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F a r e r ,  s o m  t r u e r  K o r t b ø l g e a r b e j d e t

Nu, da Amatørbevægelsen har eksisteret i saa lang 
Tid, at man kan begynde at holde Jubilæer og skrive 
Historie, vil det være naturligt ogsaa at tænke lidt paa 
Fremtiden. Meget har forandret sig i de 10-15 Aar, 
der er gaaet, siden Kortbølgeinteressen blev nogenlunde 
udbredt, og mange af os vil med baade Nysgerrighed 
og en Smule Uro se paa, hvad de næste 10-20 Aar 
bringer. At vor kæreste Fritidsbeskæftigelse er udenfor 
truende Farer vil være letsindigt at tro.

Først og fremmest er det en kendt Sag, at der fra 
forskellige Radiotjenesters Side stadig er Bud efter 
Amatørernes beskedne Frekvensomraader. Skønt det 
var Amatørerne, der opdagede de korte Bølgers be
tydningsfulde Egenskaber, gaat Tendensen stadig i 
Retning af at fordrive disse Foregangsmænd. Man gør 
det ganske vist gradvis og forsigtigt, men Farerne lurer 
paa hver international Konference, hvoraf den næste 
afholdes i Cairo i Begyndelsen af 1938, Ligesom 
Washington- og Madrid-Konferencen vil den blive 
fulgt med Ængstelse af Alverdens Kortbølgeamatører.

„T. & R. Bulletin" har offentliggjort en Del af de Krav, 
der allerede er fremsat. Heraf fremgaar bl. a., at Bel
gien ønsker at fjerne Amatørerne fra 1,7 MC Om
raadet og begrænse 3,5 MC Baandets Bredde til 100 
KC og 14 MC Baandet til 200 KC. Finland, Norge 
og Sverige vil ogsaa have Amatørerne bort fra 1,7 
MC og fra Delen 3500-3635 KC af 3,5 MC Baandet. 
Frankrig forlanger en Formindskelse af 1,7 MC og en 
Udvidelse af 7 MC Baandet, saa det bliver fra .7000- 
7500 KC. Island vil have Amatørerne helt fjernet fra 
1,7 og 3,5 MC, mens Italien ønsker 7 og 14 MC 
Baandene reduceret til henholdsvis 7200-7300 og 14300-

14400 KC. Hvad Danmarks Repræsentanter vil foreslaa, 
har vi endnu ikke set noget om.

Som man vil bemærke, er det stadig de europæiske 
Lande., der er saa graadige efter at fratage Amatørerne 
deres smalle Frekvensbaand, og de nævnte Forslag skal 
ogsaa kun gælde for Europa, da det f. Eks. er haabløst 
at vente, at de amerikanske Myndigheder i den Grad 
vil svigte Amatørerne. Et lille Lyspunkt for Europas 
Vedkommende er dog Frankrigs Ønske om en Ud
videlse af vort 7 MC Baand. løvrigt maa man finde 
det ulogisk at foreslaa en Begrænsning af DX-Baandene, 
som kun skal gælde for Europa, idet Forstyrrelser fra 
Amatører i de andre Verdensdele ikke kan undgaas, 
naar de maa anvende Baandene i deres sædvanlige 
Udstrækning.

Tendensen i Retning af at fratage os eller formindske 
de lave Frekvensomraader saasom 1,7 og 3,5 MC er 
yderst uheldig, idet det maa erindres, at vi har haardt 
Brug for dem i de Aar, hvor Solpletminima optræder. 
Paa samme Maade er der Grund til at advare imod 
for stor Optimisme i Forbindelse med den relativt store 
Plads, der er tildelt os paa ultrakorte Bølger. De 
overraskende Distance-Resultater, der for Tiden opnaas 
paa disse høje Frekvenser, er af forbigaaende Natur 
og skyldes blot det Solpletmaksimum, der nærmer sig.

Naturligvis har I.A.R.U. længe forberedt sig til at 
varetage Amatørernes Interesser paa Cairo Mødet, og 
det er særlig den amerikanske og engelske Afdeling, 
der har udvist Aktivitet. „Radio Society of Great Bri- 
tain" har saaledes i en lang Beretning offentliggjort 
Resultatet af sine omfattende Studier over de kommer
cielle Stationers Virksomhed. Det fremgaar bl. a. heraf,
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at disse Sendere — som man i visse Kredse mener har 
haardt Brug for Amatørbaandene — udnytter deres 
allerede tildelte Frekvensomraader meget daarligt, idet 
der med lidt god Vilje kunde blive Plads til mange 
flere. Ydermere bruger de kommercielle Stationer kun 
ca. 40 % af deres Sendetid til deres egentlige Formaal, 
mens 60 % af Tiden gaar med Udsendelse af de nok
som bekendte Ver (!).

Hvis der paa de internationale Konferencer, som af
holdes hvert 5. Aar, hver Gang tages Stumper af Amatør
baandene samtidig med, at der stadig kommer flere og 
flere Amatørsendere i Gang, saa er det klart, at en 
Katastrofe er i Sigte. En skønne Dag vil Amatørbe
vægelsen være kvalt, og „Takken" for vel udført 
Pionerarbejde bestaar i Død og Udslettelse. Forhaabent- 
lig gaar det ikke slet saa galt, men vi har paa den 
anden Side ikke Lov til i blaaøjet Naivitet at tro, at 
der ingen „Røvere er i Skoven".

Men der er endnu flere Farer, som truer. Vi har 
set, at de portugisiske Amatører har faaet deres Sende
tilladelser inddraget, fordi der er Borgerkrig i Nabo
landet. Med de urolige udenrigspolitiske Forhold i vor 
Verdensdel kan der hurtigt opstaa Situationer, som 
resulterer i Forbud mod Amatørsending eller Misbrug 
af Amatørbevægelsen. Begge Muligheder er nærliggende 
og virker lige forstemmende.

Endelig synes Forholdene at udvikle sig saa fornufts
stridigt, at der endog kan blive Tale om Indenrigs
politik i Forbindelse med Amatør-Radio her i Landet. 
Myndighederne, som længe har været paa Vagt over
for kommunistiske og nazistiske Tilbøjeligheder i Amatør
kredse (Politiundersøgelserne før hver Licenstildeling 
viser det), vil forhaabentlig ogsaa være ligesaa ihær
dige, naar det gælder de øvrige Partiers Misbrug af 
vor Bevægelse. E.D.R. har jo desværre ingen Myn- 
dighed paa dette Omraade.

