jeg behøver
vist ikke at sige mere om dimensionerne. Alle mål
er anførte, herunder rørenes længder. Masten slut
ter med et stykke massivt rundjern 5/8 tomme. Na
turligvis
sørger
man
for
inden
rejsningen
at
få
trisse og stålwire anbragt i toppen, så man kan få
antennen hejst på plads senere.
Den her anførte stålmast vejer ca. 160 kg.
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Der
må
naturligvis
støbes
godt
omkring
foden
af en sådan mast. Masten skal som sagt graves 1,6
meter ned i jorden, og der må ikke under nogen
form være løs jord omkring den efter rejsningen.
Man graver hullet så lille i diameter som muligt,
og afstanden fra masten til jordvæggen fyldes op
med cementblanding. 1 del cement — 4 dele grus og
8 dele skærver og småsten. Under cementens hærd
ning må masten være afstivet af skråstivere.

Der er vel intet at tilføje til denne konstruktion,
andet end at tegningen er givet som en slags rette
snor. Skal masten være mindre, vil man allerede
nu have på fornemmelsen, hvorledes den skal di
mensioneres, og naturligvis behøver man ikke sla
visk at følge de angivne mål. Man skal passe på
ikke at gøre det nederste stykke for svagt, men har
man en længde rør, der er længere end et af mel
lemstykkerne, men ikke under målet, så sker der
jo ikke noget ved at undlade et eller to trappetrin.
Er masten f. eks. kun 10 meter, plejer man i reglen
kun at have 3 trin opefter, og en rørlængde hele
vejen kan naturligvis også bruges, men det bliver
jo betydeligt dyrere og knap så fikst.

Det er højst sandsynligt, at mange amatører fore
trækker en mast, der kan lægges ned. En sådan vil
jo også være noget lettere at rejse. I fig. 2 vises en
sådan konstruktion.
2 stk. U-jern nr. 16 — ja gerne helt op til nr. 20 —
støbes fast i jorden. 1½ meter går ned i støbningen,
og 1,2 meter rager op over jorden. Jernene sættes
med de flade sider mod hinanden, og afstanden skal
være 150 mm. 10 cm fra øverste kant bores et 1
tomme hul i begge U-jern, og det samme er tilfæl
det 1 meter længere nede. Hullerne skal stå nøj
agtigt overfor hinanden, og det klogeste er at mon
tere et par 1” bolte gennem hullerne med et stykke
rør som afstandsstykke, det skal altså være 150 mm
langt. På den måde er det nemmest at støbe U-jer
nene fast i den rigtige stilling, det vil sige, at bol
tene skal ligge fuldstændig vandret, og U-jernene
skal stå lodret i begge retninger. Herefter kommer
turen
til
masteenden.
En
slutmuffe
påsvejses
et
stykke 1 tomme tykt fladjern, se på tegningen. Der
bores et 1 tomme frigangshul i dette stykke flad
jern. Herefter bores fra dette huls center nøjagtigt
1 meter længere oppe på selve masten et andet hul,
også 1 tomme i diameter. Det vil være hensigts
mæssigt inden boringen at påsvejse et par stk. flad
jern,
hvor
hullerne
skal
bores,
disse skal
virke
som afstandsstykker. Nu har man fået et sving
punkt, og masten kan så svinge over den indsatte
bolt f og låses ved at stikke en tilsvarende bolt
gennem det nederste hul g i U-jernet. På fig. 2 ses
de to stykker U-jern nedstøbt. Ovenover ses mastefoden, og til højre ses de to stykker U-jern a og b
fra oven med masten i midten og de gennemgående
bolte f og g.
*

*

*

Tips
Til små konstruktioner er det jo påkrævet,
at alle dele fylder mindst muligt. Af et P-2
potm., Vitrohm, kan der laves et fornemt,
udvendigt kontrolleret potmeter, idet der kan
anvendes en stump aksel fra et andet pot
meter, som jo alligevel ligger i rodeskuffen.

OZ, 4. årg., nr. 3: Sending i radiofonitiden. Vi
kan vist godt — men med skam — tilstå, at de
forhold,
den
danske
amatør
har
fået
at
arbejde
under,
savner
sidestykke
i
noget
andet
land,
hvor amatørsending er tilladt. Selv i et land som
England
er
amatørerne
ikke
i
den
grad
bundet
på hænder og fødder. Og kaster vi et blik over
»Dammen«, er det ganske andre forhold, vi får
øje
på.
Maximalenergi
een
kilowatt
med
til
ladelse til at bruge samme i alle døgnets 24
timer!
Hvis
amatørstationen
hindrer
modtagnir af radiofoni med moderne apparater, da skal
stationen ikke sende fra 20,00 til 22,30 på hver
dage og 10,30 til 13,00 på søndage. På baggrund
af
sådanne
forhold
er
amatørsending
jo
nær
mest forbudt her i landet.
Hvis
vi
overhovedet
vil
sende,
er
vi
næsten
tvunget til at blive lovovertrædere!
Disse forhold er urimelige og utålelige, og der
må gøres noget for at dette kan blive forandret.
Vi må henvise til vore udenlandske kolleger og
fordre,
hvad
der
forekommer
mig
at
være
vor
moralske ret. Der er næppe noget at tabe, for
værre
kan
det
ikke
blive.
I
almindelighed
ses
der på en sendende amatør som en forbryder, der
bør holdes nede med alle midler.
Vi behøver ikke at virke forstyrrende på ra
diofoni i nogen nævneværdig grad, og hvis den
tavse periode blev indskrænket til f. eks. 19,00—
23,00, ville her være chance for, at den blev
overholdt.
Men nu umuligt!
H. Tscherning Petersen.
OZ, 5. årg., nr. 4: Tips. Det er i den senere tid
blevet meget moderne i udlandet at anvende en
stor
og
en
lille
afstemningskondensator
i
paral
lel. Den store anvendes til grovere indstilling og
dækker som regel mindst to bølgebånd. Den lille
har en kapacitet på ca. 15 cm og bruges kun som
»band
pass«-kondensator.
Når
man
afmærker
indstillingerne
på
den
store
kondensator,
kan
man
således
meget
bekvemt
skifte
fra
bånd
til
bånd og dog have en ret bred afstemning på den
lille kondensator.
OZ2P.

☆

Med en nålefil nedfiles der i den ene ende, fra
alle sider, et stykke på ca. 5 mm, til den pas
ser i trimmehullet på P-2, men den frem
komne tap skal være nøjagtig på midten. Teg
ningen viser hele opstillingen og skulle ikke
kunne misforstås, på denne måde fås der et
potmeter, der ikke fylder noget videre, men

kan gemmes under en anden komponent. Til
transistorgrej er det jo meget nyttigt med
små ting.
Når akslen er færdig, samles det hele som
vist, der skal blot tages hensyn til drej estop
pet, derfor er det den yderste stopring, der
skal stoppe drejningen. Potmeteret stilles i
sin min-stilling, og stopringen drejes mod
stopskruen, så skulle der ikke være noget
svært ved dette tips.
EDR 7525, Harry Stålmann.
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EDRs generalforsamling i Århus den 16. september 1962
Den 16. september afholdt EDR sin 35. ordinære
generalforsamling i Århus. Ca. 120 medlemmer var
mødt op for at drøfte foreningens arbejde.
Formanden OZ6PA bød velkommen og udbad sig
forslag til en dirigent. Der blev foreslået en hel
del.
Resultatet
blev,
efter
skriftlig
afstemning,
at
OZ9WO blev valgt med 47 stemmer.
OZ9WO takkede for valget og håbede, at mødet
måtte foregå i ro og orden. Da dirigenten havde
konstateret,
at
generalforsamlingen
var
indvarslet
i august OZ, som loven byder, gav han ordet til
EDRs formand OZ6PA.
Formandens beretning.
6PA
takkede
Århusafdelingen
for
de
smukke
blomster, som var givet EDR i anledning af 35 års
fødselsdagen.
Fra Sveriges senderamatører SSA var der sendt
et lykønskningsbrev i anledning af de 35 år, SSA
takkede ligeledes for godt samarbejde.
6PA
begyndte
sin beretning med at konstatere,
at det havde været et ualmindeligt godt år med
fremgang
på
alle
fronter,
økonomisk,
bladmæssigt
og med god medlemsfremgang, fra 2558 til 2744 eller
ca. 200 nye medlemmer.
Om forholdet til Post- og Telegrafvæsenet kunne
6PA
fortælle,
at
det
var
ualmindelig
godt.
Vi
havde ansøgt om forskellige ting, bl. a. om tilladel
ser til svagføre. 6PA havde i kraft af sin lange
periode som formand for EDR let ved at kontakte
embedsmændene hos P & T. Der var dog også
uløste problemer, som lå hos P & T, og .som blev
vanskelige at føre igennem, bl. a. maritim-tilladelsen. Der var til i dag lovet et skriftligt svar, som
kunne læses op for generalforsamlingen. Dette var
dog ikke ankommet. Noget kunne tyde på, at det
stadig
er
dampskibsrederiforeningen,
som
sætter
sig imod det, og det er jo trods at rederne, som
bestemmer,
hvad
man
må.
Jeg
håber,
der
kan
komme en redegørelse i næste OZ.
Foredragsvirksomheden har i årets løb udsendt
5 talere til 9 afdelinger. Der har været talt over
6 emner, det har kostet 546 kr,, men det er jo dyrt
at rejse i dag.
QSL-centralen,
OZ6HS sendte en hilsen til alle på generalfor
samlingen. 6HS havde i årets løb ekspederet en

masse kort, ialt 91.213 kort imod sidste år 83.562.
Det viser tydeligt, at der er fremgang i amatør
arbejdet, og vi takker 6HS for det store arbejde,
som her er gjort for EDRs medlemmer.
Angående
EDRs
bog,
Vejen
til
sendetilladelsen,
er der solgt 800 stk., og vi har ca. 1000 stk. tilbage.
Om
det
af
6RL
redigerede
stikordsregister
til
EDRs håndbog sagde 6PA, at der kun var afsat
150 stk., så interessen var altså ikke så stor som
formodet. Der var afsat 200 i dag, meddelte 3FM,
vor kasserer.
Region 1.
EDR har i det forløbne år fået et regnskab fra
regionen, men ellers er der ikke sket noget nyt, så
vi afventer, hvad fremtiden bringer.
QTH-listen.
Formanden gav en udførlig beretning af de van
skeligheder, som EDR har haft med at fremskaffe
materiale
til
trykning
af
en
QTH-liste,
men
da
P & T ikke mere udgiver en samlet liste over
amatører i Danmark, er det meget svært for EDR
at lave en, som kan bruges. Vi kan ikke nøjes med
det kartotek, som kassereren har, vi skal også have
amatørerne uden for EDR. Der bliver nu lavet hul
kort over hver amatør, og EDR må låne et eksem
plar af de lister, som bruges hertil, så kan vi kom
me i gang med at få vort færdigt. Vi håber, det
kan lade sig gøre i løbet af 2 måneder.
OZ.
Vort blad har i det forløbne år været inde i en
g1 ædelig udvikling. I 1959 var en hel årgang på
271 sider; 1962 vil komme op på et sideantal af 450,
og det er en glæde at se, hvordan det tekniske stof
dominerer.
EDR
får
mange
tilkendegivelser
fra
ind- og ud1 and om, at vort blad OZ er godt.
Afdelingerne.
EDRs hovedbestyrelse har ikke nok føling med
dette arbejde. Derfor er det en glæde, at det går
godt de fleste steder.
Horsens
er
jo
stadig
en
mønster-afdeling,
men
også i mange små afdelinger går det godt. EDRs
største afdeling, den københavnske, er inde i en
rivende udvikling. Det skyldes for en stor del de
mennesker, som sidder i bestyrelsen. De kan enes,
og de sætter alle kræfter ind på at gøre alt så godt

Danmark-Norge er nu blevet rumnationer
Danske og norske forskere er nu i fuld gang
med at studere det videnskabelige materiale,
som blev indhentet ved opsendelsen af den
første rumraket fra Andøya i Nordnorge.
De danske ledere af projektet er professor
Rybner og civilingeniør Ove Petersen, og
samarbejdet med nordmændene er helt ide
elt. Den første opsendelse — flere følger efter
— blev en succes. Raketten nåede som plan
lagt op i 106 km højde i det lag af ionosfæren,
hvor nordlysene bliver til.
Hele rumfærden tog ca. 6 minutter, men
alle apparater og vigtige komponenter stod
for den store belastning og fungerede til alles
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tilfredshed. Det kan tage lang tid at bear
bejde det store materiale, som raketten i den
korte tid fik meddelt videnskabsmændene.
Radioamatørerne har med særlig interesse
fulgt
opsendelsen
af
denne
dansk-norske
raket. Vi er jo i forvejen godt informeret om
arbejdet med opklaring af nordlysfænomener,
som vi beskedent deltog i i det geofysiske år.
Men også på anden måde er vi interesserede,
idet vor egen OZ7KG har fremstillet de man
ge for sagens heldige gennemførsel så vigtige
krystaller. Kaj Groot forstår sin metier, og
det ved man, når vanskelige opgaver skal
løses.
HR.

