E. D. R. er den danske Afdeling af „International Amateur RadioUnion“, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse
for

Kortbølgeteknik

samt

varetage

Amatørsendernes

Interesser.

Som

Medlem

optages

enhver

Kortbølgeinteresseret,

saavel

Sender- som Modtageramatører. Kontingentet, Kr. 3.50 pr. Kvartal, kan indbetales paa Postkonto 22U6. Foreningen udgiver
Bladet

„OZ“,

som

er

Danmarks

eneste

specielle

Kortbølgetidsskrift;

det

tilsendes Medlemmerne

d. 15.

i

hver

Maaned. Alle

Oplysninger gives ved Henvendelse til E.D.R., Postboks 79, København K., eller helst direkte til Foreningens Sekretær»

E.D.R.’s Uafhængighed.
De danske Kortbølgeamatører kan — uden at være

At

E.D.R.

er

fuldkommen

upolitisk

skulde

være

ubeskedne — hævde, at de har en energisk og dygtigt
arbejdende Organisation. Det Initiativ, E.D.R. gennem
Aarene har udvist for at varetage Senderamatørernes

unødvendigt at fastslaa alene af den Grund, at Parti
politik fornuftigvis ikke har et eneste Berøringspunkt

Interesser og yde Medlemmerne værdifuld Service paa
mange Omraader, har gjort Foreningen respekteret langt

fundsspørgsmaal og økonomiske Interesser, har Parti
politik Berettigelse. Amatør-Radio er imidlertid en Fritids

ud over vor egen Kreds. Som OZ-Amatørernes officielle
Repræsentant har E.D.R. allerede mangfoldige Gange
vist sig i Besiddelse af stor Handlekraft, og mange

beskæftigelse, hvor det udelukkende er Lysten, der
driver Værket. Der er absolut ingen økonomiske

Goder er blevet Resultatet heraf.
Naar E.D.R. kan tale med saa stor Vægt og har
kunnet opnaa saa mange Forbedringer af Sender
amatørernes Arbejdsforhold, er det en naturlig Følge
af dens Uafhængighed og som fuldgyldig Repræsentant
for de Amatørkredse her i Landet, der virkelig betyder
noget.

Denne

Uafhængighed

af

andre

Organisationer,

Forretningsforetagender og politiske Partier er maaske
vor Forenings mest værdifulde Aktiv, og det var der
for ogsaa paa sin Plads, at E.D.R.s Formand frem
hævede denne
Landsstævnet.

Kendsgerning

i

sin

Aabningstale

paa

I sine første Aar, hvor det var svært at staa paa

med Amatør-Radio. Kun, hvor der er Tale om Sam-

Interesser forbundet med Amatørbevægelsen. Det hele
er „lige ud af Lommen" for os alle ligesom ved andre
Fritidsinteresser.
En Sammenblanding af Politik og Amatør-Radio
kan aldrig forsvares eller motiveres sagligt, men kan
højst være et Udslag af en ilde anbragt personlig Ær
gerrighed. Indenfor alle Partier findes Personer med en
ulyksalig Trang til at blande Politik i alting, og de
burde

paa

eftertrykkelig

Maade

sættes

paa

Plads.

I

hvert Fald ingen alvorligt arbejdende Kortbølgeamatør
vil finde sig i den Slags indenfor vort Felt. En saadan
Besmittelse vil vi kæmpe imod med Hænder og Fødder.
Partipolitik er en farlig Gift for Amatørbevægelsen.
Om et Par Maaneder har E.D.R. virket

for

os

i

Bladfore

10 Aar. Det, der er udrettet i denne Aarrække — og

tagende, og vi har iøvrigt kun gode Minder om dette

som vort store Jubilæumsnummer i August vil berette

Samarbejde. Men E.D.R.s Vækst begyndte først for
Alvor, da vi fik vort eget Blad og blev helt uafhængige.

om — er en Følge af, at E.D.R. har arbejdet paa den
rette Basis. Uafhængighed og uegennyttigt Arbejde er
den Grundvold, hvorpaa vi har opbygget Amatør

egne

Ben,

havde

E.D.R.

Tilknytning

til

et

Senere har der fra forskellige Sider været Bud efter
os,

idet

vor Forening vilde være et

udmærket Aktiv

bevægelsen her i Landet, og vi har alle en Pligt til

i Reklamens Tjeneste, men noget saadant maa naturlig

gennem

vis til enhver Tid afvises. Kun ved at være frie og
uafhængige kan E.D.R. og „OZ‘‘ blive effektive Tjenere

E.D.R.s smukke Traditioner.

for danske Amatører.
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fortsat

Sammenhold

at

sikre

og

videreføre
H. F.

Trediedels-Hertzen.
Efter „RADIO REF“ af FT4AD, oversat og bearbejdet af OZ7T.

Feeder-

Antennen“ efter en amerikansk Amatør L. G. Windom,

konstruktion, der kun benytter een Feederledning, fristet
mange Amatører i Tidens Løb. Der er to Grunde
hertil: Dels fordi den er let at konstruere, og dels

W8WG, der i 1926 har skrevet en Del Afhandlinger

Trediedels-Hertz’en

har

med

sin

særlige

om samme Emne. — Her i Danmark har vi kaldt
Antennen „Trediedels-Hertz’en“, et Navn, der ganske
godt karakteriserer det ejendommelige ved Antennen,
Beskrivelse.
Trediedels-Hertz’en bestaar af en Del, hvorfra Udstraalingen foregaar, der kaldes „Toppen“ samt af en
Feeder, der bestaar af en enkelt Leder. (Se Fig. 1).
Toppen bestaar af en retlinet Leder, hvis Længde er
ret nær det halve af den Bølgelængde, hvorpaa der
skal sendes eller hele Multipla af denne Længde. . —Feederen bestaar af en Leder, der forbindes til Anten
nen i et Punkt, der ligger ca. en Trediedel af Anten
nens

Længde

fra

det

ene

Endepunkt.

Feederen

skal

gaa vinkelret ud fra Antennen saa langt som muligt
fordi den giver gode Resultater paa flere
baand. Trediedels-Hertz’en har følgende Fordele:
1. Feederen bestaar kun af een Leder.
2. Feederens Længde kan være vilkaarlig.

Frekvens-

og maa ikke bøjes i skarpe Vinkler. Feederens anden
Ende tilsluttes Senderens Udgangstrin enten ved, at
den forbindes til et Punkt paa PA-Trinets Spole eller

3.

Antennen arbejder godt paa flere Frekvensbaand.
Trods disse gode Egenskaber anvendes denne Antenne
form i det store og hele slet ikke særlig meget blandt
Amatører. (OZ-Amatører danner maaske en Undta
gelse! O. A.), Grunden hertil ligger for en stor Del i

ved, at den kobles gennem et særligt Koblingsled.
Kaldes Toppens Længde L (Stykket AB paa Fig. 1),
og kaldes Afstanden fra Antennens ene Endepunkt til
Feederens Tilslutningspunkt for d, kan man sætte:
= K, hvor Konstanten K for de fleste Antenner kan
sættes lig 0,33 til 0,37.

Mangelen paa teknisk Litteratur, der behandler Tredie

Antennens Arbejdsmaade.

dels-Hertz'ens
Virkemaade.
Antennen
kaldes
meget
almindeligt „Hertz-Antennen“, og er uden Tvivl en af

I Feederen maa der ikke findes staaende Bølger. I
Feederen er Strømmene og Spændingerne i Fase, hvoraf

de mest interessante Antenne-Former, der benyttes af

man videre kan slutte, at Feederens Impedans er rent

Amatører.

ohmsk. Feederen gennemløbes af fremadskridende Bøl
Navnet.

Som ovenfor nævnt kaldes Antennen meget hyppigt
„Hertz-Antennen“, hvilket Navn giver Anledning til
Misforstaaelser, idet „Hertz-Antenner“ i al engelsk og
amerikansk

Litteratur

betegner

Antenner,

der

har

en

halv (eller et helt Antal halve) Bølgelængde fordelt
over Længden. I Modsætning hertil betegner „MarconiAntenner“ saadanne, der svinger med en Kvartbølge
(eller et ulige Antal Kvartbølger). Nu ligger TrediedelsHertz’ens Ejendommelighed ikke i den Maade, hvor-

ger, som vilde løbe i Feeder-Ledningen, hvis den var
uendelig lang. Det er den imidlertid ikke, men hvis
den endelige Feeder i Antennen er afsluttet med sin
karakteristiske Modstand — som definitionsmæssigt er
Modstanden af en uendelig lang Leder af samme Art
— saa vil der i Endepunktet ingen Refleksion af Bøl
ger finde Sted, og man har i Feeder-Ledningen sande
fremadskridende Bølger.
En Forudsætning, for at dette kan lade sig gøre, er,
at Feederens karakteristiske Modstand er konstant over

paa Strømfordelingen finder Sted, men i den Maade
hvorpaa man feder Energi i den.
I amerikansk Litteratur finder man Antennen kaldt
„Conrad-Antennen“ efter en Ingeniør med dette Navn,

hele Feederens Længde. Af denne Grund maa Feede

som i 1922-23 først har arbejdet med denne Antenne
form. Hyppigere ser man Antennen kaldt „Windom-

at lade et Varmetraads-Ampéremeter sidde inde i Fee

ren ikke bøjes i skarpe Vinkler; den skal overalt hænge
saa frit som muligt; den skal være lavet af en Leder
med konstant Tværsnit, og man bør endogsaa undgaa
deren under Driften.
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Hele den af Antennen udstraalede Energi maa over
føres gennem Feederen. Hvis et Maaleinstrument ind

dens karakteristiske Modstand er konstant over hela
dens Længde. Straalingsmodstanden R er større for en

skydes i Feederen, skal det give det samme Udslag,

Helbølge-Antenne end for en Halvbølge - Antenne.
Rundt regnet kan man sætte R — 100 Ohm for Helbølge-Antennen og R = 80 Ohm for Halvbølge-

uanset paa hvilket Sted det indskydes. Den saaledes
maalte Strømstyrke vil i de fleste Installationer være
ca. 0,4 af Antennestrømmen maalt i Midten af An
tennen.
Hvis man

forudsætter,

at

Strømme

og

Antennen. For Helbølge-Antennen finder man: .

Spændinger

er sinusformet fordelt over Antennens Længde, og at
Antennen udstraaler al den Energi, der tilføres den
gennem Feederen, kan man ved simple matematiske
Udtryk bestemme Strømstyrkerne baade i Antennen og

Dette Resultat illustreres i Fig. 2. Denne Figur viser
Afhængigheden — baade for Hel- og Halvbølge-Ån-

i Feederen. Det forudsættes desuden, at Antenne og
Feeder har samme karakteristiske Modstand, altsaa er
lavet med samme Traaddimensioner. Vi sætter:

tennen — mellem Afstanden fra Antennens Endepunkt
og

i = den effektive Strømstyrke i Feederen (kon
stant over hele dennes Længde),

den

tilsyneladende

impedans

Za

i

det

betragtede

Punkt. De Punkter, F, hvortil Feederen kan forbindes,
er

u = den effektive Spænding i Feederen (ligeledes
konstant).

de,

hvor

den

tilsyneladende

Impedans

Za

er

lig

Feederens karakteristiske impedans Zc. Denne er kon
stant over hele Antennens Længde,
Straalingsmodstanden er konstant.

I = Strømstyrken i Antennens Midtpunkt.
U = Spændingen i Antennens Endepunkter.
R = Antennens Straalingsmodstand.

ligesom

ogsaa

Zc = den karakteristiske Modstand.
Energien, der befordres af Feederen, er da:

Det sidste Udtryk bestemmer Konstanten K, som i
de fleste Amatør-Antenner sættes lig 0,36. En Halvbølge-Antenne har nemlig en Impedans paa ca. 400
Ohm, medens Straalingsmodstanden ligger nærved 80
Ohm. Indsættes disse Værdier, finder man:

Denne Beregning er kun foretaget her for at vise
Læseren, at den saa omdisputerde Værdi af K hverken
har nogen særlig mærkelig eller amerikansk (!) Forkla
ring. Der var en Tid, da Amatører Verden over for
K

anvendte

Værdien

l/

3;

denne

Værdi

passer

fuld

stændig for en Helbølge-Antenne, d.v.s, naar Antennens
maa man gaa ud fra Værdien 0,36 som Udgangspunk

Det ses af Fig. 2, at den tilsyneladende Impedans
for en Helbølge-Antenne er Maximum i Endepunkterne

tet for Dimensioneringen.

samt i Midtpunktet, medens den er Minimum i Fjerde

Længde

er

lig

Bølgelængden.

For

Halvbølge-Antennen

I denne Forbindelse bør det understreges, at de an
givne Værdier for K ikke er absolutte, idet Beregnin
gen er i flere Henseender ret tilnærmet. F. Eks. er det

dels- og Trefjerdedelspunkterne. Resultatet af de fore
gaaende Beregninger er altsaa, at man ved Dimensio
nering af en Trediedels-Hertz kan bygge paa Værdierne

i Praksis ikke muligt /at lade Feederen hænge saa frit

0,33

i Forhjld til Omgivelserne, at man tør regne med, at

tennen.
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og

0,36

for

henholdsvis

Hel-

og

Halvbølge-An-

Forfatteren har udelukkende gennemført de matema
tiske Beregninger for at vise hvilke Forhold, der har

I Omtalen af Trediedels-Hertz’ens Arbejdsmaade har
vi talt om Antennens karakteristiske Modstand Zc og

ført til de saa ofte nævnte Værdier for Konstanten K.

om

Det

Glaser i „Radio News“ anbefaler at forbinde Feederen

over hele Antennens Længde og er kun bestemt ved
Traaddimensionen samt Antennens Omgivelser. Deri

til et Punkt 1/7 Antennens Længde ud fra dennes
Midtpunkt. Dette svarer til K = 0,357, hvilket gælder

mod varierer Za fra Punkt ti 1 Punkt. I et givet Punkt

bør

omtales,

at Forfatterne

A. H. Lynch og E.

for en Halvbølge-Antenné. I „Radio Amateurs
book“ findes K = 0,36 for Halvbølge-Antennen.