Da et af Landets store Partier nu har givet Parolen 
ved at danne en særlig Kortbølgeafdeling, vilde der 
ikke være noget underligt i, om de andre fulgte efter. 
Denne Tendens er i højeste Grad ødelæggende for 
Amatørbevægelsen — ja endog direkte farlig for Sam
fundet. Saafremt Kortbølgefolkene ikke afholder sig fra 
denne usmagelige Sammenblanding af Politik og Amatør- 
Radio, vil Amatørbevægelsen have mistet enhver Eksistens
berettigelse, og Myndighederne vilde gøre en god Ger
ning ved at forbyde den. I første Række bør politiske 
Fanatikere blandt de nuværende Amatører have deres 
Licenser inddraget. Alle virkelige Venner af Kortbølge- 
arbejdet med dets Teknik og sportslige Præstationer 
vil nu som før slutte op om vor upolitiske og uafhængige 
E.D.R.

H. F.

56 MC Modtager med Elektronkobling.
Af Knud Langaa-Jensen, OZ8J.

Sommeren er kommet, og med den bliver 5 m Ar
bejdet aktuelt. Mange er maaske allerede i fuld Gang; 
men for de, der endnu ikke har forsøgt Lykken paa 
denne Frekvens, er der her en Modtager, der er let 
at fremstille, idet den minder meget om den alminde
lige Kortbølgemodtager, og som virker aldeles ud
mærket. Selvfølgelig gælder det her som ved alt andet 
Kortbølgearbejde, at Præcision og Omhu er en Selv
følge.

Som det ses af Diagrammet, drejer det sig om en 
elektronkoblet Detektor med et Trin Lavfrekvens. 
Som Detektor anvendes en Højfrekvenspentode, og i 
Udgangen sidder en Udgangspentode. Man vil maaske 
undres over en Udgangspentode i Forbindelse med 
Transformatorkobling; men det har vist sig, at denne 
Koblingsmetode giver aldeles god Gengivelse og For
stærkning.

Tilbagekoblingen reguleres ved Hjælp af en Mod
stand paa 50.000 Ohm, hvormed Spændingen til Høj- 
frekvenspentodens Hjælpegitter reguleres, medens Detek
toren bliver bragt til at svinge ved at lede Katoden 
til Jord gennem en Højfrekvensdrossel. Afstemnings- 
kondensatoren er af Split-Stator Typen og er paa 2 
Gange 15 cm. I Mangel af en saadan kan en anden 
selvfølgelig ogsaa bruges. Spolen L1 er viklet af 1,5 
kvd. vulkaniseret Ledning, hvor Isolationen er skrællet 
af og har 7 Vindinger. Den forbindes direkte til Af- 
stemningskondensatoren.

Antennen kan kobles enten induktivt med en lille 
Antenne anbragt paa Kassen, som vist paa Diagrammet, 
eller man kan forsøge med andre Typer og koble 
Antennen til Modtageren ved at lade det sidste Stykke 
af Nedføringen være isoleret og vikle dette et Par 
Gange om Spolen L1 nærmest Gitterenden. Drossel
spolerne kan man selv fremstille ved at vikle 30.—40 
Vindinger tynd Spoletraad op paa en Blyant. I det 
hele taget kan Modtageren laves med meget smaa



Dimensioner, der gør den velegnet til transportabelt 
Brug,

Denne Modtager vil være at anbringe i en Klasse 
mellem Superregeneratorerne og Superheterodynerne

og vil have den Fordel, at Telefoni vil blive betyde
lig bedre gengivet paa denne Modtager, idet de andre 
nævnte Modtagere som oftest vil være saa selektive, 
at det gaar ud over Telefoni-Gengivelsen.

F r e k v e n s f o r d o b l i n g .
Af ZL4FA i ,,Breakin"

Nutildags, hvor praktisk talt alle Stationer bruger 
Krystalstyring, er det ikke saa let en Sag at komme til 
at arbejde paa de meget høje Frekvenser. Der er 
blevet brugt mange Flasker Blæk til at forklare for
skellige Systemer, som alle er beregnet paa at give 
konstant Output paa de højere Frekvensbaand med f. 
Eks. et 3,5 MC Krystal. Det er almindeligt kendt, at 
mange Opstillinger, som giver gode Resultater paa 3,5 
MC, er elendige paa 7 og 14 MC, og Hensigten med 
denne Artikel er at give et Resumé af de bedste Me
toder til Frekvens-Mangedobling.

Definition.
Lad os først slaa fast, at en Frekvens-Mangedobler 

blot er en „ret" Forstærker, hvis Pladekreds ganske 
simpelt afstemmes til et eller andet Multiplum af Styre
frekvensen, og som bliver benyttet paa en Maade, der 
giver forholdsvis stort harmonisk Output. Den kræver 
ikke Neutralisation, fordi den ikke kan komme i Selv
svingning paa Grund af, at Indgangs- og Udgangs- 
kredsene er afstemt til forskellige Frekvenser.

Da Virkningsgraden er betydelig lavere end en or
dinær „ret" Forstærkers, og desuden falder stærkt, naar 
Pladekredsen afstemmes til en højere Frekvens end 2. 
Harmoniske, plejer man kun at lade Mangedobleren 
give Output paa 2. Harmoniske, og da Frekvensen 
saaledes fordobles, kaldes Opstillingen en „Fordobler".

Virkemaade.
Maksimum af Output og Virkningsgrad opnaas, naar 

der anvendes stor negativ Gitterforspænding sammen 
med tilsvarende stor Styrespænding. Gitterforspændingen
bør være betydelig

bedst at 
densator.

bruge en 
De bedst

Fordobleren paa en saadan Maade, at Neutralisations- 
spændingen føres fra Anodekredsen til Gitteret. Hvis 
Røret er korrekt neutraliseret, kan det ikke oscillere, 
men Tilbagevirkningen fra den harmoniske Frekvens 
er tilstrækkelig til at forøge Fordoblerens Output og 
Effektivitet i ikke ringe Grad.

mere end det dobbelte af, hvad 
der skal til for at „kvæle" Anodestrømmen. Denne 
Metode fremhæver harmoniske Svingninger. Det er 

Svingningskreds med lille Kon- 
egnede Rør til FD-Trin er dem 

med forholdsvis stor Forstærkningsfaktor. Rør som 
Type 46 og 59, forbundet som til Klasse B, egner sig 
bedst, da de kun kræver forholdsvis ringe Gitterfor
spænding og derfor heller ikke saa stor Styrespænding.