for medlemmerne som muligt. Der er mænd, som
særligt ofrer sig for deres afdelinger, det er i Hor
sens „Maleren", i Amager „Max" og Sv. Åge 4AO
i
København.
Disse
folk
fortjener
EDRs
særlige
tak. 6PA var selv glad for at kunne støtte afde
lingsarbejdet i København, hvor han jo hører til
som
hovedbestyrelsesmedlem.
HB-med’emmerne
må i det hele taget gøre noget mere for afdelin
gerne.
Om EDRs bogvirksomhed kunne oplyses, at der
i nær fremtid ville blive påbegyndt en ny serie
bøger, som især henvendte sig til den helt unge og
nybegynderen.
Vor økonomi er sund nu, men det koster penge
at trykke OZ, udgifterne er steget, der er kommet
OMS på, og mange andre udgifter er steget stærkt.
Vi må have flere nye medlemmer, så først bliver
vor økonomi stabil fremover.
EDR 35 år.
Som medlemmerne har set i OZ, har vi søgt at
mindes det arbejde, som blev gjort i starten af
mange idealistisk sindede medlemmer. Det er deres
arbejde, vi nu bygger videre på. EDR kan forhå
bentlig snart runde de 3000 medlemmer, men en
stor forening giver meget arbejde, og det kan være
træls at arbejde hårdt, men bare vi ser resultater,
går det nok.
Dirigenten efterlyste nu indlæg i forbindelse med
formandens beretning.
OZ5AB var ikke tilfreds med de udgående QSLkort. Var EDRs medlemmer ikke bedre til at sende
kort ud, måtte det rettes.
OZ5GB mente, at lytterapporterne var med i det
indgående tal.
OZ2KP var blevet opfordret til at fremføre en
sag, som var meget omdiskuteret, nemlig OZs brev
kasse.
Der blev her fra tilhørernes side protesteret, idet
denne sag ikke var fremført i formandens beret
ning, denne diskussion måtte komme under even
tuelt.
2KP ankede over, at han ikke havde fået svar på
et brev til HR dateret d. 29/8 62 og oplæste dette.
Det drejede sig om spørgsmål og svar, som ikke
var trykt i OZ juli og august nr. Manuskriptet var
sendt direkte til hr. Siersbæk, Fyns Tidendes Bog
trykkeri.
OZ3BS omtalte de maritime amatører og deres
kvaler, omtalte en episode om bord på et skib, hvor
han havde været maskinist.
EDR måtte henvende
sig til andre end P & T med den sag, bl. a. Skibs
førerforeningen.
OZ6LO kunne ikke se, at omtale af servoteknik
og deslige var noget for amatørerne. Om brevkas
sen udtalte 6LO, at den havde sin store betydning.
OZ2ME ville ikke have et stort OZ, hvis ikke det
tekniske stof blev godt, især de to sidste nr. har
ikke haft noget virkeligt teknisk stof.
5NUs skitsebog havde ikke noget at gøre i et blad
for radioamatører.
OZ7IN ville gerne have diskussionen om OZ og
brevkassen overstået nu.
OZ5JT
takkede
6PA
for
arbejdet,
han
havde
gjort for et medlem af afdelingen ved ansøgningen
til P & T.
Om udbringeisen af OZ kunne 5JT ikke forstå, at
det skulle tage så lang tid. 5JT ville gerne vide,
om man måtte tage lQSO med en amatør, der ikke
stod i QTH-listen, eller han skulle henregnes som
pirat.

OZ8PA
udtalte,
at
da
brevkassen
begyndte
for
år siden, fik 2KP een side, den blev senere til
to, og så en dag ville han have helt op til fem si
der, men så sagde HB stop, brevkassen måtte kunne
laves på en rimelig plads. Men så blev 2KP for
nærmet og
gik i strejke, hans brevkasse skulle
ikke beskæres. Der kom'mer mange klager over, at
brevkassen fylder for meget. Vi har mange gode
medarbejdere,
som
sender
teknisk
stof
ind,
som
OZ IBP, OZ5MK m, fl. Det er konstruktioner, der
er værd at bringe i OZ. Dette stof må til tider ligge
i månedsvis, før der er plads. Så det var rimeligt,
at HB kun vil gå med til 2 sider brevkasse.
2KP ville ikke nøjes med 2 sider, så „forbeholdt
han sig sin stilling".
6PA sagde til 6LO, at servoteknik var omtalen
værd. Her indskyd 6LO, om der var brug for det.
Mange tilhørere råbte ja, selvfølgelig. HB var enige
om, at dette emne med andre nyere ting skulle
i OZ.
2KP oplæste sit indlæg om brevkassen til sep
tember OZ. (Denne del af diskussionen må læserne
af GF-rferatet læse i august og september OZ, vi
kan ikke bruge plads til en gentagelse her).
2KP omtalte det på et HB-møde i Odense ved
tagne, at 6PA eller andre skulle skrive om servo
teknik og andre specielle emner i OZ.
Angående brevkassen kunne 2KP ikke binde sig
til noget bestemt sideantal, det var spørgernes stof
mængde, der bestemte det. HB mente det ikke nød
vendigt
at
spørge
medlemmerne,
binde sig til noget bestemt sideantal, det var spør
gernes
stofmængde,
der
bestemte
det.
HB
mente
det ikke nødvendigt at spørge medlemmerne.
Dirigenten pålagde talerne et bruge et sprog, som
vi kunne være bekendt.
OZ5Y ville gerne have udskudt diskussionen om
OZ til eventuelt, da vi ellers ikke kunne nå at blive
færdig med den egentlige GF.
3Y ville gerne vide, om HB havde vedtaget at
udskyde brevkassen. Hvis ikke, hvorfor var den så
ikke kommet. 3Y foreslog, at GF i dag vedtog, om
der skulle være brevkasse eller ikke.
9SH oplæste et forslag til vedtagelse om, at brev
kassen
kan
fortsætte,
hvis
brevkassemedarbejde
ren holder sig til de retningslinier, som redaktø
rerne
afstikker
i
retning
og
omfang,
afleverings
frist m. v. Det skal selvfølgelig være de samme ret
ningslinier, som alle andre må rette sig efter, når
de vil have stof optaget i OZ.
9SH foreslog, at man sluttede diskussionen om
brevkassen, den havde taget tilstrækkelig tid nu.
OZSEJ anbefalede, at EDRs ledede måtte se at
blive enige, 2KP er en god mand, men det er 6PA
så sandelig også med det arbejde, han gør for EDR.
2KP oplæste et brev, som var sendt til hr. Siersbæk i anledning af det indsendte manuskript uden
om 7AQ, hvori der henvistes til, at 7AQ havde
tegningerne til de indsendte spørgsmål og svar, og
korrekturen skulle sendes til TR, der var altså ikke
forsøgt at komme ind af bagvejen, mente 2KP.
2KP omta’te et andet brev indsendt under mærket
Nemo (se OZ marts 1.962).
OZ7IN
udtalte,
at
en
begrænsning
af
stoffet
kunne man komme uden om ved at sætte det med
mindre
typer,
såvel
brevkasse
som
servoteknik,
som der iøvrigt er brug for inden for mange fag i
dag. Vi må endvidere til at se 1 øjnene, at en kon
tingentforhøjelse er nødvendig, OZ er et dyrt blad
at trykke, og vi giver bestemt ikke for meget for
det nu.
OZ6PA. Vi har prøvet med mindre typer, men
6
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det vil 2KP ikke finde sig i, så er det sekundastof
ligesom
det,
6PA
skriver.
Vi
har
tilbudt
større
honorar, men det var heller ikke godt, hvad skal
vi så gøre?
OZ2KP ville ikke have stoffet sat med mindre
skrift, da det diskriminerer stoffet, og det var vel
lige så godt stof som det øvrige i OZ.
4RU sagde, at 2KP mangler samarbejdsvilje —
meget stærkt bifald.
Dirigenten ville nu have afstemning om forsla
get fra OZ9SH ang. brevkassen. Da der blev for
langt
skriftlig
afstemning,
blev
stemmesedler
delt
rundt.
OZ2MI kunne for sin part sige, at brevkassen
var nødvendig, og det er ikke spørgsmålet om,
hvem der skal redigerer den, men om vi skal have
den eller ej. Men nu er det blevet et spørgsmål om
penge, og det er forkert. Hvad tror I ikke, 6PA og
andre ofrer af tid på andet stof i OZ uden at få
noget. 6PA får for sit specielle stof, men ellers
ikke.
Om værkstedsteknik kunne 2MI sige, at det var
en meget læst rubrik.
5Y
bad
medlemmerne
overveje,
om
brevkassen
skulle fortsætte. Vi måtte tænke på OZs sider, de
var meget dyre, mange af de svar, der står i brev
kassen, er jo henvisninger til tidligere OZ, brev
kassen bør ikke fortsætte, der er stof, som1 er meget
bedre.
6PA ville ikke være under tvang som
hoved
redaktør, det ville TR heller ikke. Det må være
sådan, at vi kan vælge det stof, som er godt, og
som medlemmerne kan bruge, og som vort blad
bliver læst for.
OE7GL foreslog, at man kun stemte om een ting.
at
redaktørerne
er
kompetente
til
at
bestemme,
hvad der skal stå i bladet eller ej, det må være
det afgørende. Man kan ikke fratage en leder sin
selvbestemmelsesret;
de
to
redaktører
bestemmer
pinedød, hvad der skal være i bladet.
2KH. EDRs hovedbestyrelse må selvfølgelig rette
sig efter, hvad generalforsamlingen pålægger den at
gøre, det er demokrati.
OZ9SH bad forsamlingen huske på, at der i for
slaget til afstemning ikke står noget om, hvem der
skal skrive brevkassen. Der er vist nogle, der tror,
at det skal være 2KP, men det står der ikke noget
som helst om, husk endelig det..
OZ7WH foreslog, at de, som spurgte i brevkas
sen, skulle betale 2 kr.
2KP
havde
forstået
det
sådan,
at
han
skulle
skrive brevkassen, og han ventede kun på direkti
ver fra HR og TR, dog inden for en rimelig tid.
2KP stillede et tredie forslag, der skulle lyde på,
at 2KP var villig til at følge direktiverne fra TR
og HR. Dirigenten og 2KP var ikke enige om det
forslag, som der skulle stemmes om.
9WO kunne ikke se andet, at hvis det blev ved
taget
at
fortsætte
brevkassen,
måtte
det
stå
til
hovedbestyrelsen
at
vælge
den
mand,
som
skulle
skrive den.
2KP takkede for „tilliden" og forlod talerstolen.
2KH fremsatte forslag til en resolution om til
ladelse til at maritime amatører må . ende fra ski
bene. Resolutionen lød således:
EDRs
generalforsamling
i
Århus
beder
høfligst
Post- og Telegrafvæsenet give tilladelse til at licenserede
amatører
må
bruge
deres
egne
sendere
fra danske skibe". 2KH ville mene, at den ville
afføde et svar fra P & T.
OZ7GL havde ikke noget imod brevkassen eller
andet stof, vi har et udmærket OZ, og vi skal holde

318

fast ved den redaktion, vi har nu. Der var nogen,
der havde noget imod elektronteknik, men der skal
da være noget for alle i OZ. I august nr. er der 14
sider teknisk stof, både redaktøren OZ6PA og tek
nisk redaktør OZ7AQ skal have ros for deres gode.
OZ. Vi har ca. 390 sider for 30 kr. om året, hvor
mange blade kan opvise det.
OZ7IN ville gerne vide, hvad HB havde gjort
ang. andre landes amatørers tilladelse til at sende
her i landet.
6PA. Det kan jeg meget hurtigt svare på, vi har
gang på gang forespurgt hos P & T om dette emne,
men så længe vi skal have en politiundersøgelse for
danske
amatører,
hvordan
skulle
udenlandske
ama
tører så kunne opnå tilladelse.
OZ5WJ forsøgte at få forsamlingen til at forstå,
hvor svært det er at få en skrivelse igennem til
rette vedkommende.
Angående
2KHs
forslag
til
resolution
udspandt
der sig en diskussion, hvori deltog OZ2KH, OZ4RU,
OZ3BS m. fl.
Resultatet blev, at 6PA tager resolutionen med til
Dampskibsrederiforeningen og til Post- og Telegraf
væsenet ved de førstkommende møder med disse
institutioner.
Dirigenten
oplæste
nu
resultatet
af
afstemningen
om brevkassen.
Der var 72, der havde stemt ja, 31 havde stemt
nej og 5 var blanke.
Det er hermed vedtaget, at brevkassen fortsætter
efter redaktørernes direktiver.
Efter
kaffepausen
blev
formandens
beretning
godkendt med stor majoritet.
Kassererens beretning.
3FM måtte bedrøve medlemmerne med en evt.
kontingentforhøjelse
til
næste
år.
Alle
de
mange
forhøjelser, der var kommen i det sidste år, havde
slugt det beregnede overskud. Det overskud, som
årsregnskabet udviser, er kun på grund af vor bog
virksomhed. Overskudet er kun på ca. 6000 kr., og
vi skal have mange nye medlemmer i det næste år
for at klare udgifterne.
Regnskabet blev uden diskussion godkendt næsten
eenstemmigt.
Resultatet
af
urafstemningen
af
bestyrelsesmed
lemmer.
OZ5Y oplæste resultaterne.
Kreds 1. Indkomne stemmesedler 318.
OZ7EU 199 st. OZ2AF 59 st. OZ9SN 170 st. OZ2KP
127 st. OZ5RO 235 st. OZ2ME 42 st.
Kreds 2. Indkomne stemmesedler 137, 1 ugyldig.
OZ3Y 65 st. OZ6GB 47 st. OZ4NO 62 st. OZ2MI
60 st.
Kreds 3. Indkomne stemmesedler 68, 1 blank.
OZ7HJ 26 st. OZ6RL 31 st.
Kreds 4. Indkomne stemmesedler 282, 2 blanke,
1 ugyldig.
OZ8JM 138 st. OZ3FM 236 st. OZ2NU 150 st.
OZ9SH 126 st. OZ5WJ 67 st. og OZ2KH 126 st.
Ialt indkommet 795 stemmesedler, 2 ugyldige, 3
blanke.
Indkomne forslag.
3FM kommenterede det af OZ4AO indsendte for
slag som umuligt at gennemføre. Der ville da ske
det, at mange måtte gå ud af hovedbestyrelsen.
Derimod måtte det være på tide at få den para
grafs sprog ændret, da den var noget knoglet.
4AO motiverede forslaget med, at der måtte være
mere tilknytning til det arbejde, som udførtes i
afdelingerne og det i hovedbestyrelsen, og når HB
blev
valgt
af
afdelingsbestyrelserne,
ville
dette
arbjede kunne udføres.