Hand-

der

i

det

Dimensioneringen
Antenner,

der

af

fødes

følgende

skal

Antenne-Toppen
af

angaaende

gælder

fremadskridende

ikke

blot

Strømme

i

Enkelttraads-Feedere, men gælder alment for HertzAntenner. Almindeligvis føder man sin Antenne enten
i en Strømbug eller i en Spændingsbug, d.v.s. hhv. i
Punkter med høj og lav tilsyneladende Impedans. Ved
Trediedels-Hertzen

føder

man,

som

man

i

det

Modstand

Za.

Zc

er

konstant

er Za lig med Forholdet mellem Spændingen og Strøm

formet
skrives

tilsyneladende

styrken. Antager man, at Antennens ohmske Modstand
er forsvindende, samt at Strøm og Spænding er sinus-

„Toppen"»
Hvad

den

fore-

gaaende har set, ikke i et saadant Punkt, men i et
saadant, hvis Impedans svarer til Feederens karakteri
stiske Modstand. Man har endvidere set, at denne
Forskel i Føde-Metode ikke ændrer Strøm og Spændingsfordelingen i selve Antennen.

fordelt

over

herfor. For det første fordi de elektromagnetiske Bøl
ger ikke bevæger sig saa hurtigt hen ad Lederen som
i „Æteren“. Forskellen beløber sig til ca. 5 % for de

kommer

man

til

Strømstyrken efter de givne Forudsætninger er Nul i
disse Punkter) samt at Za er Nul i Strømbugene (da
Spændingen hér er Nul).
ingen

Straalingsmodstand

En saadan Antenne vilde
have

praktisk Interesse have.
I Praksis straaler Antennen

og

vilde

derfor

(heldigvis!),

men

ingen
dette

betyder, at de simple Sinusrelationer gælder ikke for
Strøm- og Spændingsfordeling; i Stedet bliver der
Tale om indviklede Hyperbelfunktioner, og Nul- og
Uendelig for Za erstattes af Maximums- og Minimums
værdier. (Smlgn. Fig. 2).

Lad os betragte Halvbølge-Antennen. Grundbølgen
for en udspændt isoleret Traad er ikke, som man
umiddelbart vilde tro, nøjagtig to Gange Længden af
Traaden; den er noget længere. Der er to Grunde

Antennelængden,

det Resultat, at Za er uendelig i Spændingsbugene (da

Antennetraaden.
De højfrekvente Strømme, der gennemløber Anten
nen, løber som bekendt fortrinsvis i Traadens Overflade.
Det er endvidere velkendt, at den iltede Overflade af
Antennetraaden har relativ stor ohmsk Modstand og
navnlig væsentlig højere Modstand end selve Traadens

almindelige Amatørbaand, og jo højere Frekvensen er,
desto langsommere er Hastigheden. — For det andet

Indre. Af denne Grund er det meget vigtigt, at man
til Antennetraad altid anvender massiv Traad og ikke

fordi Antennen i Praksis ikke er fuldstændig frit op

snoet

hængt i Rummet; de omkringværende Genstande saasom Huse o. lign. vil forhøje Kapaciteten til Jord og
dermed Grundbølgelængden. Dette betyder for Praksis,

maaler man fra den ene Ende til den anden, hvad enten
Traaden er snoet eller massiv. Dette holder godt nok
Stik, saalænge Traaden er ny og blank; men naar

at det ikke er muligt at opgive en aldeles sikker For
mel, der bestemmer Grundbølgen som Funktion af

Traaden efter nogen Tids Forløb er blevet oxyderet,
bliver den effektive Antennelængde efterhaanden større

Antennelængden. Den omtrentlige Længde kan bestem

og større, idet de enkelte Korer i det snoede Kabel
isoleres fra hinanden; ikke nok med det: Der bliver

mes af Formlen:

Traad.

Naar

man

skal

udmaale

en

Antenne,

Tale om Overgangsmodstande fra Traad til Traad, og
Ret ofte — og i særlig Grad for 3,5 MC Baandet

Antennens Værd bliver ringere.
Et virkeligt Eksempel skal

gives,

som

illustrerer

— er denne Længde for stor, men da det altid er

Vigtigheden af, at der til Antennetraad anvendes mas

nemmere at afkorte en Antenne end at forlænge den,
er det klogt at gaa ud fra den angivne Formel og
først forkorte, naar det har vist sig nødvendigt. En

sivt Materiale: En Antenne skulde laves for en Sender,
dér skulde arbejde paa præcis 43 Meters Bølgelængde.
Faktoren 2,07 blev brugt som Dimensioneringsfaktor,

Halvbølge-Antenne er den korteste Antenne, der som
Hertz-Antenne kan bruges til en given Bølge; hvor en

og efter nogen Eksperimenteren viste det sig, at en
Antennelængde paa 20,73 Meter netop passede for den

A.matør maa nøjes med en Antenne, der er kortere

opgivne Bølgelængde. Alt var saare skønt — i nogle
Maaneder. En skønne Dag viste det sig, at nu passede

snd 20 Meter, er det altsaa ikke muligt at bruge HertzAntenne paa 40 Meter Baandet. Der maa i saa Fald
bruges en anden Metode, f. Eks. Marconi.
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Antennen ikke længer for 43, men for 45 Meter! Og
Grunden til denne Ændring?

Da

Antennen

var

ny,

var

Traaden,

der

bestod

af

snoet Kobbertraad, blank, 'saaledes at HF-Strømmene
kunde følge den rette Linie fra den ene Ende af An
tennen til den anden. Anderledes da der efter nogen
Tids Forløb dannedes et Lag af Kobberoxyd over hver
enkelt af Korerne; saa maatte HF-Strømmene gennem
løbe de

snoede Traade, hvis Længde var større end

Dette er naturligvis forkert. Naar Antennen udstraaler
Energi, maa denne komme igennem Feederen, hvorfor
der ogsaa maa gaa en Strøm i denne. Idet vi kalder
de effektive Strømstyrker hhv. i Feederen og i Midten
af Halvbølgeantennen for i og I, og idet vi forudsætter
samme Betingelser om Strømfordelingen,
har qjort det, kan man skrive:

som

vi

før

Antennetraadens, og den effektive Antennelængde var
blevet tilsvarende større. For at Faktoren K skal være
de beregnede 0,36, er det en Forudsætning, at Antenne
og Feeder laves af samme Materiale.
Harmoniske.
Trediedels-Hertzen er ofte blevet

beskyldt

for

at

være særlig tilbøjelig til at udstraale Oversvingninger,
særlig den anden Oversvingning. Dette er kun til en
vis Grad sandt. Sagen er den, at da Antennekonstruk

I de fleste Antenner kan man sætte, at K ligger
mellem 0,33 og 0,36, d.v.s. at cos n K ligger mellem

tionen er ret nær ens, hvad enten Antennen arbejder
som Hel- eller Halvbølge-Antenne, (Forskellen ligger

0,5 og 0,42. Dette betyder, at Forholdet mellem Feeder
strøm og Antennestrøm ligger mellem 0,5 og 0,42.

jo blot i den lille Forskel mellem Faktoren K: Hhv.

Under den Forudsætning, at Antennen er korrekt, tør
man sige, at til højest Feederstrøm svarer ogsaa højest

0,33 og 0,36) saa vil Antennen være tilbøjelig til at
udstraale den 2. Harmoniske, hvis en saadan findes i
nogensomhelst udpræget Grad. Fejlen er saaledes ikke

Antennestrøm;

Antennestrøm

og

Feederstrøm

er

pro

Antennens, men Senderens, naar der udstraales en kraf

portionale. Antennens udstraalede Effekt er proportional
med Kvadratet paa Feederstrøm men; Bliver denne

tig 2. Harmonisk.

dobbelt saa stor, bliver Antenneeffekten firedoblet.

Man maa derfor, hvis man bruger Trediedels-Hertz,
Antenneeffekten.

passe nøje paa, at Senderen ikke i sit Output har en
kraftig

Komponent

af

den

2.

Harmoniske.

Senderen

Mange Amatører danner sig et Skøn over Værdien

bør af samme Grund ikke være selvsvingende, og hvis
den er styret, maa man sørge for, at Neutrodynstabili-

af AntenneefFekten W paa følgende
maaler Forskellen mellem Input til

seringen mellem sidste Trin og dettes Styretrin er per

naar Antennen er koblet til, og naar den er fjernet.

fekt. Man maa
Gitterspændinger

Den saaledes skønnede Antenneeffekt er i høj Grad
tilnærmet, og Fejlen afhænger i meget høj Grad af,
hvilken Type Udgangsrør der benyttes. Fejlen hidrører
fra, at Anodetabet — den Del af Inputtet, der om

ikke
paa

arbejde med for høje negative
Udgangstrinet, da dette ogsaa

vil medvirke til at fremhæve den 2. Harmoniske.
Det
er
meget ofte hørt, at Trediedels-Hertzen
arbejder godt paa de Harmoniske og ikke blot paa de
høje, men ogsaa paa de „lave“! Der hentydes f. Eks.
til, at en Antenne, der er „skaaret“ for 40 Meter og

Maade: Man
Udgangstrinet,

dannes til Varme paa Rørets Anode — varierer med
Anodebelastningen, altsaa er forskellig eftersom Anten
nen er koblet til eller ej.

altsaa er ca. 20 Meter lang, ogsaa arbejder godt paa

Den bedste — og simpleste —- Metode til Beregning
Antenneeffekten bestaar i at belaste Udgangstrinet

80 Meter, (foruden naturligvis at kunne arbejde godt

af

paa 20 Meters Bølgelængde). Dette kan ikke bestrides,
men det kan i hvert Tilfælde siges, at paa 80 Meters
Bølgelængde arbejder Antennen slet ikke som Tredie

med en passende Glødelampe, til Input er det samme,
som naar Antennen er koblet til. Lyset fra Gløde

dels-Hertz, men snarere som en Marconiantenne, hvor

lampe

(af

Feeder og Antennetop tilsammen danner den udstraa-

Strøm,

at

lende Del.
Det er

Glødelampe fødes fra en Jævnstrømskilde, og man
maaler med et Voltmeter og et Ampéremeter, hvormange Watt der tilføres den i Jævnstrømseffekt. Man
kan da ret nøje regne med, at Antenneeffekten er den

før

nævnt,

at

de

elektromagnetiske

Bølger

bevæger sig jo langsommere hen ad en Leder, desto
højere Frekvensen er. Dette medfører, at Bølgelængden
af Antennens 2. Harmoniske er noget længere end det
halve af Antennens naturlige Grundbølge.
Strømstyrken i Feederen.
Man har fremsat den Paastand, at Strømstyrken i
Feederen ved perfekt Afstemning skulde være Nul.

lampen sammenlignes med Lyset fra en anden Gløde
samme

samme.
Trækker
finder

man

Type),

Lamperne

man

der

lyser

netop

lige

Antenneeffekt

Anodetabet

under

faar

kraftigt.

fra

saa

Denne

megen
sidste

Senderens

Input,

Driftstilstanden;

denne

maa da ikke være højere, end der er foreskrevet for
det

paagældende

Rør.

Den

udstraalede

Antenneeffekt

er det meget vanskeligt at maale. Man maa erindre,

Nedføringerne gaar parallelt med min i ca. 8 m Af

at det er ikke al den til Antennen førte Effekt, der
udstraales. En Del forbruges til Varme i selve Antenne

stand. Alligevel virker HF-Droslen fb, selv paa en
daarlig Detektormodtager og skønt jeg kobler min

lederen; hvor stor en Brøkdel, der forsvinder paa
denne Maade, er det saare vanskeligt at danne sig et

Antenne direkte paa Senderspolens Gitterende. Der
høres hverken Maskintone eller Sus mere. Det bemærkes,

Skøn om.
Til syvende og sidst interesserer det os kun at vide,
hvor megen Effekt, der udstraales i Retningen mod og
i den gunstigst mulige Vinkel for den Amatør, med

at Lytterne skal indstille paa Kalundborgs Bærebølge
og ikke ved Siden af, da der ellers kan høres lidt
Telegraftegn.

hvilken vi i et givet Øjeblik har QSO — men saa er

Min Sender er T.P.T.G. med 10 a 15 Watt Input.
Paa en BCL-Modtager med Eliminator og Akkumulator

vi ude i den højere Videnskab, hvor vi som Amatører

kan

ikke

tagere er altid de værste. Jeg haaber, at andre Hams

hører

rigtig

hjemme.

Hvis

Amatøren

følger

slet
faa

ingen

Forstyrrelser

Energien, der tages fra Senderens Strømforsyning „til

kan

Dørs“ saa langt som til Antennen, saa har han gjort

deres Sendetilladelse bedre.

Glæde

af

disse

høres.

Tips,

Rene

saa

de

Lysnetmodkan

udnytte

et smukt Stykke Arbejde og har (forhaabentlig) Grund
til at være tilfreds.

Emissions-Maaling.

Midler mod BCL-QRM.

Af G6LJ i „T. & R. Bulletin“.

Af OZ5U.

Det er ofte anbefalelsesværdigt ved experimentelt
Arbejde at være i Stand til at konstatere, om et Rør

For de Amatører, der bor i Byer med tæt Bebyggelse
og mange BCL-Antenner i Nærheden af Senderen, er

arbejder, som det skal, eller det har tabt sin Emission
under Brugen. Den her beskrevne Prøve er meget let

det sjældent muligt at sende i Radiofonitiden. Jeg har

at

selv eksperimenteret en Del for at overvinde Vanskelig
hederne og vil her redegøre for mine Erfaringer.

foretage

dømmelsen

og
af

fuldt
et

ud

Rørs

paalidelig,
Forfatning.

hvad
For

at

angaar

Be

være

helt

paa den rigtige Side bør man foretage Prøven første
Gang, naar Røret er helt nyt og saa med Mellemrum,

Det er nødvendigt baade at anvende en HF-Drossel
for at hindre Paralysering og et Nøglefilter, der fjerner

som man nu selv synes. En enkelt Prøve vil ikke være
til megen Nytte.