En Fordoblers Virkningsgrad kan forbedres ved at 
indføre Tilbagekobling fra Anode- til Gitterkredsen — 
dog ikke i saa høj Grad, at Røret begynder at svinge. 
En passende Maade at gøre dette paa er at neutralisere

Det er ikke muligt at bruge Push-pull Forstærkere 
til dette Formaal, da 2. og alle andre lige Harmoniske 
er ophævet i Output. Det er muligt at bruge dem som 
Tredoblere, men paa Grund af Amatørbaandenes Be
liggenhed i Forhold til hinanden er vi ikke interesserede 
i den Slags Opstillinger. Næsten enhver Etrørsfor- 
stærker kan virke som Fordobler, naar dens Udgangs
kreds afstemmes til Indgangskredsens 2. Harmoniske. 
Dog er det ønskeligt, at Gitterforspændingen forøges, 
enten ved at man bruger et større Batteri eller en 
Gitterafledning, der kan være 2-5 Gange saa stor som 
for en tilsvarende „ret" Forstærker.

Naturligvis maa HF-Styrespændingen forøges, naar 
Gitterforspændingen bliver det, og for at opnaa god 
Virkningsgrad maa man benytte 2-3 Gange saa stor 
Styreenergi til en Fordobler som til en „ret" For
stærker. Forstærkningen i et FD-Trin er lav, og paa 
de højere Frekvenser kan det ske, at Output ikke er 
større end Input.

Push-push Opstillinger.
En særlig Opstilling, som er ved at vinde frem, er 

vist i Diagrammet. Det er Push-push Fordobleren.
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Hvis man ikke helt ignorerer de almindelige Regler for 
god Montering, skulde Opstillingen være let at faa til 
at arbejde. Den benytter et Par Rør som 46 eller 
2A5, men naar blot Opstillingen ændres paa passende 
Maade, kan man i Stedet bruge een Type 53 eller 
6A6. En Fordel ved denne Forstærker er, at Output 
ikke varierer noget videre fra Baand til Baand.

Princippet for Virkemaaden er ligetil. Et Blik paa 
Diagrammet vil vise, at Gitrene er i Push-pull og Pla
derne i Parallel. Naar der tilføres Styrespænding, sva
rer der til ethvert Potential, som i et givet Øjeblik 
findes paa det ene Gitter, et modsat Potential paa det 
andet Gitter, saaledes at Rørene virker skiftevis; og 
da Anodekredsen modtager Impulserne fra begge Sving
ningerne i HF-Spænding paa Gitrene, bliver Resultatet 
af det hele 2. Harmoniske Output. Desuden har Op
stillingen forstærkende Virkning, mens den almindelige 
Fordobler næsten ikke forstærker.

Den bedre Virkningsgrad er en Fordel, men der er 
endnu een. Ved det simple Middel at afbryde Gløde- 
traad-Jord Forbindelsen med en 2-polet Omskifter som 
vist sættes det ene Rør ud af Funktion. Imidlertid har 
dette „arbejdsløse" Rør stadig en Kapacitet mellem 
Plade og Gitter, som virkningsfuldt neutraliserer samme 
Kapacitet i Forstærkerrøret. Ikke noget Vrøvl med 
Neutraliseringskondensatorerne -— nej, man aabner Om
skifteren, skifter Anodespolen og er paa Oscillatorens 
Grundfrekvens. Kan det være lettere?

Brugen af 53 eller 6A6 kræver et særligt Arrange
ment, da Katoden ikke kan afbrydes, fordi den er 
fælles for begge Pladekredse. Denne Vanskelighed 
overvindes ved at indsætte en 0,01 MF Kondensator 
i Serie med + Højspænding til den ene Plade og 
kortslutte den med en enpolet Omskifter. Til Fordob
ling er Omskifteren aaben, og til „ret" Forstærkning 
er den lukket. Virkningen er den samme. Plade-Gitter 
Kapaciteten er i Serie med en forholdsvis stor Kapa
citet, og den effektive Kapacitet er praktisk talt 
uændret.

Samme Princip kan anvendes i Opstillingen, der er 
vist paa Diagrammet, idet Resultatet bliver det samme. 
ZL4FA styrede denne Opstilling med et Type 47 i 
CO paa 3,5 og 7 MC med fb Resultater. Nu bruger 
han Senderen paa 14 MC, idet Fordobleren styres 
med 7 MC Output fra et Type 59 i Tri-tet, og Out
put herfra er ganske godt.

Afstemning af Fordoblere
sker paa samme Maade som af almindelige Forstærkere, 
skønt Faldet i Anodestrøm ikke er saa udtalt. Efter, 
at alt er i Orden uden Overbelastning af Trinet, er 
det en god Ide at eksperimentere sig til den Værdi af 
Gitterafledningen, der giver det bedste Resultat.

(Oversat af OZ4U).

Et Forslag til Forsøgspejling.
Af OZ7G.

Foranlediget ved et Par uheldige Pejlinger, OZ1D 
og undertegnede fik ind under den fornøjelige fynske 
Rævejagt, har vi udarbejdet følgende lette Metode 
for Pejling paa 160 Meter-Baandet. — Det Baand, der

Fig. l.

vel efter al Sandsynlighed bliver Standardbaand for 
Pejling her i Landet. Vi var saa uheldige paa vore 
længste Pejlinger til den fynske Ræv at faa Fejl paa 
ca. 15 Grader, forskudt østover, til Trods for, at vort 
Kort blev rettet ind, dels med Misvisning og Nord 
paa Kompas, dels efter Sol, og dels efter Terræn, og 
Grunden kunde naturligvis ligge mange Steder, f. Eks.
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i Modtager eller i, at Signalet ikke gaar ind i Pejle- 
retningen.