OZ2KP oplæste et brev fra OZ6F København på
5 punkter, som motiverede, at det indsendte for
siag ikke kunne gennemføres.
2KH foreslog at stemme forslaget ned, det var
udemokratisk.
OZ5RO kunne godt se, at forslaget var svært at
gennemføre, især i provinsen. Der var da heller
ikke enighed i Københavns-afdelingens bestyrelse.
En anden ting var, at de valgte HB-medlemmer
i højere grad end tidligere måtte kontakte de afde
linger i de kredse, hvori de var valgt..
3FM havde udarbejdet en rettelse til forslaget og
paragrafen, der kommer intet nyt, det er kun ord
stillingen, som' forandres, så paragrafen bedre for
stås.
(Ordlyden i denne del af § 12 bliver trykt i et nyt
oplag af EDRs love, og vil derefter blive trykt
i OZ).
OZ4AO var indforstået med ,at dette blev ændret.
Den af OZ3FM rettede del af § 12 blev vedtaget
med stor majoritet.
Valg af formand.
Dirigenten udbad sig forslag til EDRs formand.
Sammen med stærkt bifald blev der råbt gen
valg. Men OZ8HE foreslog OZ2KP. Der måtte der
for skriftlig afstemning til.
Resultatet blev, at OZ6PA blev genvalgt til EDRs
formand for 12. gang med 83 st. OZ2KP fik kun 20
st., 11 sedler var blanke.
OZ6PA takkede for valget og håbede, der nu
ville blive ro om arbejdet.
2KP takkede dem, som havde stemt på ham, det
viste, at der dog var en vis opposition inden for
EDRs medlemmer.
OZ5RO var glad for, at 6PA var blevet valgt til
formand igen. Inden for EDRs hovedbestyrelse må
vi kun tænke på, at arbejdet blev udført til gavn
for EDR og vort blad OZ. Til afdelingsformændene
sagde 5RO, at de måtte fremkomme med deres pro
blemer og ideer, ikke nøjes med at gøre vrøvl på
båndene, men lad EDRs HB se på problemerne, og
lad os så løse dem i et godt samarbejde.
Valg af revisorer og en suppleant.
OZ3TM og OZ5Y blev genvalgt til revisorer. —
OZ7GL, blev genvalgt til suppleant og er samtidig
EDRs stemmeudvalg ved hovedbestyrelsesvalget.
Eventuelt.
OZ4RU
ville
gerne
overbevise
forsamlingen
om,
at servoteknik var en nødvendighed i snart sagt
alle industrier og havde altså sin plads i OZ.
OZ2KH takkede 2KP for hans arbejde inden for
hovedbestyrelsen.
Angående
værkstedsteknik
og
servomatic skulle det med i OZ såvel som andet
stof.
OZ2ME
ville
gerne
høre
EDRs
hovedbestyrelses
mening om antenneproblemet i byerne. Der opstod
nu en debat om dette problem, mange forslag frem
kom, men det er sikkert svært at gennemføre i by
erne. Det blev anbefalet de amatører, som havde
disse problemer, at tale med deres lokale afde
lingsbestyrelser, som så evt. kunne undersøge sagen.
I debatten deltog OZ2ME, OZ3FM, 6PA, 4RU,
2KP, 5AB, 2FK m. fl.
OZ3FM takkede sin kreds for stemmerne til HBvalget og takkede samtidig for de mange breve,
som han fik året igennem fra medlemmerne.

OZ4NO
ville
gerne
have
HB-referaterne
udsendt
til afdelingerne, som de tidligere havde været, der
var mange, som gerne ville vide, hvad HB lavede.
OZ4EV
henviste
til
den
manglende
QTH-liste.
Medlemmer af EDR har den mulighed, at de kan
se i OZ, hvor mange nye amatører og hvem der
kommer. Hvad nu hvis en amatør optager QSO med
en ikke licenseret, der kan jo forekomme tilfælde,
som ikke kan konstateres omgående, så er de, som
ikke er medlem af EDR, bedst stillet, da der ikke
kan henvises til et OZ.
6PA kunne til 4NO ang. HB-ref. sige, at det var
ikke med hans gode vilje, at det hørte op, HB er
meget interesseret i, at afdelingerne får at vide,
hvad HB laver på møderne, det, som kommer i OZ,
er jo kun en lille del og kun særlige sager, så for
6PAs skyld skulle de gerne komme igen, men en
tidligere
generalforsamling
havde
ønsket
referater
ne i OZ.
3FM svarede 4EV, at man måtte supplere sin gl.
QTH-liste hver måned, det er et stort arbejde at
gøre, men det kan lade sig gøre.
OZ5AB ankede over, at der på VHF mangler
OZ7IGY, kan HB oplyse os om, hvornår den kom
mer i gang igen Vi er blevet tilbudt privat tilskud
til reparationen.
5AB ville gerne vide, hvorfor der ikke var blevet
oplyst i OZ om en test arrangeret af region 1 d. 1.
og 2. sept. 2NU har vel med dette at gøre.
Vi mangler en VHF manager i Danmark, OZ5MK
varetager dette arbejde selvbestaltet, man kan han
ikke få en evt. udnævnelse
Ved en test fornylig blev der spurgt efter EDRs
QRA-kender, hvem er det?
6PA kunne om 7IGY oplyse, at der var bevilget
midler til reparationen, men der var ikke nogen,
der havde tid til at lave den. OZ9AC ville gerne,
men havde ikke tid i øjeblikket. Ang. en VHFmanager så er OZ5AB den rette mand.
OZ5JT ville gerne høre EDRs mening ang. sam
arbejdet
med
militæret
og
udnyttelse
af
lokaler,
materiel m. v. EDR må også varetage de medlem
mers
interesser,
der
ønsker
at
samarbejde
med
militæret. I fredstid er det jo en frivillig sag.
OZ5GB svarede herpå, at nu havde han i 5 år
arbejdet på den sag, og nu så det ud til, at der
kommer en løsning på sagen. 5GB gennemgik der
efter de punkter, som der kunne komme på tale
ved et samarbejde. (Se senere i OZ, hvor alle punk
ter offentliggøres).
OZ7IN så gerne, at vi igen fik HB-referaterne
ud til afdelingerne sideløbende med et kort ref. i
OZ. 7IN takkede 2KP for arbejdet med brevkas
sen og ligeledes en tak til de andre afgående HBmedlemmer. Der måtte være et bedre samarbejde
inden for HB for fremtiden .afdelingerne ville også
gerne se HB.
OZ9BA anmodede HB om at se på TV-antennerne,
eller de som manglede. Det måtte være sådan, at
når signalet på modtagerside var mindre end så og
så mange mikrovolt, kan amatørerne ikke være an
svarlig for evt. TVI.
OZ7GL udtalte en tak til de HB-medlemmer, som
blev siddende, det er et meget stort arbejde, der
her gøres. Kassereren OZ3FM har ikke mindre end
5 timer om dagen for EDR, hvor mange har tid til
det,
redaktørerne,
sekretæren,
men
kassereren
har
vel nok det sværeste arbejde. Om OZ2NU sagde
7GL, at han også trak et stort læs, han gik stille
med det, ikke et ord har vi hørt i dag om dette
arbejde, som jo dog er så stort, tænk på den kor-
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E.D.R.s 35-års jubilæumsfest
Takket være en fin cw-afdeling blev vor jubi
læumstest
en
af
foreningens
største
testarrange
menter, hvilket selv ikke en fuldstændig mislykket
fone-afdeling kan ændre på.
Gennemgangen af de 135 indgåede logs giver
grundlag for en række kommentarer, der desværre
er ved at blive af traditionel karakter.
Således viser de nævnte logs, at der tilsyneladen
de har været ca. 800 til 900 deltagere i ew-afdelingen fra ca. 80 forskellige prefixer. Heraf fremgår,
at kun ca. 15 % af deltagerne har indsendt logs.
Denne
kendsgerning
gør
naturligvis
kontrolle
ringen noget problematisk, men der er ved bedøm
melsen benyttet den fremgangsmåde, som EDR ef
terhånden har gjort til sin, at de indsendte logs
godskrives for forbindelser med stationer, der ikke
har
indsendt
logs,
såfremt
disse
stationers
calls
figurerer i mere end een log. Det besværliggør
kontrolleringen, idet hvert enkelt call, der figure
rer
i
loggene,
opføres
på
specielle
kontrollister,
men det er et hensyn, som bør tages overfor de

respondance, der er her. 7GL bad generalforsamlin
gen om at vise de HB-medlemmer, somi fortsætter,
at de anerkender det arbejde, som gøres, ved at
rejse sig. Stærkt bifald.
8JM sagde tak til dem, som havde stemt på ham
ved HB-valget. 8JM ønskede, at HB for fremtiden
kunne mødes til et roligt og sagligt samarbejde, vi
skal huske på, at det er EDR, det drejer sig om.
Afdelingsarbejdet kunne være bedre, men vi HBmedlemmer kan jo kun komme i week-end’en, af og
til en almi. hverdag. Det var jo også begrænset,
hvad EDR kunne belastes med til rejser ude i lan
det.
2KP takkede for de udtalelser, der var kommet i
dag om brevkassen og om hans HB-arbejde. Om
brevkassen kunne 2KP sige, at han var villig til
at fortsætte arbejdet, som vedtagelsen i dag angav
og håbede så, at den sag var ude af verden.
OZ3Y var blevet anmodet om at få HB til at ud
virke, at de sidste 25 Kc i 20 m båndet også måtte
udnyttes til telefoni, så OZ var lige med alle andre
amatører. Det er i øjeblikket sådan, at vi må køre
på 14,125 til 14,350 tlf.
OZ2KH
takkede
de
tre
afgående
HB-medlemmer
OZ2MI, OZ5GB og OZ2KP, det var jo ikke altid, vi
har været enige, sagde 2KH, men vi er da venner
for det.
Da der ikke var indtegnet flere talere, gav diri
genten ordet til formanden.
OZ6PA udtalte, at det han ville have sagt, havde
2KH sagt, nemlig en tak til de afgående HB-medlemmer, også dirigenten skal have tak, udtalte 6PA.
Dirigenten OZ9WO udbragte et leve for EDR.
Vy 73 de OZ5RO, sekretær.
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stationer, som for deres part har opfyldt deres for
pligtelser fuldt ud.
I cw-afdelingen, hvor størsteparten af forbindel
serne
er
ført
mellem
skandinaviske
eller
rettere
nordiske
stationer,
fungerer
denne
fremgangsmåde
nogenlunde
tilfredsstillende,
medens
et
par
meget
grelle
eksempler
i
fone-afdelingen
viser,
at
den
ikke slår til i den situation, hvor disse eksempler
gør sig gældende.
Det drejer sig her om ZB1BW og 5N2JKO, der
fremsender logs med henholdsvis 153 og 136 kræ
vede forbindelser og med krævede points på hen
holdsvis 31155 og 23437 points. De har begge hver
kun kunnet få 3 forbindelser godkendt. Den afgø
rende årsag hertil er, at ZB1BW af sine 153 for
bindelser har haft 141, der har været ført med sta
tioner, der har opgivet kontrolgruppe 001 og 10 med
stationer
med
kontrolgruppe
002
eller
003.
For
5N2JKO med sine 136 QSO’er er de 126 ført med
stationer med kodegruppe 001 og 7 forbindelser med
stationer med kodegrupperne 002 eller 003.
For de nævnte stationer, der utvivlsomt har ydet
en i denne afdeling ganske overvældende indsats,
rammer de udeblevne logs uretfærdigt hårdt.
Imidlertid kan man også se på sagen fra en anden
side og spørge, om den af de nævnte to stationer
anvendte taktik har været klog. Der er nemlig in
gen tvivl om, at begge stationer fortrinsvis har
ladt sig kalde, i stedet for at prøve at opsøge sta
tioner, som gennem deres trafik har vist, at de er
testdeltagere.
Både 5N2JKO og ZB1BW er attraktive DX-cal'.s,
som mange gerne vil have fat på, og som gladeligt
gives et kontrolnummer blot for at opnå chancen
for at erhverve et QSL-kort, og vedkommende ser
derefter stort på, om forbindelsen bekræftes over
for den institution, der står som arrangør af testen.
En af vejene til at komme dette uvæsen til livs
ville måske være at indføre den regel, at QSL’s
for testforbindelser først udfærdiges, når testen er
gjort op, og der er sendt resultatliste til de statio
ner, der har indsendt logs. På denne resultatliste
skal så også figurere en liste over de calls, der ikke
har indsendt logs.
Hovedgruppen af synderne findes på den anden
side af „dammen“ — og det er da også herfra, at de
nævnte to stationer savner størsteparten af de
manglende bekræftelser.
En beklagelig sag, som vi vil prøve at finde en
tilfredsstillende
løsning
på.
I
denne
forbindelse
modtager vi gerne udtalelser fra vore aktive test
deltagere.
Derefter til resultatlisterne.
Resultatliste fra Jubilæumstesten.
CW-afdelingen.
Europa.
Danmark.
1. OZ7OF
2. OZ4FF
3. OZ9N
4. OZ4H
5. OZ6HS
6. OZ1HS
7. OZ2NU
8. OZ1LO
9. OZ9FH
10. OZ3NI
11. OZ3JR