Klikkene. Jeg kan anbefale nedenstaaende Diagram som
et udmærket Nøglefilter. Naar den variable Modstand

For at foretage Prøven giver man Røret, man ønsker

drejes næsten helt ind, forsvinder Klik og Gnister ved
Nøglen, samtidig med at der bliver Ro i „BCL-Kasserne“.

maalt, det halve af den tilladte Anodespænding og be
mærker denne Spænding til senere Maalinger. Et Milliamperemeter indskydes i Anodekredsen, hvor der ingen
Modstande maa være, og et Voltmeter forbindes over
Glødetraaden, mens Gitteret tilsluttes Katoden. Glødestrømmen tilsluttes, idet man begynder med en lav
Glødespænding og langsomt forøger denne ved Hjælp
af en Glødemodstand, indtil Anodestrømmen naar op
paa lad os sige 10 % af det tilladte Anodetab. Nu
aflæser man Glødespændingen omhyggeligt paa Volt
meteret,
hvilken

Den nævnte HF-Drossel, som jeg har læst Beskrivelsen
af i „Hints & Kinks“, fremstilles paa følgende Maade:
Den skal være ca. 5 Tommer lang og have en Dia

Denne Glødespænding er i Virkeligheden Maalestokken,
hvorefter Rørets Godhed bestemmes, og den vil sand
synligvis vise sig at være meget nær Halvdelen af den

meter af ca. 3—4 cm. Størrelsen af Hellesens StavlygteBatterier

passer.

Et saadant bevikles hele Vejen

idet det gælder om at faa konstateret, ved
Glødespænding
denne
Anodestrøm
opnaas.

tæt

Glødespænding, Røret kræver til normalt Brug.

uden Spacing med 0,3 mm Emaljetraad. Man sætter
nu en Bøsning i den ene Ende og et Bananstik i den
anden og forærer hver af de kære Lyttere saadan en
Tingest til at indskyde mellem Antenne og Modtager,

Hvis denne Prøve nu gentages, naar Røret har
været i Brug i nogen Tid, vil man maaske finde, at
den Glødespænding, der nu skal til for at faa Røret

hvorefter man kan sende uden at paralysere.

til

Jeg har lavet HF-Drosler til mine tre nærmeste
Lyttere her i Huset, og de spærrer fra 1,7 til 14 MC.
2 af Antennerne gaar til samme Mast som min, og

Prøve, vil være en helt anden. Det er selvsagt givet,
at den anvendte Anodespænding skal være den samme

at

give

den

samme

Anodestrøm

som

ved

første

som første Gang. Hvis Glødespændingen nu er højere,

90

En Nøgle-Monitor.

har Røret tabt noget af sin Emission; er den derimod
lavere, er Rørets Emission blevet forøget, hvilket ofte
kan være Tilfældet.
Saadan en simpel Prøve vil man let kunne fore
tage og herigennem faa standset en eventuel langsom
Ødelæggelse af sine Rør, der maaske skyldes en eller
anden Fejldimensionering i Opstillingen, hvori Røret
benyttes. Metoden kan anvendes ved alle Typer Rør,
Oscillatorer, Kraftforstærkerrør eller Diode-Ensrettere.
Er det et Rør med flere Hjælpegitre, man vil maale,
maa disse forbindes til Katoden. Prøverne kan blive et
Led i en Række morsomme og interessante Experimenter.
Hvorledes gaar det f. Eks. med et Rørs Emission,
naar det anvendes til 56 MC Arbejde eller som Frekvensfordobler?

(Oversat af OZ8J).

Af VK3WY i „Amateur Radio“.

Efter at have tilbragt en Del Tid med at lytte paa
de forskellige Baand i de sidste Par Maaneder er jeg
kommet til det Resultat, at en Mængde Amatører vilde
faa et Chok, hvis de kunde høre deres egen Morse.
Jeg tror imidlertid, at Fejlen ligger i, at Amatørerne
sjældent har Lejlighed til at høre deres egne Signaler,
hvilket heldigvis kan rettes ved at bruge en simpel
Nøgle-Monitor. De Egenskaber, man kunde ønske sig
en saadan Monitor i Besiddelse af, er følgende:
1. Adgang til at kunne følge Nøglingen omhyggeligt.
2. Ingen Interferens med Modtageren.
3. Ingen Omskiftning af Telefon fra Monitor til
Modtager og omvendt.
4. Ingen Afstemning.
5. En god Tone.
6. Enkel og billig at bygge.

Fjernelse af Brummetone fra Glødestrømmen.
Efter „QST“.

Paa mange Amatørstationer
have Glødestrømmen staaende

er det nødvendigt at
paa Senderen i Mod

tageperioden under QSO, og det kan ofte resultere i
en meget generende Brumning. Det eneste sikre Middel
imod at faa Modtagningen spoleret paa denne Maade
synes at være en Afbrydelse af Gitterkredsløbet i
Senderen. W2EPC har angivet en Metode, hvorpaa
dette kan gøres automatisk, og Diagrammet viser
Princippet.

Alle disse Ønsker er imødekommet i den i det føl
gende beskrevne Monitor. Den bestaar i Korthed af en
lavfrekvent Oscillator, der faar Anodespænding ved, at
man anbringer en Faldmodstand i GitterspændingsLedningen til PA-Trinet i Senderen. Faldmodstanden
kan praktisk være et 250 Ohms Potentiometer, og man
kan da variere Modstanden, til man faar det bedste
Resultat.
Det er interessant at bemærke, at skulde Tonen i
Senderen gaa hen og blive uren, da vil Tonen i Mo
En

3

Watt

Neon-Lampe

(Glimlampe)

anskaffes,

og

dens Sokkel fjernes ved at opvarme den over en Flamme.
Den indvendige Traadmodstand fjernes fra Lampen,
hvorefter Soklen igen sættes paa. Gitterspændings-

nitoren ogsaa blive det. For at undgaa at skifte Telefonen
fra

Monitor

til

Modtager,

er

Telefonen

i

Modtageren

ledningen til sidste PA-Trin brydes ved den „kolde“
Side af HF-Droslen, og Glimlampen indskydes i Serie
i dette Punkt. Der kan nemt gaa 65 MA gennem

forbundet mellem Katoden og Jord, hvilket giver nøj
agtigt samme Resultat, som hvis Telefonen var anbragt
i Anodekredsen og har ydermere den Fordel, at man
undgaar den høje Anodespænding i Telefonen. Plade
kredsen paa Monitoren bliver forbundet med Telefonen

Lampen, men to kan forbindes i Parallel, hvis en endnu

paa Katodesiden gennem en Kondensator paa 0,1 MF.

større Gitterstrøm skal passere.

(Oversat af OZ8J).

Det 6 . L a n d s s t æ v n e s F o r l ø b .
EnTrediedel af E.D.R.'s Medlemmer bor i København.
Det maa være Grunden til, at Landsstævnerne faar
mindre Tilslutning, naar de holdes langt fra Hoved
staden. Desuden har Regeringsjubilæet med dets mange
Festligheder sikkert holdt mange hjemme. Kun op imod
60 Amatører deltog i Stævnet. Det er ca. 1/10 af
EDR’s Medlemmer og det mindste Antal til Dato. Da
Foreningen var mindre, mødte op til 1/3 af Medlemmerne.
Formanden bød velkommen i en Tale, hvor han
gav en Oversigt over E.D.R.’s Virksomhed og nævnte,
at Medlemstallet stadig stiger stærkt. 1/3 af Med
lemmerne bor i København, 1/3 i Jylland og 1/3 i
Resten af Landet. OZ1D dvælede ved de tre store
Begivenheder

i

indeværende

Aar,

hvoraf

østjydske

Afdeling

og

DR212

for

København.

End

videre var der indløbet skriftlige Rapporter fra Sønder
jylland, Nordsjælland, Lolland-Falster og Bornholm, og
de oplæstes af Formanden. Det fremgik heraf, at der
arbejdes godt i alle E.D.R.s Afdelinger, hvad det stadig
stigende Medlemstal jo ogsaa er et Udtryk for. For
manden udtalte Ønsket om at se alle Distriktsrepræsentanterne samlet i København, naar E.D.R.s lOAars
Jubilæum skal fejres.
OZ7T fik nu Ordet og fremkom med nogle orien
terende Bemærkninger om den ideelle QSO, som senere
skulde demonstreres. Den ideelle Form er der mange
Meninger om, og det er derfor vigtigere at fastslaa,

Landsudstil

hvordan en QSO ikke bør gennemføres. En QSO er

lingen i Odense og Stævnet i Aarhus nu er godt overstaaet. Tilbage er Jubilæumsfestlighederne i Forbindelse
med Generalforsamlingen, som bør samle mange Med

en Samtale, og den skal derfor formes paa samme
Maade, som naar man taler med en Mand, der er ved

lemmer fra hele Landet. Formanden udtalte sluttelig
sin Glæde over E.D.R.s Selvstændighed og under
stregede, at Foreningen er absolut uafhængig og absolut
upolitisk.
Vor udmærkede Leder af DR-Arbejdet, OZ-DR212,
fik nu Ordet. Han causerede fornøjeligt og belærende
om Modtagerproblemer efter først at have hævdet, at
DR-Amatørerne før i Tiden havde haft en altfor til
bagetrukken Tilværelse. Masser af Amatører har længe
kørt
med
forfærdelig
daarlige
Modtagere.
De
er
umoderne og uselektive og bør ombygges, saa der
kommer HF paa. 0-V-1 Modtageren kan være meget
god for Begynderen, men den
en mere moderne Opstilling,
DR212

indskrænkede

sig

bør hurtigt afløses af

ikke

Siden af En. Den første Betingelse for at kunne føre
en Samtale er, at man kan tale. Det betyder overført
paa QSO’en, at man maa kende de nødvendige Amatør
forkortelser. At raabe og skrige under en Samtale er
taktløst, og det vil under QSO sige, at man ikke skal
bruge større Energi end nødvendigt, ligesom overflødige
Gentagelser maa undgaas.
Under en Samtale svarer man paa Spørgsmaal, og
det samme gælder selvfølgelig under QSO. Man skal
ikke melde o. k.t uden at Meddelelsen virkelig er forstaaet. Det er en Uforskammethed ikke at præsentere
sig, og det betyder i vort Tilfælde, at man ikke maa
kalde CQ i lang Tid uden at nævne sit Kaldesignal.
Under en Samtale maa man ikke bruge forkerte Ven
dinger,

til

at

kritisere

de

Diagram efter det andet af gode Modtagere i saa stort
at

alle

i

Salen

kunde

se

det.

Hver

det

svarer

til,

at

man

maa

anvende

nu det almindeligste, og det er godt,
Amatører er blevet enige om at bruge det.

antikke Modtagere. Med Tuschpensel i Haanden optraadte han som Hurtigtegner og fremtryllede det ene
Format,

og

de

rigtige Forkortelser. Af Rapporteringssystemer er R-S-T
at

Verdens

Man maa heller ikke sige noget, man ikke mener.

enkelt

Det betyder overført paa QSO’en, at man kun maa
give ærlige Rapporter — et Omraade hvor der syndes
meget. 7T sluttede med at sige, at det fremførte ikke
var noget nyt, men det behandles i Anledning af

Komponents Funktion blev nøje forklaret. Ogsaa Ens
rettere og Filtre fremtrylledes, og Forsamlingen hilste
den fortrinlige Præstation med stort Bifald.

Diskussionerne om Nøglekultur i „OZ“. Nøglekultur
var jo næsten ved at blive et uartigt Ord, og det var
jo ikke Meningen. OZ1D fremkom med nogle Ud

Efter at forskellige Spørgsmaal fra Forsamlingen var
besvaret, og OZ5G havde forsvaret den gode gamle
0-V-1, der i Landdistrikterne er fuldt ud tilstrækkelig,
gav OZ7GL udførlige Oplysninger om Supere, som
han er Ekspert i. Ogsaa han fik Forsamlingens Bifald,
og man samledes nu om Kaffebordet, hvor Diskussionen

talelser om Duplex-Telefoni, som han anbefalede, men
bad iøvrigt Amatørerne altid erindre, at deres QSO’er
kan høres af andre end den, de taler med.
Den

gik livligt. Der vil sikkert blive ombygget mange
Kortbølgemodtagere i den kommende Tid.
Det var nu Distriktsrepræsentanternes Tur til at
berette om det lokale Arbejde. OZ9A talte for den

ideelle

QSO

demonstreredes

senere

pr.

Højt

taler, hvor OZ7T viste, hvordan man ikke skal bære
sig ad, mens OZ7GL var den fejlfrie Operatør. Højt
taleranlægget, som ogsaa brugtes til forskellige Annon
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ceringer,

Demonstrationer

af

Tonekvaliteter

og

Tempo paa Grund af det fremrykkede Tidspunkt, men
den hilstes med stærkt Bifald. Derpaa fulgte den smukke
Grønlandsfilm, som OZ7T selv har optaget, og den

Af

spilning af Lakplader fra Udstillingen i Odense, var
velvilligst udlaant af Firmaet Neutrofon. OZ2Q sluttede
denne Afdeling med at give forskellige Oplysninger om

vakte

ogsaa

stor

Begejstring.