Det er en almindelig Mening, naar man diskuterer 
Forholdet vedrørende Pejling paa saa forholdsvis kort 
en Bølge som 160 Meter, at Pejling over Land er 
noget usikker, idet f. Eks. Grundbølgens Passage over 
en Sø eller Skov i Terrænet kan give Anledning til 
Afbøjning. Saaledes mener een af vore mest kendte 
Teknikere paa Pejlemodtagerens Omraade, Hr. Ingeniør 
Jørgensen, „Elektromekano", at have konstateret, at 
Grundbølgen altid vil prøve paa at gaa saa „vinkelret" 
ind over en Kyst, som Forholdene nu tillader det 
(naturligvis er vinkelret at forstaa i udvidet Betydning), 
og det er derfor ganske naturligt at vente Fejl i Pej
ling paa længere Distancer paa 160 Meter, naar Ter
rænet imellem Sender og Modtager er forskelligartet.

Enhver, som har haft med Pejling at gøre, ved, at 
Minimum kan vanskeligt faas i Nærheden af elektriske 
Ledninger, og at Pejling i Lavninger heller ikke er 
heldigt, ligesom Skov og spredte Træer kan give Fejl. 
Pejlingerne skal saa vidt muligt foretages paa højt, 
frit og ensartet Terræn, og det er en hel Del af en 
Træningssag at kunne finde egnede Pejleterræner hur
tigt. Ligeledes ved alle vi, der har deltaget i fynske 
og sjællandske Rævejagter, at der lige under Beliggen
heden for Rævesenderen, paa ca. 170 Meter, ligger en 
konstant Bærebølge for en Skamlebæksender, der vist
nok tjener til at holde en stadig klar Forbindelse med 
Lyngby. Denne Sender høres i Afstande fra 30—200 
km med en Styrke, der svarer godt til en lille Ræve
senders paa Afstand 10 — 20 km, og den er derfor 
særlig egnet til Sender for Pejleforsøg.

Forsøgspejlingerne blev foretaget, for vort Vedkom
mende paa Hjemturen fra Genner Strand, syd for 
Haderslev, Stedet for Sommerlejren, og for at kunne 
arbejde hurtigt, blev det besluttet kun at angive Pejle- 
retningen paa et Stykke Pap med en Nord-Syd Linie 
paa. Pejlingerne blev foretaget paa den Maade, at vi 
rundt omkring paa Ruten fra Genner til København 
fandt passende frit og højt Térræn, hvor Nord-Syd- 
Linien paa Pappladen blev rettet ind efter Kompas og 
Misvisning. Pejlingen blev derpaa trukket ind i Form 
af en lige Streg, hvorpaa Stedet og Noter om Minimum 
o. s. v. blev skrevet. Resultatet blev en surrealistisk 
Figur som Fig. 1.

Efter Turen havde jeg Fornøjelsen at tegne Linierne 
over paa et Kort, og Resultatet fremgaar af Fig. 2. 
Metoden har den Fordel, at man paa Forhaand ikke 
kender de Resultater, der gennem en Række Pejlinger 
foreligger, idet man gemmer det spændende Arbejde 
at undersøge Rigtigheden til bagefter. Der fremkommer 
herved det Moment, der gør Pejlearbejdet interessant.

Desværre ligger ingen af de Pejlinger, vi foretog til 
Skamlebæk Radio, saa forrygende daarligt som de, vi 
fik ind ved den fynske Rævejagt, og det kan muligvis 
tænkes, at Grunden er, at Skamlebæksenderens Antenne 
ligger meget væsentlig bedre end en „Ræve-Antenne",

slængt over Taget paa en Bondegaard, og at Ud- 
straalingen af den Grund bliver mere fri. De lange 
Pejlinger ligger imidlertid ogsaa forskudt til højre i 
Fig. 2, og derfor kunde man paa Forhaand mistro 
Pejlemodtageren. Men den har indbygget Ramme, og 
der var ingen Forskel at finde ved 180 Graders Drej
ning, af hvilken Grund man vanskelig kan tænke sig 
en systematisk Fejl indført.

En Transceiver.
Af OZ8J efter „QST".

Medens man i Udlandet, især i U.S.A., har eksperi
menteret en Del med Transceivers, et Apparat, der 
tjener som baade Sender og Modtager, er der ikke 
blevet arbejdet meget herhjemme paa dette Felt. At 
en saadan Kombination vil være den enkleste Form 
for en transportabel Station siger sig selv, og derfor 
fortjener Transceiver-Konstruktionerne ogsaa en større 
Udbredelse blandt danske Hams.

I Juni Nummeret af „QST" beskriver W6LSJ den 
Transceiver, der her er vist Diagrammet til. Han frem
hæver, at netop denne Konstruktion kan bygges med 
mindre Dimensioner og med mindre Vægt, end de 
Transceivers, der bliver fabriksfremstillet i Amerika. 
Han har haft QSO over ti miles (fra Berkeley til San
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Francisco) og fik rapporteret S9. Der er anvendt et 
Stk, Rør Type 19, der er et dobbelt Rør, indeholdende 
to Trioder, men der er jo intet i Vejen for at benytte 
to europæiske Rør, f. Eks. 2 Stk. B406 eller lignende 
Rør. Det ene af Rørene er Detektor, naar Apparatet 
bruges som Modtager og Oscillator, naar det bruges 
som Sender. Det andet Rør er Lavfrekvens trin ved 
Modtagning og Modulatorrør ved Sending.

Der anvendes Heising-Modulation. Transformatoren 
T er en Mikrofontransformator. Spole og Drosselspole 
vikler man selv. Spolen L1 har 5 Vindinger svær 
Monteringstraad viklet op paa en tyk Blyant eller 
lignende, som fjernes, og Spolen monteres da direkte 
paa Afstemningskondensatoren Cl, der passende kan 
være paa 35 cm. Gitterspolen L2 vikles paa samme 
Maade, men har 7 Vindinger. Choken L3 vikles af 
Spoletraad og har 20 Vindinger. Desuden skal anven
des følgende Komponenter: Blokkondensatorer C5, C6 
og C2 = 100 cm., C3 og C4 = 0,l MF. Modstande 
RI = 500.000 Ohm, R2 = 7000 Ohm, R3 = 50.000 
Ohm og endelig Lavfrekvenschoken L4.