1

2

3

4

412
294
245

193
134
106
98
83
67
75
107
52
48
38

41
33
32
28

16.851
9.713
7.840
5.936
4.268
4.200
3.888
3.826
1.944
1.887
1.520

212

194
175
162
274
81
111

95

22

24
24
14
24
17
16

73
12. OZ4FA
61
13. OZ8HC
14. OZ5MJ
60
71
15. Z1PR
54
16. OZ5VP
64
17. OZ3LI
18. OZ1EE
62
19. OZ1AG
40
29
20. OZ1W
21. OZ7GC
31
22. OZ5DX
25
19
23. OZ5WJ
24. OZ4PM
17
13
25. OZ1GW
Desuden check-logs fra
Czechosiovakiet.
1. OK3IR
2. OK1KPB
3. OK2KOJ
4. OK2KJU
England.
1. G3EYN
2. G3JFY
3. G3WP
Frankrig.
1. F8TM
Finland.
1. OH3NS
2. OH5AC
3. OH2EW
4. OH2BL
5. OH2BAI
6. OH8ND
7. OH2FS
8. OH6TM/2
9. OH3VX
10. OH1VR
11. OH2BI
12. OH3PC
13. OH2BG
14. OH3WH
15. OH1WK
16. OH3PJ
17. OH5UQ
18. OH5TM
19. OH2YL
20. OH2BAQ
21. OH9RF
22. OH9QF
23. OH1WY
Holland.
1. PA0LV
Hviderusland.
1. UC2CS
Litauen.
1. UP2NL
2. UP2KND
Malta.
1. ZB1BW

303
160
79
65

32
29
31
33
24
32

15
16
15

22
21

9

19
17
11
12

7
4
OZ6SB og

100

50
30
16

12

15
12
11
12
8
8

7
5
3
7GN
36
17
13
9

1.095
976
900
852
810
768
558
440
348
248
200

133
85
39

10.908
2.720
1.027
585

360
83

134
39

51
20

18.360
1.660

22

6

5

110

77

32

20

1.540

327
346
232
226
232
182
142
113

148
140

53
41
41
25

17.331
14.186
9.512
5.650
4.872
4.732
2.982
1.243

100
112
86

51
80
49
58
43
48
31
19
24
21
10

5
323

102

96
93
71
56
35
34
48
32

21

26
21
11
11

4

1.008
860
765
720
490
406
301
240
124
114
96
42
40

2

10

9
10

29

15
9

20

10

27
15

7
7
5
4

22

21
11
6
6

13
4
3
130

1.100

6

4
2

32

10.336

Polen.
1. SP5AHL
2. SP5AHZ
3. SP5AHV
4. SP9AJT
5. SP5PA

728
520
310

28

7

24

10

5
1
1

10

3

20
2
1

Rumænien.
1. YO8DD

93

36

18

1.674

Spanien.
1. EA4CR

37

7

3

111

232
382
382
275
173
183
171
226
142
176

124
146
145
97
62
69
74
80
41
58
39
52
42
65
61
56
25
25
19
26
25
16
13

43
33
26
26
29
16
16

Sverige.
1. SM3VE
2. SM3CAE 3. SM6CMU
4. SM3TW
5. SM7ID
6. SM7BUE
7. SM5CEU
8. SM3CFW
9. SM4AZD
10. SM3CUS
11. SM5CGU
12. SM6BWM
13. SM5TA
14. SM4ATA
15. SM5AFE
16. SM5CSS
17. SL6BH
18. SM6ADW
19. SM6CZQ
20. SM3SV
21. SM6CNX
22. SM6CZV
23. SM5BXA
24. SM5BEU
25. SM6BDS/5
26. SM6CMR
27. SM6CLU
28. SM7CUY
29. SM6JY
30. SM5BTX
31. SM6BZE

104
52
62
10

120

145
115
190
163
146
53
64
84
69
63
58
38
27
41
31
10

25
21

24
3

3

1

2
2
1
1

13.976
12.606
10.532
7.150
5.017
2.928
2.736
2.712
2.556
2.258
2.160
1.885
1.725
1.710
1.630
1.606
477
448
420
414
315
240
228
216
205
155
50
50
42
24
3

12
12
8

5
5
4
4

12

18
13
18
13
15
9
10
11

9
7
5
6

5
5
6
8

5
5
5

Tyskland.
1. DJ5WG
2. DL4FT
3. DL1YA

153
107
17

59
41
7

17
17
5

2.601
1.891
85

Ukraine.
1. UT5EH

103

27

7

721

128
34

42
16

15

1.920
340

20

10

10
10

Canada.
1. VE1AE
2. VE2IL

85
3

32

13

1

1

1.105
3

Panama.
1. HP1AC

3

3

3

9

U. S. A.
1. W3MSR

8

6

5

40

3

3

3

9

Ungarn.
1. HA5KFZ
2. HA8CZ
3. HA5KBP

200

Amerika.
42

20

12

504

88

39
4

5
4

440
72

18
214

Norge.
223
1. LA2HC
2. LA2Q
170 .
3. LA1KI 63 22
Desuden check-logs fra LA80H.

117

84
67

41

26
17
7

8.774

5.798
2.890
441

Oceanien.
Australien.
1. VK3XB
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Afrika-.
Libyen.
1. 5A3BC

197

Sudan.
1. ST2AR

175 102

109

37

7 289

36

6 200

være
afsluttet
omkring
marts-april
næste
år,
for
udsat at indgangen af logs fortsætter således, som
den er begyndt.
Der vil gå et par „enkelte" arbejdstimer til dette
job.
Ålborg-amatører,
der
vil
yde
en
håndsrækning
til dette arbejde, bedes rette henvendelse herom til
EDRs Tr. Department.

Fone-afdelingen.
Danmark.
1. OZ1MR
2. OZ2MI
3. OZ3KE
Check-logs:

31
25
27
OZ4FA og

248

21

8

7

8

200

12

6

162

19

6

4

76

63
30

20
11

8

504
270

6

1

54
58
45
36
33

24
23
13
12
10

5

648
522
270
216
165

Nigeria.
1. 5N2JKO

8

3

3

24

Malta.
1. ZB1BW

.. 4

3

3

12

Finland.
1. OH2BAI
Norge.
1. LA1KI
2. LA8HC
3. LA8P
Sverige.
1. SM3VE
2. SM3AVQ
3. SM5CAK
4. SL6BH
5. SM5CHA

4RT.

9
1

12

9

6
6

6

Rubrik 1: Antal QSO-points.
Rubrik 2: Antal QSO’s.
Rubrik 3: Antal QSO multipliceres.
Rubrik 4: Slutsum.
Ålborg, den 2. oktober 1962.
Test-komiteen. / OZ2NTJ.
En travl tid.
Ingensinde tidligere har der været så stor travlhed
i Tr. Department, som der er i denne tid. Gennem
de sidste 2 måneder har det været kontrollen af
loggene
fra
jubilæumstesten,
hvis
resultater
ses
andetsteds i denne rubrik. Dette arbejde er netop
afsluttet for få minutter siden.
Derefter står kontrollen af VHF-testen for døren,
og resultatet af denne håber vi at kunne have med
i næste „OZ“.
Og alt imedens ruller der dagligt en pæn strøm
af logs ind fra SAC 1962, hvor i alle tilfælde cwafdelingen vil komme til at operere med tal, som
vi ikke tidligere har været oppe på i de 12—13 år,
Testudvalg og Tr. Department har eksisteret.
Til cw-afdelingen er der, medens dette skrives,
foreløbig indgået 112 logs, ud af hvilke der allerede
er noteret over 1200 deltagere fra mellem 80 og 90
prefixer.
Endvidere kan det noteres, at flere af disse logs
ligger på mellem 4 og 500 krævede forbindelser.
Indsendelsestiden
for
logs
slutter
den
15.
okt.
1962, men før ca. 1. december kan man ikke regne
med, at de sidste logs er fremme fra de oversøiske
stationer.
Skønsmæssigt vil vi anslå, at kontrolarbejdet vil
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For at forebygge
misforståelse
af
nogen
art
skal
det
oplyses,
at
OY7ML undtagelsesvis af P &T har modtaget til
ladelse til benyttelse af radiosender på frekvensen
1825 kHz for deltagelse i en amerikansk forsøgs
række i perioden oktober 1962 til marts 1963, og der
kan ikke påregnes fornyelse af tilladelsen.
’ Ovennævnte tilladelse slutter med følgende:
Der vil ikke kunne forventes udstedt tilsvarende
sendetillade'se
for
radioamatører
i
det
egentlige
Danmark.
Hvilket hermed bringes til almindeligt kendskab.
OY7ML på 1825 kHz er altså fuld legal, men ingen
forløber for en generel tilladelse.
OZ2NU.

Deltagelsen i årets SAC contest syntes at have
været ganske god, selv om det ikke var de aller
bedste forhold, der blev budt på. Som sædvanlig
var aktiviteten på CW langt større end på fone.
Praktisk
talt
alle
CW
stationer
deltog
i
testen,
hviromod det kun var ganske få af fone statio
nerne, der deltog. Men det hænger vel sammen
med, at det på CW er langt lettere og meget hur
tigere at lave forbindelser end med fone. Iøvrigt
har forholdene, som sædvanlig i denne tid, været
meget svingende med flere gode åbninger på både
høje og lave frekvenser,
ZL1ABZ, der er ex ZL4JF, forventer at komme
i gang fra Kermadec Isl. i løbet af efteråret og vil
blive der i ca. 10 måneder. Hans station er en
Collins Sline.
Danny Weil er for tiden i gang fra Cook Isl.
under callet ZK1BY. Han vil i løbet af kort tid tage
videre til Samoa, og det forventes, at han vil blive
der i længere tid.
Endnu
en
Stillehavs-station
er
K1A.ZA/KP6,
der
regner med, efter et kort ophold i USA, igen at
komme tilbage til Palmyra Isl. for en periode af
en måned. Hans station er en KWM 2, og han kører
mest på 20 meter med SSB og CW.
CR8AB siges at have været meget aktiv fra Timor,
han er i gang på CW og kører mest omkring
14100 Kc.
Gus, W4BPD, er for tiden i Afrika. Han syntes
bestandig
at
ændre
rejseplaner,
hans
umiddelbare
rejseplaner går til de tidligere franske kolonier, og
i slutningen af oktober siges han at ville komme i
luften fra Gough Isl. under callet ZD9AM. Det
lyder spændende og er nok værd at lytte efter.
På sin tur rundt i Afrika fik WOMLY ialt 16000
QSO’er, og han tilbyder, hvis der skulle være vrøvl
med at få QSL’s, selv at QSL’le. Alle hans oplevel
ser er fortalt i de sidste numre af CQ. Det frem
går heraf bl. a., at det var meningen først at have
sendt en europæer af sted, men da Yasme organi
sationen ikke kunne finde nogen, der var inter
esseret, blev det en amerikaner, der fik chancen.