Første

Dags

officielle

Program var nu udtømt, og Deltagerne kunde endelig

de Lakplader, som anvendes af Statsradiofonien.
Formanden udbad sig nu Udtalelser vedrørende den

faa Tid til at sludre lidt privat sammen.

kommende Sommerlejrs Beliggenhed. Selv om sidste
Aars Plads var god, vil de fleste gerne se nye Egne,
og der bør derfor skiftes hvert Aar. Genner Bugt
Nord for Aabenraa er blevet stærkt anbefalet. OZ5G
fandt Forslaget godt, og han udtalte tillige sin Til
fredshed med, at det i Aar er Bestyrelsen, der tager
sig af Lejrens Anliggender.
OZ2HA efterlyste en Vimpel med Monogram til at
vaje over Lejren, ID syntes, at Lejren kunde præges
stærkere af Orden og Diciplin, og 5G fandt, at der
gennemgaaende havde vist sig for ringe Lejrkultur
hidtil. 7F var ogsaa Tilhænger af Orden og Diciplin,
som maa kunne gennemføres, uden at det gaar ud over
det gode Kammeratskab, der hidtil har præget hvert
Aars Lejr. Han var ogsaa glad for, at Lejren nu sor
Fra Besøget paa Gudenaa-Centralens Transformatorstation.

terer under Bestyrelsen, saaledes at den helt og fuldt
kan fremtræde som E.D.R.s officielle Lejr.
OZ7DV understregede, at den tekniske Standard

Næste Dag mødte en anselig Forsamling — langt
større end ventet — og der var endda enkelte helt
nye Ansigter iblandt. Efter at Morgenkaffen var kom
met under Vesten, startedes der til Udflugten ud til

maa være højere end hidtil. Paa Grund af den korte
Afstand til Grænsen kan der i Sommer ventes Besøg
af de dygtige tyske Amatører, og Transmissionen til
Tyskland maa vi være sikre paa at kunne gennemføre
tilfredsstillende. 2Q lovede at tilse, at alt var i Orden
vedrørende det tekniske. Da der var overvejende
Stemning for at lægge Lejren ved Genner Strand i

Gudenaacentralens Transformatorstation, som Bestyrer
Christensen — old OZ5A — velvilligst havde lovet
at forevise. Det store Anlæg, som har Spændinger paa
op til 50.000 Volt, blev nøje gennemgaaet, og vor
Fører fortalte fornøjeligt om alle Enkeltheder og om
Oplevelser under Tordenvejr m. m. Old 5A’s Imøde

Sønderjylland, vedtoges dette, og man vil endvidere
søge at faa Deltagelse fra norske og svenske Amatører.
Under Middagen herskede en fornøjelig Stemning,
men Taler og Sange, som vi kender det fra tidligere

kommenhed var meget vidtrækkende. Vi fik endog til
sidst Lov til at gennemrode hans private Laboratorium,
der rummer mange Minder fra
amatørers Virksomhed herhjemme.

Landsstævner, var der ingen af. OZ3FL havde arran
geret et amerikansk Lotteri, hvis Overskud gik til

de

første

Kortbølge

E.D.R.s Kasse. Trækningen skete ved Bordet, og det
viste sig, at OZ7T var den lykkelige Vinder af Hoved
gevinsten — et Senderrør.
Da Aftenprogrammet begyndte, maatte OZ7T igen
holde for. Han holdt et interessant og meget udførligt

Det var stadig ikke rigtig fint Pinsevejr, og man
samledes derfor igen paa Hotellet, hvor nogle trans
portable Sendere fremvistes og demonstreredes. Særlig
Interesse vakte OZ7T’s fikse og kompakte Sender, og
dens Ejer maatte holde et helt Foredrag for at tilfreds

Foredrag om Katodestraaleoscillografens Konstruktion,
Arbejdsmaade og Anvendelsesomraader. Det er et meget

stille de mange, der ønskede nærmere Oplysninger.
Da Demonstrationen var forbi, samledes man om Fro

nyttigt

kostbordet, som satte Punktum for E.D.R.s 6. Lands-

Instrument,

og

et

br.ugeligt

Katodestraalerør

kan nu faas for under 100 Kr. 7T optraadte ogsaa

stævne.

som Hurtigtegner med DR212’s Tuschpensel, og det
var et anseligt Antal Diagrammer, der blev fremtryllet.

Skal man karakterisere Stævnets Forløb i faa Ord,
kan man sige, at det var meget lærerigt. Demonstra

Tilsidst

tioner,

der

fik

tidligere

man
har

7T's
været

private

Katodestraaleoscillograf,

beskrevet

i

„OZ“,

forevist

Funktion.
Filmen fra E.D.R.s Sommerlejre, som fremvistes
OZ7WH, maatte desværre køres i et altfor hurtigt

Fremvisninger

og

ypperlige

tekniske

Foredrag

gav meget til den, der var kommet for at lære noget.
De, der hellere ønskede at more sig, følte sandsynligvis,

i
af

at

de

i

rigelig

høj

Grad

var

sat

paa

Skolebænken.

Dette i Forbindelse med, at der ikke som tidligere
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Aar blev arrangeret en aktuel Diskussion, som mulig
gjorde for alle Deltagerne at være aktive, forklarer

Amatørstation. 2H beder de Amatører, som kommer
forbi i Sommerferien, om at kigge indenfor, og det

sikkert, at Stemningen var mere mat, end vi er vant

lader de sig vist ikke sige to Gange!

til paa et Landsstævne. En fuldkommen Fornyelse vil
sikkert være nødvendig for Fremtiden, men hertil
kræves, at de enkelte Medlemmer i højere Grad end

E.D.R.s nye Haandbog.

hidtil er præget af Ønsket om aktivt Medarbejderskab.

Danske Hams.
54 - OZ2H,

„Kortbølge-Radio“, som lige er udkommet i ny Ud
gave, er slet ikke til at kende igen. Den er blevet
dobbelt saa tyk som sidst, og det allermeste Stof er
fuldkommen

fornyet.

Det

gælder

i

særlig

Grad

de

tekniske Afsnit, mens Resten af Bogens Indhold er ført
up to date. Naar man tænker paa den første beskedne
Haandbog, som udkom for 7-8 Aar siden, og nu ser
dette smukke Værk, saa kan man i Sandhed sige, at
ogsaa Haandbogen afspejler E.D.R.s enorme Vækst.
Men lad os se nærmere paa, hvad Bogens 128 tæt
trykte

store

bliver

Kortbølgeamatør“

Sider

bringer.

1.

Afsnit

fortæller

om

„Hvorledes
de

korte

man

Bølgers

Historie, Licensbestemmelserne og Amatørorganisatio
nernes Virksomhed. Saa følger en fortrinlig Artikel
„Hvordan
man
lærer
Morsetelegrafi“,
skrevet
af
Officiant Broenel Rasmussen, der er kendt som den
populære Leder af vor københavnske Afdelings Morsekursus. Man faar her alle Oplysninger om den rette
Haandstilling
paa
Nøglen,
hvordan
Morsealfabetet
nemrrest læres o.s.v.
„Hvad enhver Kortbølgeamatør bør vide“ indeholder
en udførlig Liste over det internationale Amatørsprog,
Q-Forkortelserne
og
Rapporterings-Skalaer,
ligesom
OZ2H’s Interesse for Radio stammer fra 1922, hvor
der begyndtes saa smaat med BCL-Apparater, som jo

man faar alle Oplysninger om Amatørbaandenes Stør
relse (grafisk fremstillet) og Forholdet mellem Bølge

var de daværende Amatørers eneste Felt for Eks
perimenter, Der kom et lille Tilløb til Kortbølge i 1924,

længde og Frekvens. Den efterfølgende Prefix-Liste
er ført up to date, og derefter følger Oplysninger om,

men da det ikke gav noget godt Resultat, henlagdes

hvorledes en QSO foregaar, Tidsforskelle, tekniske
Forkortelser og den døde Zone.
I Bogens 2. Afsnit beskrives 4 Kortbølgemodtagere
— 1 for Batterier, 2 for Vekselstrøm og 1 for Jævn

denne Virksomhed indtil i 1928, hvor en 1-V-l Mod
tager byggedes.
„Bacillerne“ formerede sig nu stærkt, saaledes at 2H
fik Sender og Licens i 1929, og hermed paabegyndtes
Forsøg med alle de forskellige Senderopstillinger, saadan som de fleste Amatører kender det. Energien for

strøm — og der bringes en Fortegnelse over DiagramSignaturer. I dette Afsnit findes en Modtager for
enhver

Smag

højedes efterhaanden, saaledes at den nu er nogenlunde

komne

—

QRO. Imidlertid gjorde BCL det vanskeligt af arbejde

Artikler.
3.
Afsnit af „Kortbølge-Radio“ er Bogens største,
og det bringer helt igennen nye Afhandlinger om Sen

frit og uhæmmet med Senderen, og 2H viste sig da
som en resolut Mand, idet han byggede et lille Hus
udenfor Byen, hvor Stationen installeredes.
Paa dette frie Terræn har 2H rigtig Plads til alle
Slags Antenner, og en større Serie Antenneforsøg var
ogsaa planlagt. Der var saaledes rejst store flotte for
sølvede Gittermaster, men de haarde Efteraarsstorme

dere,

—

og

Antenner,

for

OZ2Z

saavel
er

Kraftanlæg

førligt om alle de
og Praksis, og der
filtre, Nøglemetoder
Beskrivelse af to i

Begyndere

Mester

o.s.v.

for

OZ7G

som
de

Videre

to

skriver

første

ud

forskellige Senderkredsløb i Teori
sluttes med Oplysninger om Nøgle
og Modulation. Derefter følger en
Praksis udførte Sendere af OZ7G

og OZ7EU.
OZ7MP og OZ8FM skriver om den elektronkoblede
Frekvensmaaler, hvis Konstruktion udførligt forklares.

jævnede det hele med Jorden. Nu i Sommerens Løb
bliver det hele imidlertid genopbygget, saaledes at An
lægget kan præsentere sig som en fiks og færdig moderne
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Der
om

er hele to Antenneartikler, idet OZ7Z skriver
Kortbølgeantenner
i
Almindelighed,
og
OZ7T

bringer

en

lang

Afhandling

om

Kortbølgeantenners

taget fra Senderen, og naturligvis gaar det ikke en
Modtager bedre.
Ude hos OZ4W gik det omtrent ligesaa. Heldigvis

om Strømfor

udbrød der ikke Brand nogen af Stederne. Men husk

syning til Sendere og Modtagere behandles grundigt
af OZ7GL, og Bogen afsluttes med Oplysninger om

nu Hams og Fans, at det er farligt her i Sommertiden
at gaa fra sin Modtager eller Sender uden at jordaflede

Ensrettere og Filtre samt en særdeles nyttig Artikel af
Ingeniør Dahl om Maaleinstrumenter og Maalemetoder.
Som man ser, er det en særdeles omfangsrig Bog,

Antennen

Dimensionering.

Det

vigtige

Spørgsmaal

der er til Nytte for saavel Begynderen som den videre
komne Amatør, og ingen Steder faar man saa mange
Oplysninger samlet for de 2,85 Kr., som Prisen er sat
til. Bøger af denne Størrelse koster ellers normalt
mindst det dobbelte, men Prisen kan sættes saa lavt,
fordi Arbejdet er udført af E.D.R.s egne Folk, som jo
tillige har den største Erfaring og Kendskab til, hvad
Kortbølgeamatøren af 1937 har Brug for.
Det store Arbejde med Haandbogens Omredigering
og Udvidelse er denne Gang gjort af OZ1D, som har
haft
Stof

en heldig Haand med Udvælgelse af det rette
og Sikring af fortrinlige Medarbejdere. Dertil

kommer, at Flensborgs Forlag har givet Bogen en
smuk Udførelse. De ca. 100 Diagrammer, Tegninger
og Fotografier staar klart paa det svære og solide
Papir, og Omslaget fremtræder i smukt trefarvet Tryk.

og

fjerne

den

fra

Apparatet.

Endvidere

er

det en klog Forholdsregel, hvis man har Lysnetdrift,
at fjerne Stikkeren fra Stikkontakten.
Da jeg har været meget plaget af Eksamens-QRM,
beder jeg de Amatører, der har skrevet til mig, und
skylde, at det har taget saa megen Tid, før jeg har
faaet svaret.
H. B. H.

Et kort Besøg
paa E.D.R s Landsstævne i Aarhus.
Det var en Søndag Morgen — ieg stod i Aarhus
By. Stæren, fløjtede et melodisk CQ, og en Graaspurv
pifter et arrigt „Test“. Paa Søndergade sad en gammel
Papegøje og havde Fone-QSO med Naboens Schåfer!
Jeg gik op til Østergade, hvor Slaget skal staa. ID
byder mig velkommen — Av, mine Fingre — sikken
et Haandtryk; man kan nok mærke, at han har eget
Forlag!
Nede

i

den

store

Sals

Baggrund

er

7GL

ved

at

Det er helt igennem en Bog, som E.D.R. har Ære af
at udsende paa det skandinaviske Bogmarked, og den

etablere en Neutro-fone-QSO med sig selv. Det lykkes
ham virkelig at opnaa en fb akustisk Tilbagekobling.

vil sikkert ogsaa faa
Kortbølgeamatører.

„Han helmer ikke, før han har sprængt vore Tromme
hinder“, bemærker 7F med et lunt Smil. Forresten
kunde jeg godt lide at vide, om 7WH-OW maa sidde
og filme; er det ikke unfair Konkurrence —• ? „Sludder“,
siger 7KG, „jeg holder paa high-power“. „Det skal

vid

Udbredelse

blandt

Nordens
OZ7F.