Antennen kobles gennem en 100 cm Kondensator 
direkte til Afstemningskredsen. Glødestrømsafbryderen 
kan enten indbygges i Transceiveren eller anbringes 
ved Glødebatteriet. Naar man ønsker at sende, drejes 
de to Omskiftere, der enten kan være to enkelte eller 
een dobbelt, om paa S, og Mikrofonen sættes i Jack'en 
ved Mikrofontransformatoren. Man bemærker, at Gløde
spændingen ogsaa anvendes til Mikrofonspænding.

Forinden maa man paa sin stationære Modtager 
have forvisset sig om, at Transceiveren er afstemt til 
28 MC Omraadet; skulde det knibe med at faa den 
ind paa Baandet, kan man trække ud eller skubbe 
sammen paa Vindingerne i Spolen L1, til det lykkes.

Ønsker man derefter at modtage, drejes Omskifterne  
om paa R, og Telefonen kobles ind i Pladekredsen paa 
Udgangsrøret. Der er intet i Vejen for at lade baade 
Telefon og Mikrofon være tilsluttet under Brugen.

Tranceiveren kan laves med meget minimale Dimen
sioner, næsten Lommeformat, og Batterierne kan man 
have i en Rygsæk, og saaledes udrustet kan man gaa 
i Gang med et interessant Arbejde „i Marken".

Gitterstyring i Flertrinssendere.
Efter „QTC".

Amatøren, der skal udforme Principskemaet for en 
ny Sender, spørger ofte sig selv, hvordan han skal faa 
bygget Senderen til højeste Effektivitet. To Amatører 
vil næppe vælge samme Diagram udfra ens Synspunkter, 
og det Spørgsmaal melder sig, om der overhovedet 
findes almengyldige Retningslinjer ved Konstruktion af 
Sendere med flere Trin. Vi skal i det følgende prøve 
at fremføre nogle Tips vedrørende dette Spørgsmaal.

Først og fremmest maa man iagttage, at Senderen 
beregnes til at kunne yde tilstrækkeligt til Udstyring 
af sidste Trin. Hvis der ikke findes tilstrækkelig Gitter- 
styrespænding, saa kommer hvert Trin, som styres 
utilstrækkeligt, til at afgive for lidt Effekt, hvilket re
sulterer i en for ringe Virkningsgrad for hele Opstillingen. 
Ofte kan en ringe Forandring i et af Begyndelsestrinene 
give en tilstrækkelig Forøgelse af Output, saaledes at 
alle de efterfølgende Trin kommer til at arbejde meget 
mere effektivt.

Hvert Rør har to forskellige og bestemte Maader, 
hvorunder de bedste Arbejdsforhold kan opnaas. Den 
ene er maksimalt afgiven Effekt (Output) og den anden 
maksimal Styrespænding. Sædvanligvis skal Buffer- og 
Fordoblertrin arbejde saadan, at der opnaas størst 
mulig Styrespænding, mens derimod Sluttrinet skal kunne 
afgive maksimal HF-Effekt. Begge disse Faktorer be
stemmes af den negative Gitterforspænding og Koblingen 
til næste Trin eller Antennen.

For at opnaa maksimal Styrespænding bør Gitter- 
forspændingen være lav, mellem „cut off" (den Værdi, 
som stopper Anodestrømmen gennem Røret) og 1½ 
Gang denne Værdi. Koblingen til Belastningen bør 
gøres fast. Den Virkningsgrad, som opnaas, ligger 
mellem 50 og 66 %. For maksimalt afgiven Effekt 
bør Gitterforspændingen derimod være den dobbelte af 
„cut off" eller tre, ja til og med fire Gange denne 
Værdi. Med løs Belastningskobling bliver Virknings
graden fra 66 og endda til 85 %.

Den Gitterstyrespænding, som fordres for at faa 
maksimalt afgiven Effekt, bør derimod være indtil 6 
Gange større, end naar Røret arbejder for at yde maksimal 
Styrespænding. Den afgivne Effekt bliver imidlertid 
dobbelt saa stor. Nu findes der visse Forhold mellem 
forskellig Arbejdsmaade og afgiven Effekt i et Trin, 
som bør erindres. Ved en højere Frekvens er et Rør 
sværere at udstyre for at opnaa en vis Effekt. Det vil 
sige, at Styrespændingen bliver lavere paa højere Fre
kvenser. Rør med stor indre Kapacitet yder mindre 
Styrespænding end dem med lav indre Kapacitet, naar 
Frekvensen forøges. Ved 4 MC er Forskellen ubetydelig,
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men ved f. Eks. 30 MC yder førstnævnte Rør næppe 
nogen Styrespænding, mens de i den anden Gruppe 
yder godt omend mindre end ved 4 MC.

Jo højere "Anodespænding, man anvender, desto bedre 
bliver Virkningsgraden og den afgivne Effekt. Det 
betaler sig i Almindelighed at anvende saa høj Anode
spænding som muligt, indtil man naar den Værdi, hvor 
„Gennemgrebet" ikke længer forøger Ydelsen. Den 
indre isolation i Rørene bestemmer imidlertid den 
Spænding, der kan tillades i Praksis, og den ligger 
som Regel paa en noget lavere Værdi.

Lad os resumere ovenstaaende: Højere Gitterspænding 
giver højere Virkningsgrad, men mindre afgiven Effekt, 
selv om Gitterstyrespændingen forøges. Løsere Kobling 
giver endnu større Virkningsgrad, men lavere afgiven 
Effekt. Man maa altsaa se at komme til et passende 
Kompromis og har Valget mellem flere Trin med 
billige Rør eller faa Trin med store kostbare Rør som 
Mellemtrin.

DJDC-Testen 1937.
DASD udskriver atter en international Konkurrence 

i Lighed med den i 1936 afholdte (Olympiade-Testen). 
Det er Meningen, at det i Fremtiden skal være en 
aarlig tilbagevendende Begivenhed.

Regler»
DJDC 1937 bestaar af to Dele, 1) DX-QSO mellem 

europæiske og oversøiske Stationer, (2 QTC-Trafiic 
mellem tyske og øvrige Landes Stationer. Ved DX- 
QSO udveksles Talgrupper som Kontrol.