Fra Antarctica er VKOVK igen kommet i gang,
han kører med CW og SSB på alle bånd med en
1 kW sender. Hans ’QSL-sager tager W1AGS sig af.
9G1DP forventer i slutningen af dette år igen at
kunne tage til Haute Volta, hvorfra han vil komme
i luften under callet XT2Z. Han vil fortrinsvis være
at finde på 20 meter SSB.
W1ZYJ/VP9 er i gang på 3810 kc hver mandag
aften og er meget interesseret i at komme i kon
takt
med
europæiske
stationer.
Han
kører
med
SSB.
Fra Gaudeloupe er FG7XT nu regelmæssig i gang
med SSB på 20 meter. Aktive er også FG7XQ og
-7XJ.
Båndrapporter:
3,5 Mc AM:
DR 1239: Diverse Europa.
7 Mc CW:
OZ7BQ: OX3BZ - W/K 1-3-2-4 - PY4-5.
7 Mc AM:
DR 1239: Diverse europæiske.
14 Mc CW:
OZ4RT: ET2US/ET2 - FP8BD - FS7GS - HI8XAG
- KG4AM - MP4QBB - PJ2ME - PJ5MB - TT8AL VP8GQ - VQ9A - VU2BG - 4S7PG - 5T5AI - 601ND
- 6W8DF.
14 Mc AM:
DR 1239: JT1CGA - LZ1FQ - OK’s - W/K 1-2-3-4-8
plus VE’s.
14 Mc SSB:
OZ4RT: BV1US - CX2CO - DU7IM
HV1CN - MP4BBW - PJ2AA - PJ5MB
VE3FFW/SU - UA1CK/UH8 - VK2ID
W5JDX/VP9 - VU2NR - ZS3E - 601WF
9M2GV - 9Q5US - 9U5HB - 9U5ZZ.

- FG7XT
- PZ1AX
- VP7NS
- 9M2CR

-

21 Mc CW:
OZ4RT: CE3UT - CR7IZ - UM8KAA - V02NA VS9MB - 3V8CA - 5A3CR - 5N2JKO - 9U5ZZ.
21 Mc SSB:
OZ4RT: EL6E - KG6ALD -OA4DI - VQ4AA ZP5CF.
Det var alt for denne gang, tak for rapporterne
og på genhør i næste måned.
73 og best DX de OZ7BQ/Joe,
Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.

Fine forhold i september.
Endelig fik vi erstatning for den både vejrmæssigt
og VHF-mæssigt sløje sommer. Det begyndte under
region I testen den 1. og 2. september, hvor 2-meter
båndet var åbent over store dele af Nord- og Mel
lemeuropa. OZ5AB sikrede sig G2JF, ON4AB og et
antal PA stns; OZ7JN wrkd en F9 stn; OZ5MK
måtte nøjes med ON4AB samt adskillige tyske stns.
Der var kun ovennævnte 3 aktive danske deltagere
med OZ5AB på førstepladsen med 11047 points for
delt på 34 forbindelser. Dette var dog kun småting
imod ON4AB’s 60000 points (266 forbindelser) og

DJ40B’s 41000 points (197 forbindelser) — for blot
at nævne et par af de formentlig højest-scorende
deltagere. Der synes at have været en fantastisk
aktivitet tværs over den engelske kanal og den
sydlige
del
af
Nordsøen.
Natten
igennem
hørtes
PA og ON stns i QSO med englænderne, blandt
hvilke
G2JF
lå
konstant
S8—S9
med
siden
af
beamen mod OZ! Det var derfor noget nær umuligt
at råbe ham op her fra. Det lykkedes dog til sidst
for OZ5AB efter mange timers forgæves forsøg.
Efter testen fulgte et kortvarigt dødvande, hvor
efter forholdene igen blev fine det meste af måneden
igennem. 5AB sikrede sig sin første SM3’er — for
blot at nævne et enkelt eksempel.
OZ4KO har også haft et par DX’er i månedens
løb: 4. sept.: OZ6OL. 5. sept.: SM7BAE. 9. sept.:
DL3FY/P, PA0MSH, PA0BOL/P, PA0LX. 21. sept.:
OZ7HJ, OZ6AF, OZ8NH. 22. sept.: OZ6OL. — 4KO
har desuden haft travlt med at bygge begrænser
og
diskriminator
til
sin
2-meter
modtager
efter
beskrivelsen i OZ for juli 1961. Til nytår forlægger
4KO sin QTH til Toftlund i Sønderjylland og håber
på at få fine DX’er også derfra. Der er han jo da i
hvert fald nærmere ved nogle af dem, end han
er i Ikast!
Region I testerene.
Desværre var region I-testen ikke blevet bekendt
gjort i OZ. Ganske vist er et cirkulære omhand
lende disse tester i november 1961 modtaget af
OZ5MK,
men er
desværre
blevet
„alt
for
godt
gemt“.
Sagen
er,
at
det
internationale
contestsamarbejde
hører
ind
under
en
VHF-managers
virkefelt, og som bekendt har vi her i landet ikke
haft
nogen
VHF-manager
siden
OZ9R’s
fratræden
for en del år siden. Imidlertid vil OZ5MK nu
indtil videre påtage sig denne del af en VHFmanagers
arbejde,
og
de
detaillerede
regler
for
region I-testerne vil til sin tid — og i god tid —
blive meddelt her i OZ. Foreløbig må det være
tilstrækkeligt at fortælle, at der hvert år afholdes
en region I contest den første weekend i september.
Denne test arrangeres af følgende lande efter tur
og i den her nævnte rækkefølge: Østrig, Belgien,
Danmark,
Frankrig,
Tyskland,
England,
Holland,
Italien, Jugoslavien, Sverige, Schweiz. I år er det
Schweiz, der står for testen. Følgelig kommer turen
til Danmark i 1965.
Derudover
har
region
I
vedtaget,
at
der
den
første
weekend
i
marts,
maj
og
juli
afholdes
nationale
tester,
hvis
regler
frit
kan
fastlægges
af de pågældende lande — men region I henstiller,
at de internationale regler følges, nemlig 1 point
pr. km i forbindelse med kun én testperiode fra
lørdag 18:00 GMT til søndag 18:00 GMT.
Forslag til nye testregler.
SM7AED har til UK7 og 2-meter klubben indsendt
et forslag til nye regler for UK7’s og 2-meter klub
bens fælles VHF-tester, således lydende:
„Da den i vore tester anvendte pointsberegning
(QSO X km) har forårsaget så megen diskussion,
især for de amatørers vedkommende, som bor langt
fra
aktivitetscentre,
mener
jeg,
at
vi
bør
prøve
et nyt beregningssystem. Som forslag har jeg op
stillet en tabel, som er en mellemting mellem de
af
EDR
og
SSA
anvendte
systemer.
Principielt
er der mellem mit system og den rene kilometer
beregning kun den forskel, at der gives ét ekstra
point for lokale QSO’er som kompensation for
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QRM, samt at 432-Mc/s QSO’er anses for at være
3 gange sværere at gennemføre end på 144 Mc/s.
Jeg
foreslår
også,
at
QTH-angivelsen
sker
ved
anvendelse af „QRA-locator“ — dels fordi det da
er lettere at bestemme en stations position, og dels
fordi alle stationer da stilles lige m. h. t. til QTHangivelser. Efter det hidtidige system er det for
eksempel lettere at få en angivelse som „Malmo"
igennem
end
„ostra
Ingelstad";
„Sorø“
er
lettere
end „Gyldenløves Høj" o. s.v.
Tabel
0 — 50 km
51 — 100 101 — 200 201 — 300 301 — 400 401 — 500 501 — 600 601 — 700 701 — 800 801 —

144 Mc/s
1
2

3
4
5

432 Mc/s
3
6

9
12

6

15
18

7

21

8

24
27
30

9
10

73. Arne Nilsson, SM7AED,
Nygatan 96 B, Trelleborg.
QRA-locator.
„QRA-locator“
systemet,
som
SM7AED
hentyder
til i sit brev, er et system til positionsangivelse,
som adskiller sig fra det kendte system med angi
velse af bredde og længde derved, at det er meget
lettere at anvende, og til vore formål er dets nøj
agtighed
fuldt
tilstrækkeligt.
Det
består,
kort
be
skrevet, i, at landkortet er opdelt i felter efter
længde og bredde — hvert felt er 2 længdegrader
bredt og 1 breddegrad højt. Hvert af disse felter
har et kodenummer bestående af 2 bogstaver og
er igen opdelt i 80 mindre felter, der hver har et
nummer. Og hvert af de små felter er igen opdelt
i 9 ganske små felter, hvoraf de 8 betegnes med
et bogstav.
Systemet vil blive beskrevet i enkeltheder i OZ
i nær fremtid, så snart et til formålet egnet kort
kan tegnes.
Det må anbefales, at vi fremtidig anvender dette
system. Ikke alene er det, som SM7AED fremhæver,
i en vis forstand mere retfærdigt, men det sparer
naturligvis
også
en
hel
del
tid.
Desuden
har
region I gjort anvendelse af QRA-locator obliga
torisk for deltagelse i den årlige region I VHFcontest fra og med 1963,

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
il.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Resultatliste for SSA skandinaviske VHF-test
5.—6. maj 1962:
SM7AED
27. OZ7EC
303 points
68 points
SM7BAE
249
28. SM7DH/6
67
242
29. OZ2ME
OZ9OR
65
OZ7HZ
240
30. SM5ARR
55
SM7ZN
214
31. OZ5NA
49
32. OZ7R
SM7BCX
198
49
OZ8EDR
196
33. OH2HK
46
OZ2AF
34. OZ9JP
185
44
174
OZ3FYN
35. SM5LE
44
OZ8ME
167
36. OZ3A
42
_
161
OZ3VO
37. OZ2DM
41
.
OZ4KO
158
38. SM6CSY
41
_
SM6PU
145
39. SM5AII
40
_
OZ7TW
133
40. SM4CDO
38
OZ7JN
123
41. SM5BEI
34
OZ7JD
42. OZ2KH
123
34
OZ2HS
118
43. SM6CSO
27
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18. SM7BJ
19. OH0AZ
20. SM5FJ
21. OZ5DE
22. OZ5BK
23. SM7BLO
24. OH0RJ
25. SM5CAY
26. OH3TK

113 91 87 84 80 80 78 77 71 -

44. SM6CJI
45. OZ2PV
46. SM5CPD
47. SM5US
48. OZ3RV
49. OZ9HN
50. SM5FC
51. SM5TC
52. OH0NF

18 17 17 15 14 14 13 71-

Checklogs: OZ3JN, 4EK, 6FL, 7UK, 9AC; SM5UU,
5CZQ, 7ASN.
Den svenske VHF-manager SM5MN knytter her
til følgende kommentarer:
„Sejrherren,
Arne
Nilsson,
SM7AED,
gratuleres.
De danske logs har gennemgående været bedre ført
end de svenske. Den finske deltagelse hilses med
glæde".
2-meter klubbens møde i september.
OZ7BR indledte og fortalte bl. a. om de sidste
nye
amerikanske
resultater
på
23-cm
båndet:
den
9.
august
opnåede
KH6UK
(Hawaii)
og
W1BU
(Massachusetts)
efter
talrige
forgæves
forsøg
ende
lig QSO via månen. Derefter foreviste OZ5AB for
skelligt
spændende
geloso-grej:
To
2-meter
convertere, en 2-meter VFO, en amatørmodtager med
specielt
converterbånd
(44—46
Mc/s)
til
VHF-convertere, samt en sender til HF-båndene. Endvidere
demonstrerede 5AB en virkelig fiks sammenklappe
lig 4-element 2-meter beam, lavet udelukkende ved
ændring
af
en
kommercielt
fremstillet
TV-antenne.
Til sidst gav OZ5MK lidt forhåndsorientering om
QRA-locator-systemet.
2-meter klubbens næste møde.
er fastsat til onsdag den 24. oktober kl. 20:00 i
lokalet
paa
Sonofon
Radiofabrik,
Gentoftegade
118
(ved
Kildegaards
Plads).
OZ9BS
vil
forevise
sin
transistoriserede
2-meter
AM/FM
modtager
og
for
tælle os om den. Vi glæder os til en interessant
aften.
Paa mødet i november,
skal vi formulere det eller de forslag, vi fra dansk
side vil fremlægge m. h. t. de fremtidige regler
for pointsberegning m. m. i forbindelse med vore
tester. Forslag bedes fremsat på mødeaftenen, men
kan også sendes skriftligt til undertegnede. Mødet
i november afholdes onsdag den 28. — altså som
sædvanligt den fjerde onsdag i måneden.
Torsdag den 1. november kl. 19:30
indbydes 2-meter klubbens medlemmer til
inden
for
i
Amager-afdelingens
lokaler,
lodsvej 17.

at se
Strand

Tysk aktivitetstest
finder sted fredagen før og mandagen efter den
tredje søndag i hver måned — i oktober altså fredag
den 19. og mandag den 21.
Aktivitetstesten 1961.
OZ3NH84 points
OZ4KO
38 OZ9SW
21 OZ6KE
15 OZ8KO
11 Mogens Kunst, OZ5MK,
Møllekrogen 11, Lyngby. Tlf. 87 35 82
(bedst om formiddagen).

B
B

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.
Nye tilladelser:
OZ3HO, Henning Overgård, Askildstrup pr. Ran
ders.
(Genudstedelse).
Tidligere
adresse:
Slots
gade 20, Randers.
O.Z5MB, Kjeld Braun, Nørrekær 12, 10., Valby.
(Genudstedelse).