DR-Rubrikken
Redigeret af OZ-DR212.
Lynfaren.
Under

de

sidste

kraftige

Uvejr

slog Lynet ned flere Steder og
apparater. I den Anledning vil
Advarsler til DR-Amatørerne.
som mange tror, tilstrækkeligt

her

i

København

ødelagde en Del Radio
jeg gerne rette et Par
Det er nemlig ikke,
at jorde sin Antenne,

man ikke holde paa", mener old 5A, — han har en
Transformator med 50.000 Volt paa Primæren, „Ja,
apropos high-power“, falder 2HA ind, „saa virker min
Tantes Krystalapparat ikke saa godt; hvad skal jeg
gøre?“ „Sæt et Trin HF paa — afstemt eller uafstemt“,
foreslaar DR212.
7T har et andet Raad: „Byg blot en Anodeoscilloetellerandet;
den
afslører
alle
Uregelmæssigheder".

naar det trækker op til Torden. Antennen skal fjernes

„Saa lad mig komme væk“, gisper 2Z, — han havde

helt fra Apparatet.
Som Eksempel

spist Middag paa QSL-Kassens Regning! „Ja, jeg skal
gi’ ham Lak“, sagde 2Q — han havde faaet Lov til

kan

jeg

nævne,

at

OZ7WH

havde

jordet sin Antenne to Steder, det ene Sted til et Varme
apparat, det andet til Jord ved Hjælp af en Antenne
omskifter. Men da Lynet slog ned i Antennen, gik det
ikke til Jord med det samme; det tog Vejen over den
nye 28 MC Sender og pulveriserede saa meget af den
som muligt. Alle Blokkondensatorer og Krystalholderen
eksploderede, Anodespolen smeltede og forstøvedes, og
alt, hvad der fandtes af Ebonit, sprængtes til smaa
sorte Korn. Derimod holdt Eddystone Kondensatorerne
•og Rørsoklerne. Alt dette fordi Antennen ikke var
<

at laane lidt af Statsradiofoniens. 2Z kommer listende
tilbage: „Hør, jeg har en 60 KW Fone og en Stabel
QSL-Kort staaende i Kalundborg; dem maa jeg hjem
til“. „Den er super-fin“, jubler 7GL — og styrter ned
i „Landsbyen“ for at lære at danse „Vupti-Gine“ — !
„Ak ja, Øst — Vest, hjemme bedst", bemærker DR212
filosofisk, da han opdager, at den sødeste YL i Aar
hus — var fra København!
SW-Amatørerne er nu et pudsigt Folkefærd.
Mr. T. O. Tolv.

Deltagere fra Sjælland og Fyen benytter som nær-

Sommerlejren 1937.

meste Vej Færgen fra Assens til Aarøsund, og herfra
er der stadig Rutebilforbindelse til Haderslev, og man

Iflg. Bestemmelse paa Landsstævnet i Aarhus er
dette Aars Sommerlejr henlagt til Sønderjylland, nemlig

maa

Byerne Aabenraa og Haderslev, og er beliggende i
Østerløgum Sogn. Hvis man har et nogenlunde godt
Kort, vil det ikke være vanskeligt at finde Stedet, (Se

som

før

nævnt

benytte

de

nævnte

Afgangstider

for at faa direkte Forbindelse til Sommerlejren.
bemærkes, at Rutebilerne har Holdeplads lige

ved Gennerstrand, hvis Beliggenhed er ca, midt imellem

Det
ved

Sommerlejren. Det gælder for alle, at der I Haderslev
forlanges Billet til Genner. For Deltagerne sydfra vil
det være unødvendigt at fremkomme med Beskrivelse
af Lejrens Beliggenhed, da denne er bekendt.

nedenstaaende Kort).

En nærmere Beskrivelse
Sommerlejren skulde være

af Naturskønhederne
unødvendig for den,

ved
der

kender Jyllands Østkyst med „Dal og Bakker fagre",
men bemærkes skal det, at der fra Lejrpladsen er en
henrivende

Udsigt over Genner

Fjord — Øerne Kalø,

Barsø, Als og helt over til Fyen. Motorbaade faas til
Leje, og for Deltagere, der _ kommer ad Søvejen, er
der Anlægsbro. Lejrpladsen er højt beliggende; Del
tagerne i Hvidbjerglejren husker nok Højden dersteds,,
og her er Forholdene af samme Art, og der er Læ
fra 3 Sider.
Velmødt til Sommerlejren og god Deltagelse ønskes af

Kortet viser den nemmeste Vej til Lejren. Bivejen er asfalteret.
Lejrpladsen er mærket med et Kryds.

OZ5DM.

Bilister nordfra eller rettere sagt Jylland benytter
Hovedlandevejen Kolding-Haderslev-Aabenraa, og naar
Knivsbjergtaarnet paa venstre Side af Vejen er passe
ret, følger der ca. 200 m efter en Korsvej — vær for

Mere om Sommerlejren.
Sommeren er atter kommet til Danmark, og om en

sigtig her, det er et farligt Vejkryds — og her svinger
man til venstre, og nu er der kun 2 km ned til Genner

Maanedstid

strand. Lejrpladsen er beliggende hos
Skønhavn, Telefon Genner 33 Y, og

Fru Knudsen,
Middagsmaden

allerede længe været i Gang, saaledes at alt kan være
i den fineste Orden, naar Deltagerne ankommer.

faas hos Frøken Fabricius, Genner Strandhus, Telefon

OZ5DM har i den foregaaende Artikel givet saa god
Besked om Lejrpladsens Beliggenhed i Sønderjylland, at

aabner

E.D.R.'s

Lejr.

Forberedelserne

har

Genner Nr. 15.
Deltagere fra Jylland, der benytter Statsbanerne, gør
bedst i at benytte Rutebilerne fra Kolding, og Afgangs
tiderne herfra over Haderslev og direkte til Sommer

vi her kan hellige os Detaljer vedrørende Lejrens
Indretning.
Som tidligere meddelt varer Lejren fra Søndag den

lejren Gennerstrand er følgende:
Afgang Hverdage

18. Juli til Søndag den 25. Juli incl., men der er ikke
noget i Vejen for, at Deltagerne kan ankomme allerede
Lørdag Aften den 17. E.D.R.'s Bestyrelse har udpeget

Kolding 8,25 11,00 19,00
Haderslev 9,30 12,00 20,00
Gennerstr. 10,00 12,30 20,40

Afgang Søndage
6,35 11,10 21,15
7,30 12,05 23,00
8,00 12,35 23,30

OZ5DM,

og

OZ7MP

til

at

danne

de lokale Arrangementer, 7MP staar for det tekniske
Anlæg,

er kommet med en Rutebil, der kører direkte mellem
Haderslev-—Aabenraa, saa stig ud ved første Holde

mens

7F

ordner

det

administrative.

Endelig

har 2Q lovet at bistaa med det tekniske, naar Trans
missionen til Tyskland skal foregaa, og 7RV og 8N

plads, efter at Knivsbjergtaarnet er passeret; herfra er

har lovet at komme til Lejren et Par Dage før Aabningen for at hjælpe til med de sidste Forberedelser,
saa alt kan staa fuldt færdigt, naar den store „Invasion“

der 2 km ned til Gennerstrand, Rutebilchaufførerne vil
altid kunne give Besked,
Hjemrejsen fra Sommerlejren kan foregaa til følgende
Tider:
Hverdage.
Søndage.
18,50
19,25

OZ7HN

det Udvalg, som ordner Lejrens Anliggender, og Arbej
det fordeles saaledes, at 5DM og 7HN tager sig af

Der gøres udtrykkeligt opmærksom paa, at det kun
er ovennævnte Rutebiler, der har direkte Forbindelse
med Sommerlejren. Skulde det ske, at man uheldigvis

Gennerstr.
7,00
14,00
16,40
20,20
6,55
13,55
Haderslev
7,35
14,30
17,15
22,55
7,30
14,30
Kolding 8,30 15,35 18,15 23,50 8,30 15,25 20,25 23,50

OZ7F,

begynder.
Lejrsenderen OZ7EDR vil i Aar blive en udpræget
Highpower-Station. Der tales om Pladespændinger helt

22,20
22,55

op til 1500 Volt, og det skaffes jo forholdsvis nemt,
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da der igen i Aar bliver Tilslutning til AC-Lysnet. Af

nævnt.. Paa den højt beliggende Lejrplads vil det blive

Middagsmaden iøvrigt ogsaa serveres. Der er Meteo
rologer, som hævder, at Somre med mange Solpletter
faar megen Regn, saa det lover jo ikke saa godt, men
Erfaringerne fra sidste Aar viser, at daarligt Vejr

muligt at opsætte en god Antenne, saa Signalerne kan

ingenlunde

gaa godt igennem Nærmere Meddelelser om de faste
Udsendelser med Reportage fra Lejren kommer i næste

imidlertid paa straalende Solskin, saa det bliver rigtigt

„OZ“. Modtageren forbindes med et Højttaleranlæg,
saa alle i Lejren kan følge de forskellige QSO’er.
Adskillige Amatører har allerede bebudet, at de med

flittigt.

Hensyn til Driftsikkerheden og den farlige høje Spæn
ding vil nogle ganske bestemte Operatører blive ud

tager transportable Sendere. Det vilde være ønskeligt
ogsaa at faa nogle 56 MC Sæt med i Lejren, idet der

kan

ødelægge

en

E.D.R.-Lejr.

Vi

haaber

fristende at benytte den nærliggende gode Badestrand
Norske, svenske og tyske Amatører er indbudt til at
deltage i Lejren, saa det er muligt, at der bliver Lej

være

lighed til at skifte Bekendtskab med mange udenlandske
Hams. Lejrens Postadresse er: E.D.R.’s Sommerlejr,
Gennerstrand pr. Genner. Alle E.D.R.-Medlemmer er

gode Betingelser for at foretage Forsøg med ultrakorte

velkomne i Lejren som Gæster, og de kan faa fuld

Bølger.

til Lejren i Motorbaad med transportable Sendere, vil

Kost, hvis det ønskes. Sidste Søndag vil dog ikke være
velegnet til Besøg, hvis man ønsker at se Lejren i

der yderligere kunne laves mange interessante Eksperi
menter. Deltagerne bedes medtage Lommelampepærer
og Ledninger, da det er Meningen at installere elek

fuldt Sving. Der vil blive udarbejdet et Lejr-Reglement,
som Deltagerne i egen Interesse maa underkaste sig,

trisk Lys i Teltene.

Harmoni og Ordenssans.

fra

det

nærliggende
Hvis

der

høje

ogsaa

Knivsbjerg-Taarn

vil

er Amatører, som ankommer

idet alle er bedst tjent med, at vor Ferie præges af
Indenlandske Deltagere bedes indtegne sig ved Hen
vendelse til „OZ“s Redaktør inden den 7. Juli af Hen
syn til de forskellige Arrangementer. Det er 5. Gang,
vi indbyder til en herlig Sommerferie med spændende
Eksperimenter, muntert Friluftsliv og godt Kammerat
skab, og vi tvivler ikke om, at Masser af danske Kort
bølgeamatører vil være med igen. En billigere og for
nøjeligere Ferie kan ikke tænkes, og vi siger næppe
for meget, naar vi spaar, at Genner Strand fra 18. til
25. Juli bliver Centrum for alle danske Kortbølgeama
tørers Opmærksomhed.
H. F.

Udsigt fra Lejrpladsen ud over Genner Fjord.

Ethvert

Medlem

af

E.D.R.

kan

deltage

Branche-Nyt.
i

Lejren,

og gifte Medlemmer kan medtage Kone og eventuelle
Børn. For Opholdet i Lejren betales 50 Øre pr. Døgn
for hver Person uden Hensyn til, om man har egen
Husholdning eller ej. Fuld Kost kan faas for kun 2
Kr. pr. Dag, og Arrangørerne, haaber, at de fleste vil
benytte sig heraf, da det virker i høj Grad samlende
og befordrende for det gode Kammeratskab, at alle
føler sig som Part af een stor Familie. Drikkevarer

Firma Poul Petersen, København har sendt os Pris
liste over de kendte Neutrofon-Løsdele. Som bekendt
er Neutrofon Specialist i Transformatorer, der frem
stilles i alle Modeller lige fra de smaa LF- og MikrofonTransformatorer til store Højspændingstransformatorer
for Sendeanlæg. I de sidste 3 Aar har Firmaet frem
stillet over 1800 forskellige Typer Transformatorer.

betales særskilt, men ellers er alle Udgifter inkluderet
i de nævnte Beløb. Amatører, der har eget Telt, bedes
medtage dette, men det er ikke nogen Betingelse for
Deltagelse.

Fra Firma „The Victory“, Odense har vi modtaget
et Milliamperemeter til Anmeldelse. Det er et nydeligt

Der er 2 km til Genner By, hvor Indkøb kan fore

Præcisions Drejespoleinstrument i sort Bakelitehylster 70
mm i Diameter. Instrumenterne faas til Maaleomraader
fra 0-50 og 0-200 MA, men iøvrigt er de indrettet

tages, saa Lejren ligger ikke afsides, men alligevel er
Placeringen saadan, at man kan undgaa for mange
nysgerrige

Blikke.

I

Tilfælde

af

Dagsregn

kan

man

samles i den nærliggende Sommerrestauration, hvor
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saadan, at nye Shunter nemt kan indsættes. For E.D.R.Medlemmer er Prisen 16 Kr. Netto.

ikke var god nok. OZ8N's og DR152’s Pejlinger paa
Kortet viste, at de havde fundet „Ræven“ fint; blot

Den sjællandske Rævejagt

var de ikke kørt ned til „Hulen“, da denne laa uden
„RÆVEJAGTEN“

den

30,

Maj,

som

foregik

for det opgivne Omraade.

paa

1730 KC (173 m), var den første her paa Sjælland, hvor
dette

Omraade

blev

benyttet.