Tid og Frekvensomraader: Testen finder Sted paa 
alle Weék-ends i August Maaned og begynder den 7. 
Den varer fra Lørdag Kl. 12,00 GMT til Søndag kl 
24,00 GMT. Alle Amatøromraader maa benyttes. De tyske 
Amatører maa ikke sende paa 1,75 MC, 56 MC og 
3600 til 4000 KC. Deltagende Stationer, der ligger 
udenfor Amatøromraaderne, kan diskvalificeres.

DX-QSO: Grundlaget for Konkurrencen er Op- 
naaelsen af det højeste Points-Antal ved Forbindelser 
med saa mange oversøiske Stationer som muligt. Som 
Kontrol udveksles en sekscifret Talgruppe bestaaende 
af Tallene for WRT (RST) for den modtagne Station; 
de tre sidste Tal angiver Nr. paa Ens egen QSO be
gyndende med 001. Opnaas over 1000 QSO'er, bliver 
det forreste Ciffer (Tusind) udeladt. Det almindelige 
Opkald for DX-QSO er CQ DJDC. Europæiske 
Stationer kan ikke arbejde DX-QSO med nogen tysk 
Station. Mellem to Stationer er kun een QSO gyldig 
hver Week-end og Frekvensomraade.

QTC-Traffic: DX-QSO'er, der har fundet Sted mel
lem europæiske (undt. D) og oversøiske Stationer, kan

af hver af Parterne rapporteres til en tysk Station. 
Denne QTC-Traffic skal indeholde følgende: 

Kaldesignalet paa Modparten, 
Lokal-Tid (for OZ DNT) paa hvilken DX-QSO'en

har fundet Sted, bestaaende af 4 Cifre. 
Den modtagne Kontrol-Talgruppe.

Eks.: OZ7ED meddeler D4DAS:-W6CUH 0515/589 
012. — Det betyder, at OZ7ED paa en af Testdagene 
Kl. 05,15 dansk Tid havde QSO med W6CUH, som 
gav ham Gruppen 589 012. Til hver tysk Station 
maa sendes saa mange QTC, man har Lyst til, men 
naturligvis ikke flere, end der foreligger.

Det er tilladt at sende QTC-Traffic, saa tit man har 
Lyst, ogsaa indenfor hver Week-end, med samme 
D-Station. Det er saaledes tilladt at aftale Skeds. 
D-Stationen maa kvittere for rigtig Modtagelse af 
QTC (Eks.: 4 QTC ok) før Points opføres. Ifølge 
ovenstaaende kan OZ-Stationer saaledes kun korre
spondere med D, naar det gælder QTC-Traffic.

Pointsberegning: For DX-QSO's mellem 
tyske og oversøiske Stationer: 2 Points for hver

paabegyndt 1000 km. 
Europæiske og oversøiske Stationer: 1 Point for 

hver paabegyndt 1000 km.
For hver rigtig afsendt (kvitteret) QTC-Traffic til 

D-Station gælder:
Tyskland—Europa : 6 Points. 
Tyskland —Oversøisk: 3 Points pr. paabegyndt 

1000 km.

Afstande beregnes fra Berlin (DJDC-Midtpunkt i 
Europa) til de paagældende Landes (Distrikters) Hoved
stæder. Alle Points bliver sammenlagte og for tyske 
Amatørers Vedkommende ganget med det Antal for
skellige Lande, med hvilke de har arbejdet.

For ikke tyske Stationer bliver Pointene ligeledes 
sammenlagt, hvorefter det udkomne Tal bliver multipli
ceret med Antallene af tyske Distrikter, med hvilke 
der er arbejdet. Der findes 19 tyske Distrikter, som 
kendetegnes ved Endebogstaverne i Kaldesignalerne. 
(A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, T, U, V). 
Dertil kommer YM4 Danzig som Nr. 20. Forskellen 
paa Cifrene D3 eller D4 tages ikke i Betragtning.

Præmier: Der gives ingen Verdensvinder. Hvert 
Lands Vinder bliver valgt for sig. Hver Deltager 
modtager uden Hensyn til Placeringen et Bevis for 
Deltagelsen i Testen samt en Beretning om dens For
løb. Hvert Lands Vinder vil faa tilsendt en smuk 
Præmie. Deltager mere end fem fra eet Land, vil to 
Præmier blive udsat. I Tyskland, USA, Canada og 
Australien gælder hvert Distrikt for et Land. Som 
Deltagere er regnet Amatøren, ikke Stationen; derfor
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kan flere Amatører godt betjene samme Station, blot 
man hver især udfylder sin Log.

Log's: Deltagerne i DJDC-Testen behøver ikke i 
Forvejen at anmelde Deltagelse. Loggen maa føres 
meget omhyggeligt og indeholde Kolonner om Dato, 
Tid, Bølgebaand, Modpartens Kaldesignal, modtagne 
og afsendte Kontrolcifre, Points. Ligeledes bemærkes, 
til hvilke D'Stationer QTC-Traffic er sendt, samt deres 
Indhold og Tidspunktet, hvorpaa de er sendt. Paa 
Logbladets Hoved skal staa Navn, Adresse, Kalde
signal, benyttet Modtager og Sender samt Points- 
antallet, der menes opnaaet. Loggen maa være DASD 
i Hænde senest 1. November 1937. Deltagere, der 
ønsker Logblade til Testen, bedes inden 22. Juli hen
vende sig til EDR's Sekretær. O77GL

Skin-Effekten.
Efter „OEM".

Længden 1 m. (Vekselstrømsfrekvensen er 30 MHz = 
10 m). De sidste Værdier er dog tilnærmelsesvise.

Traadtværsnit i mm. Jævnstrømsmodstand i Ohm. Vekselstrømsmodstand i Ohm

0,1 2,2 48,4
0,2 0,6 24,2
0,3 0,2 15,8
0,4 0,13 11,4
0,5 0,08 8,8
0,6 0,06 7,9
0,7 0,04 6,1
0,8 0,03 5,4
0,9 0,027 5,3
1,0 0,022 4,8

1,1 0,018 4,3
1,2 0,015 3,9
1,3 0,013 3,7
1,4 0,011 3,4
1,5       0,009 3,0
1,6 0,008 2,8
1,7 0,007 2,6
1,8 0,006 2.5
1,9 0,006 2,4
2,0 0,0055 2,3

Ved en Bølgelængde af 40 m synker Vekselstrøms
modstanden omtrent ned paa den halve Værdi og ved 
80 m paa en Trediedel, (Oversat af OZ7PH).