Rettelse.
(Tilgang i juni måned).
Læs ud for OZ8IN I. Nissen i stedet for I. Nielsen.
Ændring fra kategori C til kategori B.
B OZ1GG, Herbert Giebel, Hesseldam 16, Åbenrå.
(Tidligere adresse: Skibbrogade 16, Åbenrå).
B OZ7ZT, Niels Henning Koudal, Byageren 1,
Lindholm,
Nørresundby.
(Tidligere
adresse:
Ane Damsgade 9, Nørresundby).
B OZ8JF, Jens Houmark, Ginnerup, Hurup, Thy.

FRA AFDELINGERNE
Afd. holder møde
hver mandag kl. 20,00
i
lokalerne
Frederikssundsvej
123,
under
etagen,
nedgang
til
venstre
for
„ABC-cafeteriet“.
QSL-centralen er åben fra kl. 19,30. OZ7LM udle
verer kortene. Efter kl. 20,00 udleveres ikke QSLkort.
Formand:
OZ5RO,
O.
Blavnsfeldt,
Ordrupvej
96,
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kasserer:
OZ4AO,
Sv.
Aage
Olsen,
Folkvarsvej 9, 2. sal, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902 vega, post
giro 59755.
Siden sidste:
Mandag den 10. september holdt ingeniør Septinius fra firma TIK et ganske udmærket foredrag
om
elektrolytkondensatorer
og
disses
fremstilling.
Hr. Septinius høstede stort bifald for sit lærerige
foredrag.
Mandag
den 17. september
havde
vi klubaften,
og formandens
anmodning tilmedlemmerne om1 at
tage grej med og vise det frem, gav allerede denne
aften resultat, idet OZ2ME viste sin nye 2 meter
modtager og fortalte lidt om princippet i denne.
Mandag
den 24. september
havde
vi igen fore
drag. Det
var denne aften OZ5GB,
der talte om
radiobølgernes
udbredelsesforhold
i
ionosfæren.
5GB supplerede sit foredrag med 2 film. 5GB har
for år tilbage holdt foredrag om samme emne, men
af den store tilstrømning denne aften — der var ca.
70 til stede — ses det tydeligt, at emnet har inter
esse. George har nu også ordet i sin magt.
Programmet:
Mandag den 15. oktober: Generalforsamling i lo
kalerne Frederikssundsvej 123.
Mandag den 22. oktober: Vi får besøg af DL1QW,
Rudi fra Frankfurt. DL1QW vil orientere os lidt om
udviklingen
på
kortbølgeområdet,
bl.
a.
lidt
om
SSB
og
nyt
indenfor
transistorteknikken.
DL1QW
taler
udmærket
„skandinavisk",
så
alle
kan
forstå
ham.

Radio-amatørsendetilladelse i Grønland.
Ministeriet
for
Grønland
skal
herved
meddele
følgende
tilgang
til
listen
over
radioamatører
i
Grønland:
OX3HM, Ole Hansen, Godthåb, ex OZ1HM.
OX3WF, G. K. Frederiksen, Qutdleq, ex OZ9WF.

Sølvbryllup
Der vil sikkert gå mange venlige tanker og
hilsener til hjemmet på Ordrupvej den 11.
november, hvor OZ5RO, Ove, og fru Ritte
fejrer deres sølvbryllup.
Sølvbrudeparret
er
kendt
og
værdsat
af
amatørerne
gennem
5RO’s
mangeårige
virke
1 vor forening, dels som1 formand for den kø
benhavnske afdeling, og dels som sekretær i
landsforeningen.

Mandag den
29. oktober: OZ6WL, Per Lassen,
kommer denne aften og viser os sin nye AM-sender og fortæller lidt om, hvordan han synes, en sen
der skal bygges.
Mandag den 5. november: Klubaften.
Mandag den 12. november. OZ9SN, Svend Nielsen,
viser os grej og film samt billeder fra sin Grøn
landstur. Tag XYL med, det bliver en god aften.
Mandag den 19. november: Klubaften.
Mandag den 26. november: Denne aften har vi en
af EDRs oldtimers som gæst i klubben, det er OZ7T,
S.
H. Hasselbalch. 7T vil fortælle lidt om domefiltre
i ESB. OZ7T var jo en af de første, som arbejdede
med ESB i Europa, så han kan sikkert fortælle os
en hel del.
Til slut har vi en lille forhåndsmeddelelse. —
Lørdag den 1. december holder afdelingen 30 års
stiftelsesfest. Det skal nok blive en fornøjelig aften
for alle. Nærmere program for aftenen vil fremgå
af OZ november. Meld dig til med det samme. Det
bliver ikke dyrt, tag XYL eller YL med og få en
fornøjelig aften.
Vy 73 de OZ9BA.
AMAGER
Formand:
OZ1CC,
2991.
Mødeaften: Torsdag
Hurtigbus
(37)
fra
stoppested.

Tversted,

Hastingsvej

46,

Su.

kl. 19,30, Strandlodsvej 17 S.
Holmens
Bro
til
Lergravsvej

Siden sidst.
Høstfesten lørdag den 22. september forløb som
sædvanlig
på
hyggelig
vis,
forhåbentlig
er
ingen
gået forgæves ugen i forvejen, hvor den først var
fastlagt, men da der var indtegning 8 dage i for
vejen, og der ingen i den tid havde tilmeldt sig,
må vi gå ud fra, at alle har været klar over, at den
var rykket en uge frem. Musikken var ganske ud
mærket, udført af vore unge medlemmer, og har
det interesse for Københavns afd., tror jeg, de ved
lejlighed er villige til at mucisere for jer, og de
skal herigennem have endnu engang tak.
Torsdag den 25. oktober: Møde.
Torsdag den 1. november har Amager afd. invite
ret 2-meter klubben til fælles kaffebord. Af hen
syn til indkøb af kaffe og brød bedes deltagelse
meddelt 2XU, Am. 3812 V, eller OZ1CC, Su. 2991,
et par dage før.
Torsdag den 8. november: Møde,
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Torsdag den 15. november:
Satelliter og deres radioudstyr.
Torsdag den 22. november: Møde.

Foredrag

af

OZ6PA.

Vy 73 de OZ2XU.
ÅBENRÅ
Så
er spændingen med hensyn til, hvem der
skulle blive „Åbenrå-mester 1962“ i rævejagt, udløst.
Trods
knivskarp
konkurrence
lykkedes
det
OZ5WK
og XYL at erhverve mestertitlen. Placeringen blandt
etapevinderne blev følgende:
Abenrå-mester 1962: OZ5WK og XYL.
Nr. 2: OZ8JV og Hans Peter.
Nr. 3: OZ5DE og Sigvald.
Nr. 4: Rudi og Jan.
Nr. 5: OZ8AJ og Mathies.
Rævejagtsafslutningsfestens
afholdelse
er
på
nu
værende tidsspunkt ikke endeligt fastlagt, men den
nøjagtige dato, tid og sted vil blive meddelt hvert
medlem direkte.
Som
afslutning
på
rævesæsonen
vil
bestyrelsen
sige tak for den ualmindelige gode tilslutning, der
har været i år, og velkommen til alle nye jægere.
Pa gensyn til næste år gutter, når vi starter igen,
v i glæder os, fordi vi véd, det samme er tilfældet
hos j e r .
De første møder på Ungdomshjemmet har vi brugt
på senderkonstruktioner med rør, men fra og med
den 25. oktober går det løs med transistorteknik.
På gensyn den 25. oktober og 8. november på Ung
domshjemmet.
Vy 73 5WK.
ESBJERG
Formand:
B.
Elm-Larsen,
OZ6LW,
Skrænten
59,
IV, tlf. 2 44 86/2 45 00 lok. 25.
Midlertidig
kasserer:
Frands
Rasmussen,
OZ4FR,
Sejstrup, tlf. Bramminge 7 35 39.
Sekretær: Lars Sottrup-Jensen, Frodesgade 110 A,
tlf. 2 32 11.
Frede Ilstrøm, Skolegade 70 A.
Poul Reimar Nielsen, Kirkegade 12.
Mødested:
Esbjerg
Centralbibliotek.
Kun
adgang
via elevatoren fra 2. sal.
Siden sidst:
Onsdag den 12. holdt vi flyttedag fra Husmoder
gården, hvor dog stadig en del materiel er opma
gasineret. Det gælder stole og bænke, som vi ikke
har anvendelse for den nærmeste tid. Hvis nogen
har
plads
til
opmagasinering,
vil
afdelingen
være
glad for et praj om det.
Onsdag
den
26.
holdtes
indflytningssamm'enkomst
på Centralbiblioteket, hvor vi har fået 2 aldeles
dejlige lokaler og gode muligheder for at rigge en
antenne op, der kan give effekt fra sig. Dagen mar
keredes med en kop kaffe med brød.
Samme
dag
holdtes
ekstraordinær
generalforsam
ling med kontingentets størrelse som eneste punkt
på dagsordenen. Det vedtoges enstemmigt at regu
lere satsen, så den fremtidig udgør hhv. 16 og 8 kr.
årligt
for
seniorer
og
juniorer.
Hovedbestyrelses
medlem 2KH glædede os ved sin nærværelse og
ønskede til lykke med lokalerne — samt bifaldt, at
man
nu
sikrede
en
økonomi,
der
gjorde
større
aktivitet mulig.
Fremover er der planer om at skaffe gitterdyk meter, universalinstrument og bygge en ny allbandsender over færdigkøbt VFO.
To
medlemmer
demonstrerede
hhv.
en
Hammarlund-rx og en kommercielt udseende tx med for
skellige finesser.
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Det nye program:
Onsdag den 10. oktober kl. 19,30: Vi drøfter den
kommende sæson.
Onsdag den 24. oktober kl. 19,30: Auktion. Kom
med
dit
surplus-materiel,
der
eventuelt
kan
være
til glæde for andre.
Onsdag den 7. november kl. 19,30. Transistor-rævemodtager, diagram og byggeomkostninger.
Ved mødet den 26. september havde vi den glæde
at se en trediedel af medlemmerne. Må vi få de
sidste to trediedele at se ved de kommende møder?
Vy 73 de OZ6LW.
ÅRHUS
Den 3. oktober afholdt afd. halvårlig generalfor
samling i Ungdomsgården. Bestyrelsen ser nu så
ledes ud:
Formand: 5JT, J. Thomsen.
Næstformand: 2LX, Aa. Kok.
Sekretær: 3VE, V. L. Hansen.
Kasserer: 6CW, C. Jensen.
Suppleant: 2LM, L. Melchior.
Suppleant: 8494, K. Jacobsen.
Afdelingen tæller nu 73 medlemmer.
Vy 73 3VE.
---------------------- SJÆLLANDSMESTERSKABET
I RÆVEJAGT

---------

Lørdag den 3. november 1962.
Nu går det løs!! Tampen brænder!! Det
store øjeblik nærmer sig, hvor det skal vise
sig, hvem der i år skal bære titlen:
Sjællandsmester i rævejagt.
Jagten køres i år som en nat jagt, og kort
området er så godt som ubrugt. (Har kun
været benyttet een gang).
Kortområde:
Atlasblad nr. A 3426, Giesegård.
Start.
Samlet start fra Bjæverskov kirke kl. 20,30.
Indn setarten løses startkort a kr. 10.
Sendetider:
Der udlægges 3 ræve, som sender på føl
gende tider:
Ræv nr. 1:
Kl. 21,00 - 21,30 - 21,45 - 22,00 og hvert
kvarter, sidste udsendelse kl. 01,00.
Ræv nr. 2:
Kl. 21,01 - 21,31 - 21,46 - 22,01 og hvert
kvarter, sidste udsendelse kl. 01,01.
Ræv nr. 3:
Kl. 21,02 - 21,32 - 21,47 - 22,02 og hvert
kvarter, sidste udsendelse kl. 01,02.
Rævene bliver liggende til kl. 01,05.
Alle udsendelser varer 1 (eet) minut.
Pointsberegning den sædvanlige. Der er
naturligvis fine præmier til de 3 bedste hold.
Efter
jagten
har
Københavns-afdelingen
velvilligt stillet sine lokaler i „Punkt 1“ til
rådighed for de mødige jægere, hvor de kan
indtage en forfriskning og drøfte jagtens re
sultater. Af hensyn til dette arrangement må
man melde sig til jagten senest onsdag den
31. oktober hos OZ8MX, Svend Larsen, Gylfesvej 3, Helsingør, tlf. (03) 21 30 88.
Vi håber at se rigtig mange jægere fra hele
landet.
Vy 73, god jagt!
Helsingør ræveudvalg.