De

to

Rævejagter,

der

blev afholdt sidste Efteraar, foregik paa 3,5 MC.
Senderen,
OZ7T’s
Transportable
(„Rævesenderen“)
blev hørt udmærket af alle Deltagerne, ligemeget hvor
i Omraadet de opholdt sig. „Ræven“ havde været saa
ondskabsfuld at lægge sig lige i Periferien af den op
givne Cirkel 15 km fra Slangerup, nemlig ved Vær
løselejren ned mod Søndersø bag en Høj, hvorpaa
DR301’s Flag stod plantet. Senderteltet var ikke synligt
fra nogen af Vejene, og det skete da ogsaa, at flere
af Deltagerne allerede efter en Times Forløb kredsede
rundt i Terrainet, indtil 200 m fra „Rævens Hule“,
uden at denne kunde øjnes (ingen vidste, at vi havde
et Dannebrogsflag med), og saa kørte de bort igen
for at tage bedre Pejlinger.
Halvanden Time efter Øvelsens

saas

et

Hold løbende over Markerne; det var OZ7G
OZ1D med Bekendte, hvoriblandt en Dame, der

Begyndelse

og
fik

den Mission at løbe i Forvejen, saaledes at Holdet
kunde noteres for den hurtigst mulige Tid. Pludselig
opdagedes fra en helt anden Side to Mandfolk, der

OZ7GL udsender »Rævens« Signaler.

ogsaa kom løbende; det var OZ1W fra Odense. De
to Konkurrenter kunde i Begyndelsen ikke se hinanden,
men da hver især opdagede, at den anden var ved at
snuppe 1. Pladsen, blev der et morsomt Kapløb, som

De Hold, der allerede var kommet ind, kørte ved den
vedvarende Udsendelse Kl. 13,00 til 15,00 en Tur op mod
Frederikssund for at konstatere de forskellige Mod
tageres Rækkevidde. Det viste sig, at 7G’s 0-V-1 ind
bygget i Kuftert, hvor Rammen var viklet i Laaget,
var omtrent ligesaa kraftig som OZ7T’s 1-V-l. OZ1W

havde til Følge, at Damen — repræsenterende 7G,
—
KL

kom 5 Sekunder før 1W. Dette skete Kl. 11,37.
12,24

ankom

OZ7T

med

OW;

de

havde

blandt

havde en ret lille Ramme, og dog var det forbavsende,
saa kraftig Modtageren var. OZ2F’s var 0-V-2, og
den trak ligeledes godt ind. OZ7TJ’s var 1-V-l, og
den fungerede udmærket. DR152 havde lavet en fiks

andet været inde i Værløselejren og gennemsøgt denne,
da de troede, at Ræven var at finde her. Kl. 12,50
ankom OZ2F med OW og lignede nærmest en Ramme

lille 0-V-2 med en meget lille Ramme. OZ8N’s Mod
tager var spændt fast paa Styret og fyldte. ikke ret

med en Vogn -— saa stor var Rammen i Forhold til
hans lille D.K.W.
Cyklerne havde det ikke saa morsomt, da det gik
saadan, at alle de Pejlinger, de tog, viste, at Ræven
laa uden for den opgivne Cirkel for Cyklister. To af

meget. Rammen sad parallelt med Styret, saaledes at
retvisende Pejling gik paa langs med Cyklen. Han var
den eneste af Cyklisterne, der kunde have begge Hæn
derne paa Styret! Hi!

Cyklisterne troede derfor, at Pejlingerne var forkerte
og prøvede derfor at pejle paany i større Afstand, men
med samme Resultat. Punktet faldt stadig udenfor, og
det var Rævens Skyld; den laa virkelig 750 m udenfor
det opgivne Omraade. OZ7GL havde haft en Ræv
bag Øret, da Pladsen blev udvalgt, og gav senere de
to en Undskyldning for Miseren.
Kl. 13,28 ankom første Cyklist OZ7TJ — 3½ Time
efter Øvelsens Begyndelse. Han bar paa en vældig
Ramme og havde Apparatet i en Rem over Skulderen.
Noget senere ankom DR267; han havde opgivet, da
det viste sig, at hans Rammeantennes Retningsvirkning

Midt under Øvelserne kom „Aftenbladet“s Med
arbejder paa Besøg og tog nogle Billeder samt inter
viewede Deltagerne. Fotografiet til denne Artikel
venligst udlaant os af „Aftenbladet“.
Deltagerne samledes bagefter paa Farum Kro

er
og

drøftede
Dagens
Begivenheder,
ligesom
Præmieud
delingen fandt Sted. De fleste syntes, at Øveisen havde
været saa vellykket, at de absolut Søndag den 6. vilde
over til Fyen og vinde Danmarksmesterskabet i Kon
kurrence

med

de

„hard

boiled“

fyenske

160 m Pejling angaar. Poul J. Jensen, OZ7QL.
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Hams,

hvad

Morsom Rævejagt paa Fyn.
E.D.R.s

fynske

Afdeling

havde

Glæde

af

sin

store

svandt han i Horisonten efter at have passeret forbi

Rævejagt den 6. Juni. Tilslutningen var god og Op
levelserne

mange.

Ialt

deltog

11

Hold,

hvoraf

de

2 m fra „Ræveholdet“, som stod og kiggede ud paa
Landevejen gennem et lille Vindue i Ladevæggen.

9

Gaardens

fandt Ræven. De 5 Hold var Sjællændere, som forsøgte
Lykken paa Fyns Land, men det lykkedes dog OZ7EU
at erobre 1. Præmien, saaledes at han er den foreløbige

Beboere,

der

efterhaanden

følte

sig

som

Parthavere i hele det spændende Foretagende, kom nu
med regelmæssige Mellemrum løbende med hastige
Bulletiner om de mange med Rammeantenner udstyrede

Indehaver af Vandrepokalen. Den store Tilslutning fra
Sjælland var et meget oplivende Moment, og da der
var flere Deltagere paa hvert Hold, var det et anseligt

Motorkøretøjer, der krydsede rundt paa Egnen, og
endelig Kl. 12,11 drejede OZ7EU’s Hold ind ad Porten

Antal Gæster, den fynske Afdeling havde faaet. Mær
keligt nok var der ikke en eneste Deltager fra Jylland,

Klapren. Der var nu Tid til at faa lidt Middagsmad,

og blev modtaget med Begejstring og Fotografiapparaters
men Maaltidet blev ofte afbrudt af hastige Løb til
Vinduer og Luger, hver Gang et Motorkøretøj suste

men vore jydske Venner er vist endnu ikke begyndt
at jage efter „Ræve“ i Æteren!
De første Forberedelser til den store Jagt, som bliver
en aarlig tilbagevendende Begivenhed, gjordes
om
Lørdagen.
OZ2Q,
OZ7F,
DR218
og

forbi. Man saa 2 og 3 Biler standse ved Siden af
hinanden med raadvilde Jægere — ja det lykkedes

allerede
DR346

endog at fotografere OZ7GL fra Rævens Hule, mens
han laa paa Marken udenfor og pejlede. Det var meget

gjorde de fynske Landeveje usikre under deres Jagt
efter en passende Rævehule, og da det viste sig, at

spændende.
Det

der ogsaa er et fynsk Hellerup, var 2Q meget ivrig

var

tydeligt,

at

næsten

alle

Deltagerne

straks

efter at komme dertil. Forholdene var dog ikke helt
ideelle, og derfor valgtes det nærliggende Havndrup,

var kommet paa det rette Spor, men man kunde blot

som Dagen efter skulde sættes paa den anden Ende
paa Grund af mystisk udstyrede Biler og Motorcykler,

udpeges. Endelig Kl. 14,09 kom OZ2XP farende ind
gennem Porten fulgt i Hælene af OZ1W, OZ7G,
OZ5G, OZ7T og OZ5Y. Hver af de nævnte repræ

ikke pejle saa nøjagtigt, at en bestemt Bygning kunde

der i mange Timer sværmede rundt i Landskabet.
for

senterede et Hold paa 2 eller flere Deltagere, og de
naaede faktisk alle Maalet indenfor samme Minut.

bavsede Gaardejer om at maatte installere en Sender
paa Gaarden. Mistroiskheden forsvandt efterhaanden,

Endelig kom OZ7GL Kl. 14,16 og DR355 Kl. 14,40.
Tilbage var 2 Hold, nemlig OZ2F og DR301, som

da alle Gaardens Beboere var underrettet om, hvad
•der skulde ske, og en udstrakt Gæstfrihed kom frem i
Stedet for. I Laden blev der overladt Ræven en ud

kom ind, efter at QRA var opgivet Kl. 15.
Hele Gaardspladsen var nu fuld af Biler og ca. 30
ivrigt diskuterende Amatører foruden en Del af Egnens

mærket Plads, og mellem et Par af Gaardens Længer
udspændtes en god Antenne — som dog var usynlig

Folk, der var strømmet til. Idyllen i Rævens Hule var

„Ræveholdet“
liggende

kørte

Gaard

lige

Lørdag
ved

Aften

Havndrup

ind
og

i

en

bad

enligt-

den

fikse

Trans

nu forvandlet til en summende Bikube. Alle Pejleapparater med Rammeantenner i de mest forskellige Størrelser

installeredes

samme

blev nu opstillet midt i Gaarden sammen med deres

Aften, saa alt var i Orden til næste Dag, men Travl
heden var ogsaa saa stor,
at 2Q slog en Streg over
Aftensmaden.

Ejermænd, og Fotografiapparaterne kom atter i Brug
—
ja OZ7T filmede endog hele det brogede Optrin.
Efter at.de sultne Jægere havde spist i Haven, hvortil

ude

fra

portable

Landevejen.
med

9

Ræven

Watt

Input

—
—

OZ7T’s

Efter at have overnattet i Ringe var „Ræveholdet“
„Hulen“ næste Formiddag Kl. 9 for at give Senderen

Gaardens Madmoder serverede ægte hjemmebrygget
fynsk Gammeltøl, demonteredes Senderen, og man tog

den sidste Afprøvning, og det viste sig iøvrigt Dagen

Afsked med de flinke og meget gæstfri Værtsfolk, som

igennem, at Signalerne gik fortrinligt ud. Efter at de
3 første Pejlingssignaler var udsendt, begyndte man saa

vist

i

aldrig

før

havde

haft

en

saadan

Invasion

paa

smaat at vente paa Jægerne, og det viste sig ogsaa

deres Gaard.
Næste Akt

hurtigt, at de var i Nabolaget. OZ7GL, der Dagen i

blev

Forvejen havde svoret, at han vilde nøjes med 2 —
maaske 3 Pejlinger — drønede ogsaa som første Mand

saaledes

forbi Ræven paa Motorcykel Kl. 11,06. Hans Tilstede

havde taget deres Damer med, og de havde tilsyne

værelse) i Nabolaget havde man længe kunnet følge
gennem stadige Stop og Starter af Maskinen. Nu for

ladende ogsaa megen Morskab af Dagen, som jo ogsaa

foregik

foretaget.
at

Et

OZ5Y

i

Ringe,

større
paa

hvor

Selskab
den

Præmieuddelingen

havde

fynske

givet

Møde,

Afdelings

Vegne

kunde byde 36 Deltagere velkommen. Mange Amatører

fra først til sidst var meget vellykket. Præmierne uddeltes i
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den Rækkefølge, hvori Jægerne fandt Ræven som allerede
forøget

2Q fremkom nu med nogle Kommentarer til alle
disse Beretninger. Han hævdede, at Reglerne var lidt

med et Aarsabonnement paa „Radio Magasinet“, udsat
af Bladet selv. Da der var Tvivl om, hvorvidt OZ 1W

uklart affattet. Ræven kunde saaledes godt have været
placeret i Middelfart f. Eks. Der burde ogsaa have

eller

været opgivet en bestemt Frekvens til Ræven at sende
paa, men man valgte saa den samme, som var brugt
paa Sjælland. 2Q nævnede den kolossale Trafik, der

nævnt.

Den

OZ7G

lange

kom

Præmieliste

først

paa

var

den

yderligere

sjællandske

Rævejagt

Søndagen før, havde de generøst skænket deres fælles
Præmie (et Gavekort paa 25 Kr. fra „Neutrofon“) til
den Deltager, der efter Kortene at dømme havde ud
ført det smukkeste Pejlearbejde i den fynske Jagt.
Denne Præmie tilfaldt ogsaa OZ7EU’s Hold, som har

havde været forbi Gaarden, og som havde gjort Op
holdet i Hulen meget spændende. Alle de Motorkøretøjer,
som passerede forbi mellem Kl. 10 og 15, var Ræve

Grund til at være stolte af Dagens Arbejde.

jægere. Gaardejeren var ude i Marken og snakke med

Efter det fælles Kaffebord fik Deltagerne Ordet for
at fortælle om deres Oplevelser, Startsted, Senderens

7GL, uden at der opstod nogen Mistanke! Sluttelig
præciserede 2Q, at der ikke stod noget i Bestemmel

Signalstyrke og den tekniske Udrustning. Det fremgik
heraf, at Signalerne gik fint igennem paa store Af

serne om, at Ræven skulde afmærkes, og personligt
syntes han, at det ogsaa, var morsomst uden. Gaarden

stande, og de ændrede sig ikke saa meget, som man

laa isoleret, saaledes at der ikke var saa mange Mulig

skulde vente, naar man nærmede sig Senderen. Men
iøvrigt foregik Pejlingen jo ved at indstille paa Minimums

heder for Fejltagelser.

styrke. Flere Jægere udtalte deres Skuffelse over, at
der ikke var nogen Afmærkning udenfor Rævens Hule,
da de Masser af Gange var passeret der forbi.

5Y indrømmede, at Bestemmelserne paa nogle Punkter
kunde have været klarere, og Manglerne skulde blive af
hjulpet næste Gang. Han var heller ikke absolut Til

Sen

hænger af Afmærkning, idet Rævejagterne først og
fremmest skal .være Sport og ikke saa meget baseres,
paa Held, saaledes som det var Tilfældet under den

be

første fynske Rævejagt. 5Y foreslog, at E.D.R.s næste

gyndte at pejle ved Odense, hvor Ræven gik igennem
med R7-8, og han kørte senere 4-5 Gange forbi Gaarden.

Landsstævne afholdes paa Fyn i Forbindelse med en
Rævejagt. OZ1D svarede, at Forslaget syntes godt, og
Bestyrelsen vil tage det under Overvejelse. Han tak

OZ7EU startede i Kværndrup, og han hørte
deren med R6-7 i 25 km Afstand. Modtageren var
l-V-2,

og

der

benyttedes

uafstemt

Ramme.