Tænker man sig en Leder af højfrekvente Sving
ninger (Antenne) opdelt i flere enkelte smaa Ledere, 
saa inducerer hver af disse Ledere en Spænding i de 
Ledere, der omgiver den, og denne Spænding vil søge 
at afsvække Strømmen, der gaar i disse. Eller man 
kunde udtrykke det saaledes, at Modstanden i disse 
Strømledere forhøjes gennem Induktionen.

Tænker man sig nu den Strømleder, der ligger i 
Midten, saa virker alle de omgivende Ledere spændings- 
inducerende paa denne, saa Modstanden i den synes 
at blive større. De Ledere, der ligger den nærmest, 
paavirker den stærkest, mens Virkningen af de fjernere 
liggende tager af med Afstanden. Tænker man sig nu 
en Strømleder, der ligger i Overfladen, saa vil Antallet 
af omgivende Ledere være mindre. Paavirkningen bliver 
følgelig ogsaa mindre.

I Midten af Traaden bliver der altsaa fremkaldt 
store mod-elektromotoriske Spændinger, der modvirker 
Strømmen. I Overfladen af Traaden er disse Spændinger 
mindre. Med andre Ord: Modstanden er større i 
Traadens Indre end i Overfladen. Ganske vist er Mod
standen i Overfladen større ved Vekselspændinger end 
ved Jævnstrøm, da der ikke optræder Induktion ved 
Jævnstrøm. Men den inducerede Modspænding vokser 
med Vekselstrømmens højere Frekvenser, hvoraf man 
ser, at Skin-Effekten bliver særlig stor ved korte Bølger.

I følgende Tabel sammenlignes Jævnstrømsmodstanden 
med Vekselstrømsmodstanden i en Kobbertraad med

Danske Hams,
55 - oz5j.

OZ5J foretog sine første Radioforsøg i 1924, hvor 
en Krystalmodtager saa Dagens Lys, og derefter byggedes 
mange BCL-Apparater. I 1927 lavede 5J sin første 
Kortbølgemodtager og blev Medlem af E.D.R. i 1932.
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I et Aars Tid arbejdede han som DR-Amatør, hvorefter 
Licensen kom i 1933.

5J har særlig beskæftiget sig med DX-Arbejde, som 
stadig har hans store Interesse, men ved enkelte Lejlig
heder høres han ogsaa med Fone paa 3,5 MC. Sen
derne har i den forløbne Tid været T.P.T.G., Hartley, 
MO-PA og er nu ECO-PA.

DR-Rubrikken
Redigeret af OZ-DR212.

Modtagertilbehør I.
Vi vil i dette Nummer af „OZ" paabegynde en 

Serie Artikler angaaende Tilbehør til Modtagere. Sagen 
er nemlig den, at det ikke er nok, at man har bygget 
en perfekt og fb Modtager, naar dens „Udenoms- 
bekvemmeligheder" ikke er saa gode, som de burde 
være; lige saa galt er det, naar den ikke bliver be
tjent korrekt, men er begge disse Ting i Orden, vil 
Modtageren yde sit bedste og skaffe sin Ejermand 
mange Glæder.

Vi tænker os altsaa, at vi har bygget en Modtager, 
der er saa god, som den kan blive med de foreliggende 
Materialer. For at den skal kunne arbejde, maa den 
dels have Anodespænding, dels Glødespænding og 
eventuelt ogsaa Gitterspænding. Lad os først se lidt 
paa de forskellige Muligheder, der er for Modtagerens 
Forsyning med Glødespænding og -strøm. Det afhæn
ger i første Række af, hvilke Rør man anvender i 
Modtageren. Vi begynder med det simpleste, idet vi 
antager, at Rørene er alm. direkte opvarmede Batteri
rør. Man bruger ,i saa Tilfælde et Akkumulatorbatteri 
eller et Tørbatteri som Glødestrømskilde.

En Akkumulator skal passes, og den skal helst passes 
godt. De fleste kender det kedelige Tilfælde, at Akk- 
sulfalterer, d. v. s., at der sætter sig grønt eller sort 
fedtet Lag paa de to Poler. Af og til sidder der ogsaa 
nogle grønne Krystaller rundt omkring. Dette Forhold 
kan give Anledning til en meget ubehagelig Knasen i 
Modtageren; Grunden er den, at der er daarlig Kon
takt mellem Polskoene og Glødestrømsledningerne. 
Sulfatering undgaas ved at smøre Polskoene og den 
nederste Del af Ledningerne ind i syrefri Vaselin, 
efter at begge Dele er omhyggeligt renset for det grønne 
og sorte Lag.

En anden Aarsag til Støj stammende fra Akk. er 
Kortslutning i selve Akk. som Følge af bøjede Plader. 
Akkumulatorplader bestaar nemlig af porøse Blyplader, 
der er forsynet med en Fyldemasse. Denne Fyldemasse 
kan ved for kraftig Op- eller Afladning udvide sig saa 
stærkt, at Pladerne bøjes og berører hinanden. Er

Pladerne først bøjede, kan de ikke rettes mere. Man 
bør altsaa paase, at Akk, ikke bliver overbelastet hverken 
ved Opladning eller Afladning.

Under Brugen af Akk. fordamper en Del af Vandet; 
det fordampede Vand erstattes ved, at man paafylder 
d e s t i l l e r e t  Vand, aldrig Brøndvand eller Vandværks
vand, da det altid indeholder en Del Kalk og Jern, der 
vil ødelægge Pladernes Fyldemasse. Man bør kon
trollere, at Vandet altid staar ca. cm over Pladernes 
øverste Kant; saa er man paa den sikre Side. Hvis 
disse Forskrifter følges, vil man aldrig risikere, at Ak
kumulatoren giver Anledning til Forstyrrelser i Mod
tageren.