HELSINGØR
Ordinær
generalforsamling
afholdtes
14.
septem
ber 1962. Dagsorden ifølge lovene.
Valg af bestyrelse:
Kasserer: OZ8UX, Ebbe Petersen (genvalg).
Næstformand: OZ8PK, P. K. Jensen (genvalg).
Revisor: OZ2DK, Phil-Jensen (genvalg).
Suppleant: OZ8RL, Piet Regeur (genvalg).
Der vedtoges kontingentforhøjelse fra 10 kr. til
15 kr. årligt.
Der afholdes møder hver fredag kl. 20 i vore nye
lokaler i „Hytten" ved Tårnhøjbanen på GI: Hellebækvej.
Afdelingen
arrangerer
igen
i
år
Sjællandsmester
skaber i rævejagt. (Se annonce andet steds 1 bladet).
Formand:
OZ8MX,
Svend
Larsen,
Gylfesvej
3,
Helsingør, tlf. (03) 21 30 88.
Vy 73 OZ8PK, Per Kreiberg Jensen.
HOLBÆK
Siden sidst
er der sket en del i Holbæk-afdelingen. Vi har fået
egne lokaler i den gamle biblioteksbygning på „Klo
sterskolen" ved siden af Set. Nikolai kirken. Vi har
endnu ikke noget emne for næste møde, men vi
håber at få en virkelig god aften. Dette møde bliver
onsdag den 24. oktober kl. 20.
Desuden afholder vi morsekursus hver onsdag kl.
19,30. Måske kombineres dette kursus med lidt teo
retisk
undervisning
med
henblik
på
den
tekniske
prøve.
Eventuelle
interesserede
bedes
venligst
hur
tigst muligt sætte sig i forbindelse med underteg
nede. Så vel mødt til en hyggelig aften den 24.
oktober.
Vy 73 7OU.
HOLSTEBRO
Formand: C. L. Nielsen, OZ1CN, tlf. 336.
Kasserer: H. B. Nielsen, OZ8NH, Ringkøbingvej 33,
tlf. 2530.
Kass.assistent: K. 0. Nielsen, OZ2PV, Istedgade 20.
Generalforsamlingen den 4. september:
Til dirigent valgtes 6EO, som straks gav ordet
til kassereren, 8NH, der fremlagde regnskabet, der
enstemmigt blev godkendt. Dernæst aflagde forman
den beretning, der ligeledes blev etstemmigt god
kendt. Mødet sluttede med en sodavand og en hyg
gelig sludder.
Vinterprogrammet
er
meget
righoldigt,
og
der
skulle
være
noget
for
alle
radiointeresserede
i
Holstebro og omegn. Vi véd, der bliver stor tilslut
ning, men til gengæld har vi plads til alle og håber,
at byens amatører slutter op om afdelingen. Sam
tidig ser vi gerne, alle de unge, der interesserer
sig for radioteknik, som medlemmer. For old boys,
der vil følge med i udviklingen, har vi foredrag
af høj karat på programmet.
PRORAM i hver måned fra 1. november:
Første
tirsdag:
Foredrag
og
større
arrangementer,
ofte
med
deltagelse
af
udenbys
foredragsholdere,
alle eksperter.
Anden tirsdag: Hi. FI. Stereo Ekko m. m. Vi leger
med lyd af høj kvalitet, undertiden med deltagelse
af fagmænd.
Tredie tirsdag: Klub og byggeaften, hvor vi slud
rer om radio DX’er m. m., og hvor klubben stiller
en
meget
stor
dynge
radiogrej
til
rådighed
for
dem, der har lyst til at lave vilde eksperimenter.
Alle mandage. Teknisk kursus, hvor vi forfølger
succes’en fra sidste år, hvor 2HS underviste et hold,
der alle bestod P.&T.s prøve.
Alle onsdage: Morsekursus for begyndere.

Begge kurser er betinget af tilstrækkelig tilslut
ning, så det er med at melde sig til i en fart hos
formanden. Altså håber vi at se både nye og gamle
medlemmer til vort arrangement tirsdag den 6. nov.
1CN.
HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand:
OZ2BF,
Henning
Hansen,
Sundvej
79,
tlf. 2 18 54.
Næstformand: OZ9SH, Søren Hansen, Kragsvej 49,
tlf. 2 15 67.
Kasserer:
OZ4GS,
Svend
Sørensen,
Borgmester
vej 58, tlf. 2 18 34.
Sekretær:
OZ9ER,
Erling
Nielsen,
Strandprome
naden 38.
OZ9NK, Jørgen Nielsen, Strandpromenaden 46.
Siden sidst:
Torsdag den 20. september havde vi som annonce
ret auktion, og som sædvanlig prægedes aftenen af
mange gæster fra vore naboafdelinger, og det er vi
naturligvis
glade
for,
ikke
mindst
9SH,
der
jo
kunne få indtrykket af, at det mere var for at se
ham klovne end for at byde på varerne, at mange
kom.
Det faste program:
Mandag kl. 20,15: Teknisk kursus.
Tirsdag kl. 20,15: Byggeaften for begyndere.
Onsdag kl. 20,15: Morsekursus.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for seniorer.
Søndag kl. 8,25: Rævejagt.
Månedens arrangement — oktober:
Torsdag den 18. okt. kl. 19,30: Besøg på ARENA,
Hede Nielsens fabrikker. Bid mærke i klokkeslettet,
og mød præcis ved hovedindgangen. Alle er vel
kommen.
Månedens arrangement — november:
Torsdag den 8. nov. kl. 20,15: ANDESPIL. Gen
nemgående kort pris kr. 3,00. Alle er velkommen
med yl og xyl, eller i hvert fald én af dem.
Vy 73 OZ9ER.
LOLLAND-FALSTER
Den 26. sept. afholdtes der månedsmøde hos 3VH
i Maribo, der var mødt 18 amatører, selv om datoen
var faldet ud i sidste OZ.
Værkfører
Knudsen
holdt
et
glimrende
foredrag
om
de
forskellige
måleinstrumenter.
Vi
så
både
universalinstrument,
rørvoltmeter,
målesender
og
gitterdykmeter,
tilsidst
trimmede
Knudsen
en
BCL,
så vi fik lært det også.
Bagefter fortalte 3VH, hvorledes han havde restau
reret sin nedbrændte modtager med et krytalfilter,
som han selv havde ætset. Mødet sluttede med, at
vi gik over hos Ebsen og fik kaffen, så klokken blev
mange, inden vi kom hjemad.
Der er endnu ikke fastlagt noget program for
næste månedsmøde, så hvis der er nogen, der har
noget af intesesse, så tag det med. Vi mødes ved
„Lokalet",
Dronningensgade
24,
Nykøbing,
onsdag
den 31. kl. 19,30.
Der er møde og byggeaften hver onsdag i lokalet.
Der er rævemodtager på byggeprogrammet.
Vy 73 8NL.
ODENSE
Formand:
Kaj
Andersen,
OZ7KV,
Enebærvej
76,
Hjallese, tlf. 11 18 55.
Torsdag den 27. september kl. 20.00 1962 afholdtes
den årlige generalforsamling i EDR Odense-afdeling
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med deltagelse af ca. 25 medlemmer. Generalfor
samlingen holdtes i de nye lokaler på Rasmindegården og startede meget hyggeligt med, at kas
sereren havde bevilget gratis øl til hele forsam
lingen. Første punkt på dagsordenen „Valg af diri
gent" var hurtigt overstået, og det blev 1W, der
skulle lede generalforsamlingen. Efter at han havde
konstateret,
at
generalforsamlingen
var
blevet
lov
ligt indvarslet, gik man over til punkt 2 „Forman
den
aflægger
beretning".
OZ7KV
redegjorde
her
efter for, hvad der i det forløbne år var sket i
lokalafdelingen. Der havde været mange gode arran
gementer,
hvad
deltagerantallene
også
havde
vist,
og kontingentforhøjelsen, der blev vedtaget på sidste
års
generalforsamling,
var
blevet
modtaget
med
godt humør af medlemmerne og heller ikke resul
teret i særlig stor nedgang af medlemmer. De nye
lokaler var ret hurtigt blevet gjort i stand og
straks taget i brug til slutspurten i årets cw-kursus.
Teknik og cw-kursus havde også i år båret god
frugt
med
ingen
dumpekandidater.
7KV
foreslog,
at man fra generalforsamlingen sendte ing. J. P.
Koch en skriftlig hilsen med tak for hans venlighed
ved at stille sine lokaler til rådighed for . afdelin
gen. Dette blev enstemmigt vedtaget.
7KV kom også ind på afdelingens økonomi, og
der
var
allerede
tilgodekommet
afdelingen
flere
ting,
som
kontingentforhøjelsen
havde
muliggjort.
Herunder blev der nævnt, at 6AF var igang med
en 2 meter sender til afdelingen, og som, 6AF selv
oplyste, ville være QRV om forbløffende kort tid.
Der
var
oprettet
abonnement
på
forskellige
tids
skrifter, og afdelingens gamle call, OZ3FYN, var
genoprettet. 7KV sluttede sin beretning med at for
tælle
om
den
hvervekampagne,
der
havde
været
i gang til den kommende sæsons kurser, og som
havde givet fint resultat.
Der
var
ingen
egentlige
kommentarer
til
for
mandens beretning, men 1W efterlyste nogle arran
gementer, der kunne lokke de ældre amatører ud
af busken eller bort fra fjernsynet, f. eks. i lighed
med W2SAW’s foredrag.
3SH spurgte, om man havde kontrol med afde
lingens
gitterdykmeter,
så
det
ikke
pludselig
en
dag forsvandt sporløst. 7KV oplyste, at der havde
været
så
stor
rift
efter
gitterdykmeteret,
at
det
umuligt kunne bortkomme, men at der nu ville
blive udnævnt et medlem til at holde kontrol med
gitterdykmeteret.
Næste
punkt
på
dagsordenen
„Kassereren
forelægger
det
reviderede
regnskab"
måtte
udskydes,
da
kassereren
7HJ
først
var
i
stand til at møde op senere. Så fulgte et kvarters
tid, hvor 3SH og 1W fortalte muntre historier fra
de gode gamle rævejagtdage, og derefter gik man
over til punkt 4 „Indkomne forslag". Der var ikke
indkommet forslag herunder, så man gik videre til
punkt 5 „Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlem
mer". 7KV, 2RH og 8NO stod for valg, og 7KV og
2RH blev genvalgt, hvorimod 8NO ønskede at træk
ke sig tilbage fra bestyrelsen og lade pladsen stå
åben for nye kræfter. Her var 3XW næsten selv
skreven
til
at afløse
8NO,
hvilket
ingen
havde
noget imod. Bestyrelsen ser herefter sådan ud: 7KV
formand,
6AF
næstformand,
7HJ
kasserer,
3XW
bestyrelsesmedlem og 2RH sekretær.
Punkt 6 „Valg af 2 revisorer og 1 suppleant" blev
genvalg af 1W, nyvalg af 3SH og 8IS som suppleant.
OZ8WP var tidligere på året afgået som revisor
ved sin udmeldelse af EDR.
Så mødte kassereren op, og vi var klar til regn
skabet.
Kassererens
regnskab
var
blevet
mangfol
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diggjort og uddelt tidligere på aftenen, så regn
skabet
var
hurtigt
gennemgået
og
godkendt
af
generalforsamlingen. Man blev enig om at opsige
abonnementet på DL-QTC, da det var en unødven
dig udgift, fordi næste ingen læste bladet.
Punkt 7 „Eventuelt" udløste en livlig debat om
kommende
arrangementer,
og
hvad
afdelingens
penge skulle bruges til i det kommende år. 7KV
udbad sig ønsker om kommende foredrag, og der
blev her fra deltagerne afgivet mange forslag, og
man blev enig om, at 1 foredrag om måneden ville
dække det lokale behov. Udover den af 6AF påbe
gyndte
2
meter sender blev der fra bestyrelsen
foreslået køb af en LF stationsmodtager til afde
lingen, og man havde tilbud på en sådan for en
billig penge. 8NO og 3SH redegjorde for sidste
sæsons rævejagter og klagede over den ringe del
tagelse
og
interesse,
der
efterhånden
udvistes
fra
Fyn. 1W og 7KV gjorde opmærksom på, at man
1 flere lande var begyndt at køre rævejagt på 2
meter ved siden af LF, så hvorfor ikke prøve det
herhjemme og lade Odense være en foregangsby.
Det krævede nok en lidt anden teknik end den
sædvanlige, men det ville jo kun være et over
gangsfænomen. 6AF og 7HJ stillede sig straks til
rådighed med deres mobile 2 meter grej, og i be
tragtning af, at Odense-afdelingen har ca. 15 aktive
2
meter amatører, skulle der være store chancer
for en øget aktivitet og interesse for rævejagterne.
Herefter var emnerne udtømt, og 1W takkede for
en hyggelig og saglig generalforsamling.
På
grund
af
generalforsamlingens
sene
tidspunkt
er
vinterens program endnu ikke udarbejdet, men
vil inden længe blive udsendt pr. brev. Til teknik
og cw-kursus har der i år meldt sig ca. 30 deltagere,
hvilket er den hidtidige rekord. Byggeaftenerne om
mandagen fortsætter, og der er planer om flere
emner på disse aftener, men herom senere.
Vy 73 de 2RH.
Ved generalforsamlingen
blev der fremsat
forslag
om at forsøge rævejagt på 2 meter. Dette forslag
har mødt stor interesse fra mange sider, og allerede
søndagen efter foretog 6AF, 7HJ og 3XW indleden
de
eksperimenter,
der
tegnede
meget
lovende, og
videre
eksperimenter
forestår.
En
2
meter
ræve
modtager kan jo også bruges som mobil stations
modtager, en ting der vil medvirke til at popula
risere denne frekvens. Endvidere afholdes de inter
nationale jagter jo kun på 80—2 meter, og med den
forfatning 80 meteren er i, er VHF jo selvskreven.
NÆSTVED
Ved første teoriaften 25. sept. var der mødt 7
elever. De fik under ledelse af ing. Knudsen, 7NH,
attesteret af 7EC, et lille vink om, hvad der kan
læres i vinter. Afd. og dens arbejde har også været
omtalt i den lokale avis, så måske kommer der et
par nye medlemmer?
1KZ modtager gerne kontingent — og husk selv
at tage brød med til kaffen.
Vi mødes hver tirsdag.
OZ7HZ.
NYBORG
Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllervænget 3.
Kasserer:
OZ6OP, Erik Hansen, Svanedams
gade 16.
Sekretær: OZ2RT, Rob. Thomsen, Møllervej 25.
Lokale: Møllervænget 3.
Torsdag den 20. september blev særdeles