2XP

Modtageren var 0-V-l. 1W begyndte i Kværndrup,
men kom senere helt ned mellem Svendborg og Faaborg,
hvor Signalerne i 40 km Afstand gik igennem med R5.
Trods den lange Køretur naaede han alligevel hurtigt

kede iøvrigt den fynske Afdeling for det Initiativ, den
her havde udvist, og med 5Y’s Tak til alle Deltagere
og Hjælpere sluttede den særdeles fornøjelige Dag, som

op i Nærheden af Ræven. Modtageren var 0-V-l. 7G
startede fra Hillerslev og kom ogsaa hurtigt til Egnen,

længe vil blive mindet. Kortbølge-Radio, god Sportsaand
og muntert Friluftsliv i dejligt Sommervejr var her

hvor Ræven fandtes. Til sidst pejlede han paa Mak

gaaet

simum. Modtageren var 1-V-l.

Sukces.

5G

begyndte

syd

for

Ringe

og

var

hurtigt

op

i

en

højere

Enhed,

og

saa

skal

det

give

OZ7F.

paa

Sporet. Hans Modtager var 0-V-l. 7T indledede Jagten
fra Krarup og fik visse Anelser, da han saa, at der
ogsaa er et fynsk Hellerup. Han vidste jo, at 2Q er
Hellerup-Mand! Ogsaa 7T vidste længe, at Ræven
maatte

være

ved

Havndrup,

og

han

kørte

4

QSL-Centralen.

Gange

I

Maj

Maaned

blev

der

sendt

2128

QSL-Kort

til

forbi Stedet. Modtageren var 1-V-l med afstemt Ramme.
5Y startede fra Kværndrup og kom senere ned til
Ollerup og Hvidkilde. Senderen var da saa kraftig, at

OZ-Stationer, og fra dem modtoges 2160 Kort. Til
Udlandet sendtes 1867, og der kom 845 Kort fra Ud
landet.

han troede, at den var nær ved. Senere viste det sig,
at han havde faaet fine Pejlinger paa 30 km Afstand.

af

Modtageren

var

0-V-2.

7GL

begyndte

i

Ørbæk

og

krydsede derefter rundt om Ræven i 3 Timer. Hans
Modtager var 0-V-l. DR355 kom fra Sandager og var
igennem Havndrup mange Gange. Kl. 11,30 havde han
en Pejling, der viste lige igennem Gaarden, men han kom

E.D.R.s

QSL-Central

Medlemmer.

Afsenderen,

Kort

ligesom

kan

til
det

naturligvis

kun

Ikke-Medlemmer
er

Praksis

i

benyttes

returneres

andre

til

I.A.R.U.-

Afdelinger. Følgende licenserede Amatører staar i Øje
blikket udenfor E.D.R., hvorfor QSL-Kort ikke kan
ekspederes til og fra dem:

ikke ind, da han ventede at se en Afmærkning. Modtageren

OZ1O, 1P, 1WP, 2KN,
4AK, 4B, 4H, 4KA, 4N,

var 0-V-l. Flere Deltagere gjorde ogsaa den Erfaring,
at Pejlingerne var vildledende under Telefonledninger.

5TH, 7BL, 7L, 7NJ, 7VE_
9W og 9Z.
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2NF, 3AM, 31, 3PA„
5BK, 5ED/70, 5KO,
7VP, 9CH, 9K, 9MG,

56 MHz Test d 4.

Juli 1937.

Testen den 4. Juli paa 56 MHz afholdes som en
Indledning og Orientering til en stor 56 MHz Test,
der vil blive afholdt senere paa Sommeren. Der ud
sættes derfor ingen Præmier i denne Omgang, hvilket
forhaabentlig ikke vil influere paa Deltagelsen. Dagen
for Testens Afholdelse falder sammen med den engelske
„field day“ paa 56 MHz. Paa denne Maade er der
paa Forhaand sikret den bedst mulige Deltagelse paa
den anden Side af Nordsøen.
Programmet for Testen er som følger : En Station
med Kaldesignalet XOZ7T forsynet baade med Sender
og Modtager for 56 MHz vil Kl- 11,00 D. N. T. og
derefter hver hele Time til Kl- 15,00 kalde CQ testfive.
Opkaldet foretages først med Telegrafi (tonemoduleret
Bærebølge)

og

dernæst

med

Telefoni.

Umiddelbart

efter Opkaldet, der varer i 5 Minutter, vil der blive
lyttet paa Modtageren efter eventuelle Opkald. Hvis
flere saadanne høres, kommer Stationen først igen, naar
den sidste Station
gennemføres
som

har
en

dirigerer Rækkefølgen.
XOZ7T’s Beliggenhed

sluttet, hvorefter Forbindelsen
Ringforbindelse,
idet
XOZ7T

Buffertrinet.

Resultaterne

har

været:

W2-3-6-8,

VP5 og FT4.

K5,

OZ9A.
Sydvestjylland.

OZ2N er jævnt aktiv paa 7 MC Baandet.
OZ2PX

arbejder

hovedsagelig

paa

14

MC.

Den

30. Maj opnaaedes indenfor 10½ Time WAC med
FA8, HB, U9, VK2, PY2 og W. Desuden er worked
CM, FB8, FT4 og K5. Input er 12 Watt paa ECOPA, og W3EDP-Antenne benyttes.
OZ2US har paa Grund af uroligt Lysnet maattet
bygge Modtageren om til Batteridrift. Elektronkobling
anvendes og er langt at foretrække fremfor almindelig
Tilbagekobling.
OZ2XA har

som

sædvanlig

haft

mange

DX-QSO’er

paa 14 MC Baandet.
OZ7TI er ret aktiv paa 3,5 og 14 MC. Maanedens
bedste Resultat er en fb Fone-Rapport fra U.S.A.
OZ8E har fundet Forholdene særdeles gode om
Morgenen mellem Kl. 4 og 6. Især W6 er let at faa
ved denne Tid.
OZ9KJ er en ny Amatør lidt udenfor Esbjerg. Han
er aktiv paa 3,5 MC med en 30 Watts Hartley.
OZ2PX.
Fyn.

frit

Punkt

Forsøget,

samles

OZ5U arbejder nu med ca. 10 Watt Input paa sin
TPTG. Han er aktiv paa baade 3,5, 7 og 14 MC.

alle Deltagerne Kl- 16,00 ved Stationen XOZ7T, hvis
nøjagtige Beliggenhed vil blive meddelt under Ud
sendelserne. Bemærk, at Datoen er den 4. Juli og ikke

Bedste Resultat paa 3,5 MC var QSO medX-SM7QS,
der opgav QRA til Sjax i Tunis, Nord-Afrika, og

den 30. Juni som meddelt i sidste „OZ“. Ændringen
er foretaget med Henblik paa den engelske 56 MHz

med Anodespændingsmodulation med et Trins Mikrofon
forstærkning, og Rapporter ønskes gerne fra DR-Ama-

.„field day“.

tører. 5U’s transportable Sæt — Hartley og og 0-V-2
— er nu færdigt, og der arbejdes med det paa 3,5 og
7 MC, naar Vejret er godt om Aftenen fra Kl. ca.

mellem

Hellerup

og

vil

blive

Lyngby.

paa

Lykkes

et

OZ7T.

TRAFFIC-NOTES.
har

atter

bygget

OZ7F

Forstærker

for

Modulation,

og han er aktiv paa 3,5 og 7 MC med 30-40 Watt
paa CO-PA-PA. Antennen er forandret til W3EDPPrincippet.
OZ8SS har i sidste Maaned med 30 Watt paa MO
PA lavet følgende DX: W2-3-6-8-9, PY og CM. Han
kan ikke bruge Senderen, naar det blæser, da der er
en uhyggelig Støj paa Nettet.
OZ9HL bygger om. Senderen bliver
kun MO-PA, men Modtageren bliver

dog foreløbig
SG-V-2. Den

gamle L-Antenne er ændret til W3EDP-Antenne.
Østjylland.
OZ9NH

har

siden

sidst

haft

følgende

DX:

var

WRT

569

fb.

Der

W2-3-

vil

jævnlig

være

aktiv

med

transportabel

Sender om Søndagen Sommeren igennem. Pladespæn
dingen faas fra en lille Omformer, der gaar paa en 6
Volts Bilakkumulator.
OZ-DR346 slider i det med Morseøvelserne. Han
er desuden ved at bygge en Vibrator, som skal levere
Højspænding til den kommende Sender.
Sjælland.
OZ7KG

har

i

den

forløbne

Maaned

udelukkende

arbejdet paa 14 MC med Fone-DX, og Resultatet har
været 28 QSO’er fordelt over Wl-2-3-4-8, VE, PY
og CE. Enkelte QSO’er har varet op til l½ a 2 Timer
og 100 % o. k. paa begge Sider. Styrken har varieret
fra R6-7 til R9 plus. Der er modtaget nogle og tyve

4-6-7-8, FT, TF og ZL.
OZ9R har anskaffet Omformer og bygget ny Sender,

Lytterrapporter,

som nu er ECO-BF-PA med Fanggittermodulation paa

beviser, at de er gaaet meget fint igennem.

J

eksperimenteres

19,30-21,00 DNT. Input er ca. l½ Watt paa RE134
med et 120 Volts Batteri.

Nordjylland.
OZ7J

Rapporten

der

alle

melder:

„Very,

very

fine

quality“. De fleste gengiver Samtalerne ordret, hvilket

OZ-DR241 har aflagt Morseprøve og venter nu paa
Licensen. Kaldesignalet forventes at blive OZ2FB. Der

de henvende sig til Afdelingens Bestyrelse,
gives Oplysning om Tidspunkt og Mødested.

hvor

OZ4IM.

er bygget en 20 Watts Forstærker med 2 Stk. 57 og
4

Stk. 47 Rør (Push-pull i Parallel). Senderen bliver

paa 3 Trin med Push-pull PA med Rørene 47, DW4200
og RE604. Der bliver Spændinger paa 300, 500 og
800 Volt, og der skal benyttes en 80 m L-Antenne.
Modtageren er en 6 Rørs Universalsuper. I samme
Ejendom
400

bor OZ4TX. (Stakkels BCL’s — her er ca.

Lejligheder!).

Godt,

at

7GL

har

givet

Anvisning

paa at lave Bølgefælder.

Langeland,
De

langelandske

Amatører fra den fynske Afdeling. En Tur til Lange
hyppige

af Vinterens Morsekursus og Studiearbejdet har flere
Medlemmer af Bornholms Afdelingen, nemlig OZ4AC,
4BN og 4ÏM eksperimenteret en hel Del med 56 MC
Transceivers, der i Grunden har en meget stor Inter
esse herovre i Øjeblikket. Vi har foretaget en hel Del
Forsøg forskellige Steder, men endnu ikke over Distan
cer af mere end 2 km. I disse Ture har endvidere
DR229, 328 og Medlem Nr. 909 deltaget.
Den 5. Juni var det Meningen at foretage et Forsøg
fra Rønne Havn til Hvideodde og saa videre nordpaa,
og en Søndag i Løbet af Sommeren vil der blive fore
taget Forsøg fra Rytterknægten i 162 m Højde for at
konstatere, om vi kan dække hele Øen med Jordbølgen
herfra og endvidere undersøge Bornholms for Danmarks
særegne

Jordbunds

Færgeforbindelser

fra

Nakskov

Virkninger

paa

de

afholdt

en

saa høje Frekvenser.

Det

er

Meningen

transportable

4AC

der

have

været

sammen

med

hver

en forrygende Storm, Paalandsvind Styrke 8, to Kvart
mil ud for Rønne. Hele Tiden under Turen holdt 4BN
Forbindelse

med

begge

Baade

Forsøg,

og

det

vil

blive

gentaget

nogen

af

Sendere,

a.

og

at

foretage

Deltagerne

Forsøg

bedes

med

medtage

daarligt Vejr holdes Mødet paa Badehotellet. Med Af
rejse Kl. 21,40 er man i Nakskov Kl. 23,10. Fynboerne
kan rejse Kl. 21,00 og er da i Svendborg Kl. 22,35.
OZ7F.

Maanedsmødet afholdes denne Gang Onsdag den 16.
ds. Kl. 20 pr., og Mødestedet er som sædvanlig Park
Hotel.

OZ5Y.

DR-Amatørerne

skulde

faa

Lyst

Ved Mødet i Ribe den 9. Maj deltog ca, 20 Ama
tører fra de sønderjydske og sydvestjydske AfdelingerUnder OZ1M’s Ledelse blev der aflagt et Besøg i en
Biografs Operatørrum. Det var selvfølgelig Tonefilms
der

interesserede

Amatørerne,

og

1M

for

klarede da ogsaa meget interessant hele Omformningen
af Lysvariationerne fra Filmsstrimlen til Lyd i Højt
taleren.

ved

Senere var der Auktion over medbragte Komponen
ter, og det maa siges, at der var rivende Afsætning

til

paa dem til Glæde og Gavn for baade Køber og Sæl

første Lejlighed, men helst i lidt bedre Vejr.
Hvis

bl.

tører fra Lolland-Falster og Fyn, som saa sjældent har
Lejlighed til at træffe hinanden, bør benytte denne
Chance for at mødes paa Halvvejen. I Tilfælde af

anlægget,

og

kunde ligeledes glæde sig over ikke at maatte lide de
Kvaler, der blev de andre til Del. Trods alt var det
morsomt

Med-

Spodsbjerg

etableres Ringtest mellem begge Færger og Teltet.
Iøvrigt er der en særdeles god Badestrand i Spods
bjerg, og Dagen skal nok blive meget fornøjelig. Ama

en

Motorbaade, der var stillet til Disposition og sejlede i

et

i

Sønderjylland.

entrede

Medhjælper, der bestod af DR-Amatører, de to private

konstant

Retninger.

man

bord i Færgerne. Direktør Victor, Sydfynske Damp
skibsselskab, har tidligere givet Tilladelse til saadanne
Forsøg. De lokale Amatører vil saa have en Sender
installeret i et Telt i Spodsbjerg, og maaske kan der

før den projekterede Øvelse.

41M

alle
er

— Paa Gensyn i Spodsbjerg den 4. Juli!

skulde

om at være behjælpelig med et Par Stationer paa
Havet. Øvelsen gik nu i Vadsken, men de forudgaaende
Forsøg fik vi megen Glæde af, særlig den sidste Aften

og

i

11,45

saadanne. Specielt vil det være morsomt, hvis baade
lollandske og fynske Amatører stiller Senderne op om

Luftmeldeøvelse af Dansk Luftværnsforening paa Born
holm, og denne havde i samme Anledning anmodet os

og

Kl.