vellyk

ket, lokalet var fyldt til bristepunktet med både
medlemmer og komponenter, så det blev en auktion
af de helt store.
Den 27. september startede vinterens morsekursus
med
8
unge
medlemmer
omkring
tonegeneratoren.
Trods den gode tilslutning er der dog plads til et
par stykker endnu, så skulle der være en, der har
fået lyst til at være med, kan det altså nås endnu.
Program
for torsdagene den 18/10 - 25/10 - 1/11 - 8/11 - 15/11:
Kl. 19,30:—20,30. Morsetræning ved OZ4WR.
Kl. 20,30—21,30: Teknisk diskussion med henblik
på prøven til licensen. Husk at medbringe Vejen til
Sendetilladelsen + papir og blyant. Vel mødt.
Vy 73 de OZ2RT.
RANDERS
Formand: 5CF, Palle Clausen, Rindsvej 11, Ran
ders.
Kasserer. Alfred Pawelczyk, Nr. Borup, Randers.
Vi har nu startet vor vintersæson, og den ind
ledtes med et foredrag af 5WJ, og der var god til
slutning.
5WJ’s
foredrag
handlede
om
certifikater
og DX. Hvis der er tilstrækkelig interesse, vil der
blive oprettet byggeaftener, hvor der vil blive byg
get modtager og gitterdykmeter.
De, der er interesserede, kan henvende sig til kas
sereren. Byggeaftenerne vil blive fastsat efter af
tale med deltagerne.
Der er blevet oprettet morsekursus hos 3RR, og
er der flere, der er interesserede, kan de endnu nå
at komme med.
Vy 73 bestyrelsen.
ROSKILDE
Afdelingen
holder
møde
sidste
onsdag
i
hver
måned kl. 19 i biblioteket, lokale 2.
Onsdag den 31. oktober: Generalforsamling.
Vy 73 OZ3PO.

5392
5733
6152
6338
6656
6664
6734
6749
6752
6769
6780
6986
7283
7292
7416
7440
7447
7483
7487
7563
7567
7768

VIBORG
Onsdag den 24. oktober afholdes auktion på Ålkjærs Konditori, og der vil som sædvanlig blive
mulighed for at købe og sælge forskelligt grej.
Vinterens
tekniske
kursus
under
den
kommunale
ungdomsskole (14—18 årige) er på Vestre skole tirs
dag og torsdag kl. 19,00 i lokale 35. Der vil også
blive afholdt morsekursus.
OZ5LD.

7777
7865
7870
7881
8022
8118
8144

QTH-RUBRIKKEN
QTH-listen til oktober
2850 OZ2V, Verner Jensen, Præstevænget, Hårby,
ex Jordløse.
4293 Helmer Hansen, Dalstrøget 90, 3. s., Søborg,
ex Kokkedal.
4758 OZ9JH, Bent J. Horsager, Ribevej 27, Bramminge, lokal.
5269 OZ5BH, Bech Henriksen, Østre Ringvej 20 C,
1. s. tv., Hjørring, lokal.

8188
8206
8254
8283
8294
8300
8342
8417,

OZ9AD, Martin Nielsen, Jægersborgallé 223,
2. s., Gentofte, ex København N.
OZ5RG, OZ4PW, Preben Wolder, Mosevang 9,
Nordborg, lokal.
OZ8AD, Svend Adolphsen, Vordingborgvej 71,
Køge, ex Hvidovre.
OZ6MM, Leif Steenberg Larsen, Prins Chri
stian Sund, Grønland, ex Mesinge.
OZ1EO, Edm. Kj. Olsen, Eckersbergsgade 25,
1. s., København 0, ex København N.
Th. Ring Hansen, Rundforbivej 34, vær. 15,
Vedbæk, lokal.
OZ5LK, MG 521264, Iburg-Krogh, 1. RKKMP
6.
TGBT, JTRG, Langelg. kaserne, Århus, lokal.
Tonny O. Olsen, Thorupsgade 22, 5. s. th., Kø
benhavn N, ex Brønshøj.
OZ2DM, Ole Dam, Tjørnevej 8 st., Allerød, ex
København 0.
P. W. Vitterdijk Appel, 4. Maj kollegiet, Bredegade 13 B st., København F., ex Brønshøj.
Marius Andersen, Gravene 13 o. g., Viborg,
lokal.
OZ9BL, Bent Lorentzen, 1137 CF, kasernen.
Dragsbæk, Thisted, ex Dybbøl.
OZ3CN,
J.
Chr.
Nørtoft
Thomsen,
Caroline
Amalievej 63, Lyngby, lokal.
OZ1FT, Frits Thorbek, Lundtoftegårdsvej 9,
1. s., Lyngby, lokal.
Viggo Jonasen, Jyllands allé 28, 3. s., Århus C,
ex Svendborg.
OZ9FL,
Frede
Laursen,
Norup,
ex
Nørre
sundby.
OZ4NH, Niels H. Wyke, klasse 1 C, Seminariebyen, Nr. Nissum, ex Randers.
Bent H. Olsen, Argos allé 12, Hvidovre, lokal.
Bent Andersen, Åhaven 72, Valby, ex Skagen.
OZ3KB, Knud Brejning, Jernbanevej 16, Skan
derborg, ex Århus.
OZ3SM, Stephan A. Muller, Fredensvej 46 st.
th., Charlottenlund, ex Herlev.
Leif
Rasmussen,
Carit
Etlarsvej
13,
Odense,
lokal.
Sv. Aa. Vestergaard, Vestergade 139, Silke
borg, ex Kalundborg.
OZ5KM, Kjeld Mailand, Nørrebrogade 106, 4.
s. tv., København N., ex Tarm.
RK 355825 Klyver, 3. RKKMP/RKSK, Biilows
kaserne, Fredericia, ex Gredstedbro.
OZ3TJ, Knud Johnsen, Sdr. Bindslev, Binds
lev, ex Sindal.
Aage Frederiksen, Bøsbrovej 25 A, Randers,
ex København S.
E. Rasmussen, Veras allé 22, 1. s., Vanløse,
lokal.
•
Fac Relster, Rådmand Steins allé 37, 5. s. tv.,
Frederiksberg, ex Hvidovre.
MG 523490' F. Olsen, 2. Rekrutbatteri, Avedørelejren, Hvidovre, ex Søborg.
Leo D. Madsen, Haderup, Skive, ex Holstebro.
S. B. Andersen, Milanovej 10 A st. tv., Køben
havn S, ex soldat.
Henning
Knudsen,
Fagerbo
28,
Hedehusene,
lokal.
Arne E. Hansen, „Nyhjem“, Eskildstrup, Pederstrup, ex Kølstrup.
Ingvard
Iversen,
Over-Jerstalvej,
Vojens,
ex
Hammelev.
Bent Yt. Lunden 5, Korsør, ex København S.
Torben Budtz, Skovridervej 3, Århus C, lokal.
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8563 Erik O. Nielsen, Koreavej 4 B, l. s., Kbhvn, S.
8564 Leif Rasmussen, Veflinge.

NYE MEDLEMMER
8517 Mogens Jensen, Solholmsvej 26, Svinninge.
8518 OZ6IS, Jørgen Schrøder, Peter Bangsvej 63,
København F.
8519 Jørgen G. Rasmussen, Tranebærvej 14, Bra
brand.
8520 Arne K. Poulsen, Oddevej 62, Skagen.
8521 A. G. Christensen, „Petersminde“, Gjellerup,
Åby høj.
8522 Kai Dahl Jeppesen, FLD 601, box 77, Skagen.
8523 B. Fergum, Worsåesvej 24, København V.
8524 Niels Holm Sørensen, FLD 601, box 77, Skagen.
8525 Carsten Linaa Hansen, Grundtvigsvej 52, Her
ning.
8526 J. Olsson, Tjæreborgvej 12, Måløv.
8527 B. V. Larsen, Myrehøjvej 33, Svendborg.
8528 Ingvardt Lyth, Annagade 53, Århus C.
8529 FK F. Zierau, Radio/Radar FLKS, Ballerup.
8530 John Edvin Haase, Postparken 24 st. th.,
Kastrup.
8531 Lasse Haahr Larsen, Toftevej 22, Ørsted.
8532 Regnar Kjær, Peder Skramsgade 5, Århus N.
8533 Jens Ole Nielsen, Poppelvej 11, Viborg.
8534 Axel Thaarup Rasmussen, Drosselvej 21 st.,
Kolding.
8535 Per Mosegaard Andersen, Mosegården, Avns-

lev.
8536 Palle Sørensen, Gurrevej, Tikøb.
8537 Aage Steen Pedersen, Kobbelvænget 26, 1. s.
th., Brønshøj.
8538 Ole Bjørn Andersen, Humlehaven 11, Holbæk.
8539 Arly Jensen, Vorregårds allé 67. Århus N.
8540 Arne Harthimmer, Saxogade 71, 5. s. th.,
København V.
8541 OZ2SU, Hans Andersen, Stenmarken 47,
Søborg.
8542 A. Bech Simonsen, Nordskovvej 3, Alsgårde.
8543 Niels Thorup Andersen, Jernbanegade 4,
Kibæk.
8544 O. Dines Jakobsen, Arnold Nielsens Boule
vard 119, 1. s., Hvidovre.
8545 Leif Johnsson, Værnedamsvej 3, 2. s. th.,
København V.
8546 J. Chr. Damsgaard, „Kirstinelund“, Sundby
Mors.
8547 OZ8SN, Sig. Nørgaard, „Lægaard“, Vinkel,
Viborg.
8548 Kurt V. Langeberg, Øsby.
8549 Per A. Damsted, Dr. Lassensgade 7, Randers.
8550 Chresten Nordborg Andersen, Damtoft Hjerm.
8551 John Christensen, c/o Andersen, Glentevej 57,
2. s., Glostrup.
8552 Georg Foged, Sdr. allé 18, 1. s., Århus C.
8553 Sven-Aage Asmussen, Flensborgvej 24, Kruså.
8554 Erik Fischmann, Rødovrevej 36, 1. tv.. Vanløse.
8555 Mogens Pedersen, „Kærnehuset“. Lumby,
Beldringe.
8556 Benny Olsen, Nattergalevej 42, 2. s. th.,
Købenbenhavn NV.
8557 Preben B. Thomsen, Hjejlevej 18, Nyborg.
8558 Ole B. Larsen, Fjordvænget 15, Korsør.
8559 O. Brauer-Christensen, Vitus Beringsvej 70.
Frederikshavn.
8560 Freddy Olsen, Nørrebrogade 159, Randers.
8561 John Banke Thomsen, Hjejlevej 18, Nyborg.
8562 Bjarne Larsen, Dyrlægevej, Rynkeby.
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Atter medlem.
230 OZ3H, Hans Hansen, Pasopvej 68, Svendborg.
1610 OZ3KU, Henning Blumensen, Præstemosen 28,
Hvidovre.

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Ådr.: Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.

Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
Farum, tlf. 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej
15, Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.

Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15,
Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.
Kasserer og næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen,
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.
OZ9SN, Svend Nielsen, Hvidovregade 6.
OZ7EU, Poul Størner, Hulbergsallé 8, Søborg, tlf.
98 05 41.
OZ3Y, H Rossen, Svendstrup, Korsør, tlf. Frølunde
102.

OZ4NO, N. Nørregaard Olsen, Kirkevej 14, Sorø, tlf.
Sorø 1676.
OZ6RL, U. J. Krarup, Carl Baggers Allé 35, Fruens
Bøge. Tlf. (09) 13 33 53.
OZ2NU, Børge Petersen, Dybbjerggaard, GI. Hasseris,
tlf. Ålborg 3 53 50.
OZ9SH, S. C. Hansen, Kraghsvej 49, Horsens, tlf. 2 15 67.
OZ2KH, Kr. Hansen, Borkvej 8, Nørre Nebel, tlf. 4.
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(dag) 6111, (aftenl 7652. (Landsafdelingsleder).

Traffic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Ålborg.

QSL-centralen:
EDRs QSL-central: v/ OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup, tlf. 6 (Drej 081) 5 75 11 - Saltum.
QSL-centralens giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet
ved enhver indbetaling.

Annoncer:
Amatørannoncer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf.
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbh\ n. S., tlf. Amager 3664 v.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 15. oktobe 1962.