Kl. 13,15. Fynboerne kan f. Eks. tage fra Svendborg

I Løbet af de sidste to Maaneder efter Afslutningen

OZ4KA

Kolleger

Kl. 11,50 og er saa i Spodsbjerg Kl. 13,16, naar de
tager med Toget fra Rudkøbing.

Bornholm,

Maj

herved

land er nemmere, end de fleste tror, idet der er gode

Fra Afdelingerne.

28.

indbyder

Lolland-Falster har lovet at komme og arrangerer en
samlet Udflugt dertil, men vi haaber ogsaa at se mange

og

Den

Amatører

fra omliggende Landsdele til Sommerstævne i Spods
bjerg Søndag den 4. Juli Kl. ca. 13,30. Afdelingen for

Afgang

Vedkommende

der

at være med til Forsøgene fra Rytter knægten, bedes

ger. Ellers forløb Dagen med kammeratligt Samvær
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under frie Former, hvor der var god Lejlighed til at
diskutere fælles Interesser.

OZ7MP.

Sydvestjylland.
Afdelingen har i den sidste Tid haft god Fremgang,
og Kortbølgeinteressen synes at være i stadig Stigning
her i Esbjerg. Der er arrangeret Morsekursus, som
foreløbig ledes af OZ2XA. Indtil videre afholdes Kur
sus i et Skolelokale, der velvilligst er stillet til Raadighed.

OZ2PX.
Østjylland.

Medlemmerne

bedes

erindre,

at

vi

stadig

holder

Møde den 2. Lørdag i hver Maaned paa Hotel „Dag
mar“, Østergade, Aarhus. Vort Morsekursus stoppes
nu i Sommermaanederne, men det vil blive genoptaget
til Efteraaret, saafremt et tilstrækkeligt Antal Deltagere
melder sig.

OZ9A.

Maanedsmødet i
Juni hos OZ3G,

skulde synes, at dette var Galmandsværk, saafremt de
paagældende havde til Hensigt at udrette noget til
Gavn for Amatørbevægelsen. De Amatører, som staar
udenfor E.D.R., har isoleret sig. De er ikke med i det
internationale Samarbejde, men har sat sig selv udenfor
al Indflydelse. Man forstaar ikke et saadant Ønske om
„Selvudslettelse“, men den kranke Skæbne, de selv har
valgt, skal være dem vel undt. At gøre noget for
Mennesker med en saa særegen Mentalitet er jo ogsaa
Red.

Nyt paa alle Frekvenser.

OZ5R.

Kortbølgeamatørerne har et enestaaende internationalt
Samarbejde, som kunde være et glimrende Forbillede
for al anden Virksomhed Landene imellem. Vi forstaar
hinanden ved Hjælp af vort eget „Sprog“, naar vi
i

Æteren

tværs

over

alle

Landegrænser,

og

Kortbølgeamatøren spørger ikke om Stilling, Alder,
Religion, Race, Nation, Farve eller politisk Anskuelse,
før han træder i Forbindelse med en Radio-Ven.
Naar Forholdene er saa ideelle, saa skyldes det i
første Række det udmærkede Arbejde, der udføres af
„International Amateur Radio Union“ (I.A.R.U.), som
E.D.R.
repræsenterer
for
Danmarks
Vedkommende.
Ethvert Medlem af E.D.R. staar saaledes ogsaa il.A.R.U.
og er derigennem med til at gøre denne verdensom
spændende Organisation stor og stærk. Ved de inter
nationale Konferencer, hvor Staterne fordeler de for
skellige

Bølgeomraader,

er

I.A.R.U.

anerkendt

som

Amatørernes Repræsentant, og det bliver ogsaa denne,
der skal forsvare os og sikre vore nuværende Bølgebaand paa Cairo-Konferencen først i 1938. Meget staar
her paa Spil for Amatørerne, og det er uhyre vigtigt,
at vi gør I.A.R.U. saa stærk som muligt.
Kun een Organisation i hvert Land kan blive aner
kendt som I.A.R.U.-Afdeling, hvormed bl. a. følger
til

Centraler.
det

En Gruppe Amatører i København forsøger for Tiden
at skabe Splittelse ved at blande Politik ind i Kort
bølgearbejdet og ved at modarbejde E.D.R. Man

aldeles haabløst.

Det internationale Samarbejde.

Retten

har Forstaaelse af Sammenholdets Betydning, og som
vil være med til at sikre Amatørbevægelsens Fremtid.

Randers.
Randers holdes Lørdag den 26.
Jens Kjær, Tøjhushavevej 10,1,

Randers.

mødes

skab i E.D.R. er nødvendigt. Dette bør saaledes være
en kær Pligt for enhver dansk Kortbølgeamatør, der

QSL-Udveksling
Ingen

internationale

med

Kortbølgeamatør
Samarbejde

andre
kan

uden

Landes
komme

gennem

QSLmed

i

I.A.R.U.

Det vil for Danmarks Vedkommende sige, at Medlems

Fra 11.-17. Juli afholdes i Wien en international
Kongres for Kortbølgernes Anvendelse i Fysik, Biologi
og Medicin. Foruden Deltagelsen i Kongressen med
dens Foredrag og videnskabelige Forhandlinger bliver
der Lejlighed til at komme med paa mange Udflugter.
Anmeldelse om Deltagelse maa ske snarest til Öster
reichische Verkehrswerbung, Holmens Kanal 15, Kbhvn.
„The Wireless World“ skriver, at Solplet-Aktiviteten
forbedrer de reflekterende Lags Egenskaber enormt omkring 90 % eller mere. Absorptionen i E-Regionen
tiltager meget stærkt hver 27. Dag — almindeligvis
kim i nogle faa Timer — saa at .Signalerne i disse
korte Perioder aldrig naar det reflekterende Lag. Dette
sidste skyldes livlige Brintudbrud paa Solen. I Juni
Nummeret af „Populær Radio" findes iøvrigt en in
teressant Artikel om „Solpletternes Indflydelse paa
Radio" — et Emne, som enhver Kortbølgeamatør bør
vide Besked med.
Juni Nummeret af „Radio Magasinet" fremtræder
som et specielt Kortbølgenummer med mange udmærkede
Konstruktioner. Det er tydeligt, at de korte Bølger er
ved at blive det væsentligste Arbejdsomraade for Radio
amatører i det hele taget. Vi lykønsker vor Kollega
med det smukke Kortbølgenummer, som fortjener at
læses af alle E.D.R.-Medlemmer. I Juli-Nummeret vil
der komme en Del Kortbølgestof yderligere.
Man mærker stadig i Offentligheden en stigende In
teresse for Kortbølgeamatørerne og E.D.R.s Virksomhed.
Ifølge modtagne Avisudklip har 31 Blade bragt Referat
af Landsstævnet, ligesom man nævnede Sommerlejrens
Beliggenhed i Sønderjylland. „Ekstrabladet", „Politiken“
og „Aftenbladet“ har omtalt de fynske og sjællandske
Rævejagter, mens „Vestkysten" har bragt en Artikel
om vor Esbjerg-Afdelings Morsekursus. Dertil kommer,
at Radioavisen baade bragte Referat af Landsstævnet
og meddelte Detaljer om den fynske Rævejagt.
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Atter Medlem.
51 - J. B. Jensen-Leen, (OZ7J), Visberggade 8,1,.
Frederikshavn..
714 - Chr. H. Lauenborg-Fredsted, Aastrupvej 28,.
Haderslev.

OZ-DR241, Carl Hansen, Hothers Plads 17 St. th.,
København beder os meddele, at han vil starte et
Morsekursus for Begyndere nu i Sommer. Til dette
Brug har han anskaffet en amerikansk Transmitter.
Interesserede Amatører i København kan henvende sig
til DR241 og blive indtegnet.

D.A.S.D.'s fortrinlige Tidsskrift „CQ“ har nu eksi
steret i 10 Aar. Vi har altid beundret Bladets høje
tekniske Standard og ønsker vore tyske Kolleger Til
lykke. „CQ“ meddeler, at DJDC-Testen, der sidste
Aar blev en saa stor Sukces, vil blive gentaget i
August Maaned. I næste Nummer skal vi bringe de
nærmere Detaljer.

QRA-RUBRIKKEN.
Licenserede Stationer.
* OZ1HP - Henning Planck, Hvalsøvej 4, Brønshøj.
* OZ3AB - Svend H. H. Poulsen, Dronning Olgasvej
41,2, København F.
* OZ3B - Magnus Lehmann Poulsen, Damhuskvar
teret, Ribe.
*'v OZ4AC - Carl Johs. Hansen, Markhytten, Aakirkebyvej, Rønne.
** OZ4AH - A. L. C. Hansen, Torvegade 3, Aakirkeby.
*x OZ4AJ - Alfr. Johs. Andersen, Haslevej 16, Rønne.
OZ7AH - Agner E. G. Hansen, Søndergade 15,1,
Nyborg.
* OZ9B - Carl J. Roersen, Tordenskjoldsgade 37 St.,
Aarhus.
*x OZ9J - Mogens E. Jessen, Sejs pr. Silkeborg.
*x OZ9XJ - Kristian Jørgensen, Novrup pr. Esbjerg.
Atter licenseret.
OZ4H - Paul Heinemann, Vanløse Alle 138,Vanløse.
OZ7CM - Einar Chr. Madsen, Christianlundsgade 8,
Nyborg,
Ændringer.
OZ7FE og OZ8Y har faaet Tilladelse til at benytte
Senderen hele Døgnet, og OZ3U og OZ5A maa nu
benytte alle Amatørbaandene. Sidrtnævntes Efternavn
er Holbak og ikke som tidligere meddelt Holbæk.
Nye Medlemmer,
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205

- S. Westling, Humlebækgade 17, København N.
- Hugo Vinderslev, Strandhuse, Kolding.
- Freddy Hansen, Jydeholmen 7, St., Vanløse.
- Helge Buch, Fuglegaardsvænget 19, Gentofte.
- P. Rasmussen, Skodsborg Badesanatorium,
Skodsborg.
- Svend Bech Hansen, Skolegade 27, Esbjerg.
- Kastrup Petersen, Buntmagervej 8,3 th„ Kbh. N,
- N. P. Pedersen, Skjoldborg pr. Vildsund.
- Willy Jensen, Nordrup pr. Farendløse.
- Svend Aggerholm, Brodal.
- Svend Beck Jensen, c/o Lauritzen & Jensen, Ribe.
- Karl G. Bülow, c/o A. Junker, Saltgade, Ribe.
- Mogens Erik Jessen (OZ9J), Sejs pr. Silkeborg.

Slettet af Medlemslisten fra April Kvartal.
231 - Axel Andersen, Nysted.
443 - Tøyberg-Frandzen, København.
476 - Vagn Holm, Maarslet (udmeldt).
494 - O. Riis Hansen, København (udmeldt).
515 - Paul Heinemann, (OZ4H), Vanløse.
618 - Andr. Kjøller, (OZ4KA), Rønne.
654 - E. Wigh-Thomsen, København.
763 - E. Haagerup Jensen (OZ3I), København.
832 - Villiam Petersen (OZ1WP), Frederiksværk..
848 - Vagn O. Koefoed, København (udmeldt).
929 - Kaj Cilius Petersen, Gørlev.
961 - Jørgen Nielsen (OZ7NJ), København.
971 - H. Chr. Jensen, Svinninge.
1057 - S. Christensen, Struer (udmeldt).
1104 - Arnold Tønder, København.
1119 - Radiospecialisten, Haderslev.
1138 - Harald Jørgensen, Ørsted.
Nye Adresser.
151 - Ernst A. B. Eliasen (OZ2E), Rebildvej 4,1,
København F..
228 - K. Sigurdsson, Nørre Boulevard 17,2, Randers..
552 - K. I. Schmidt (OZ7KIS), Lyngbyvej 347 A,
Gentofte.
803 - O. E. Andersen (OZ9O), Postkontoret, Randers..
923 - Vagn Andersen, Funkiavej 7,2, København S..
935 - Peder C. Beyer (OZ8N), Spangsberggade 56,.
Esbjerg (i Sommerferien).
999 - A. Asmussen, Margretesvej 2 A, Vedbæk.
1013 - Charles A. Jørgensen, Østerby, Femø.
1078 - H. F. Bilidt, c/o Lærer Krogh, Strandvej 47,
Hobro.
1091 - P. Hansen, Tværgade 2 St., Odense.
1116 - Olaf Rasmussen, Rødegaardsvej 72,2, Odense.
„OZ“
udgives
af
Landsforeningen
„EXPERIMENTERENDE
DANSKE RADIOAMATØRER,“ Postboks 79, København K.
Ansvarshavende Redaktør: Helmer Foged.ga.ard, pr. Skrøbelev St. Al Korrespondance vedrørende Bladet sendes hertil.
Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing. Klager
vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsenet, og hvisdet ikke hjælper -da til Kassereren.
Sekretær: Poul J. Jensen, Veras Allé 16, Vanløse. Hertil1
sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold.
Kasserer: H. V. R. Hansen, Aalekistevej 211,1 th.,. Vanløse.
Tlf. Damsø 2871 x. Hertil sendes alt vedrørende Adresseæn»
dringer og Pengesager.
QSL-Manager :
Ole Winstedt, Radiofonistationen,
QSL kan sendes til Postboks 79, København K.

Kalundborg..

Annoncechef: Emil Gyldenkrone, Emil Pipersvej 22, Lyngby..
Tlf. Lyngby 2106. Træffes om Dagen paa Palæ 6302 eller Palæ
6096, Frederiksberggade 25,2, København K. Amatør-Annoncer
sendes til Kassereren og betales forud.
DR=Leder : H. Bram Hansen, Corneliusmindevej 40, Kastrup...

Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse^..
Afleveret til Postvæsenet Mandag den 14. Juni.
Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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