Anvender man Tørbatterier, stiller Sagen sig en hel 
Del simplere; hvis man blot bruger et Batteri af aner
kendt Fabrikat, vil man aldrig blive generet af Støj fra 
den Kant. -— I næste Nummer vil vi saa gaa over til 
at se lidt paa de Ulemper, der kan vise sig, naar man 
anvender Rør, der opvarmes fra Lysnettet.

Fra den store fynske Rævejagt.

Det vindende Hold. 
Bagerst fra venstre Hr. Olsen, Odense og OZ7D. Forrest: OZ7EU.

Nogle af Deltagerne efter Jagtens Afslutning.
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Foran Sommerlejrens Aabning.

Naar Læserne faar dette Nummer af „OZ" i Hænde, 
er der kun faa Dage, til E.D.R.s Sommerlejr aabner. 
Interessen for Lejren er i Aar større end nogensinde 
før, og alt tegner til at blive Rekord. Nu, da disse 
Linjer skrives, har ca. 40 Deltagere meldt sig, og de 
fleste af dem bliver i Lejren hele Ugen. Hele Landet 
bliver repræsenteret, selv om der dog kommer flest 
Amatører fra det sydlige Jylland og Fyn.

OZ7MP, som staar for det tekniske Anlæg, har haft 
et Kæmpearbejde at udføre, men man kan ogsaa være 
sikker paa, at 
Resultatet er 
blevet sær
deles godt. 
Takket være 

forskellige 
Amatørers 
Udlaan af 

Komponenter 
og Rør, bliver

Udgifterne 
ikke saa store 
til det kom
plicerede An
læg, der ar
bejder med

Spændinger 
helt op til 

1500 Volt. 
Input vil an
tagelig blive 
saa stort, som 
tører.

Senderen bliver CO/ECO-PA-PA med Rørene Type 
59, RK23 og T55. Som det vil ses, kan Oscillatoren 
gaa baade som krystalstyret paa Frekvensen 3696 KC 
(til de faste Udsendelser) og som elektronkoblet. Der 
skiftes med Haandtag. 1. PA-Trin, som er en mellem
stor Senderpentode, bliver moduleret paa Fanggitteret. 
Sidste Rør er en moderne amerikansk Triode, som kan 
taale et Anodetab paa 55 Watt. Som Klasse C For
stærker skal den kunne afgive indtil 168 Watt HF- 
Energi.

Der nøgles i Oscillatortrinet for at kunne arbejde 
med BK. Antennen bliver en 40 m lang Trediedels- 
Hertz. Kraftanlægget bestaar af 4 Eliminatorer, som giver 
300, 600 og 1500 Volt til Anodespændinger samt 250 
Volt til Gitterspændinger. Dertil kommer de forskel
lige Glødespændinger til Sender- og Ensretterrør. Til

OZ8N's Tegning til Lejrens QSL-Kort. De forskellige Rubrikker paatrykkes i anden Farve, 

det er tilladt for danske Ama-

Modulationen anvendes en Krystalmikrofon med en 
3-Trins Mikrofonforstærker.

Kalibreret elektronkoblet Frekvensmaaler forefindes 
ogsaa paa Lejrstationen. Alle Afbrydere til Sender,. 
Modtager, Frekvensmaaler og Mikrofonforstærker er 
anbragt paa een Tavle. Modtageren bliver en lysnet- 
dreven 1-V-l, eventuelt med et stort Højttaleranlæg 
efter. Desuden vil der ca. 75 m fra Senderteltet blive 
opstillet en Kontrolmodtager med Telefonforbindelse til 
Senderbetjeningen. Det siger sig selv, at et saa kom

pliceret Anlæg 
kun maa be
tjenes af dertil 
udvalgte Per
soner. Strøm
forsyningen til 
Teltene faas 
fra en Trans
formator, der 
kan afgive 10 
Ampere ved 7 
Volt. Del
tagerne bedes 
derfor med
tage Ledning 
samt to almin- 
deligeLomme-

lygtepærer 
med Fatninger 
til Serieforbin
delse.

Der vil daglig Kl. 19,30 blive faste Udsendelser med 
Reportage fra Lejren, saaledes at vore hjemmeværende 
Kammerater kan høre Nyt om det brogede og for
nøjelige Lejrliv. Frekvensen er som nævnt 3696 KC 
ved disse Lejligheder, saaledes at Stationen skal søges 
øverst (efter Bølgelængde) i den nye Del af 3,5 MC 
Baandet. Efter den officielle Udsendelse er Lejrsenderen 
klar til QSO. Man vil sandsynligvis ogsaa være i Gang 
paa andre Tider af Døgnet, men takket være ECO- 
Princippet, kan Frekvensen jo ændres. Alle Rapporter 
vil der blive kvitteret for, dels ved den daglige 19,30- 
Udsendelse og dels med OZ7EDR's nye smarte QSL- 
Kort.

Deltagerne bedes huske at medtage: Kniv, Teske og 
Krus. Desuden Tæpper (evt. Sovepose) samt et Pude- 
vaar og en langstrakt Sæk (Madras) til at fylde med 
Hø. Endvidere: Sæbe, Haandklæde og andre Toilet
grejer samt Badetøj foruden de allerede nævnte Lomme
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lampepærer med Fatninger og Ledninger. Ogsaa Musik
instrumenter bør medtages. At mange Deltagere møder 
med transportable Sendere vides med Bestemthed. For- 
haabentlig er nogen af dem anvendelige til ultrakorte 
Bølger.

Lejrstationen og alt det øvrige vil være opstillet, 
naar Deltagerne ankommer. Det henstilles, at saa 
mange som muligt kommer allerede hen under Aften 
Lørdag den 17., saaledes at Lejren kan være i fuldt 
Sving allerede fra Søndag Morgen af. Blandt Deltagerne 
vælges 1) Lejrchef, 2) Sekretær og Pressemand, 3) Radio
chef og 1 Assistent, og de udgør tilsammen Lejrraadet.

Hovedpunkterne for Dagens Inddeling bestemmes af 
Lejrraadet, men i store Træk vil de antagelig blive 
saaledes:

Kl. 7,00 Deltagerne vækkes og staar op.
„ 8,00 Morgenmad.
„ 12,00 Middagsmad.
„ 18,00 Aftensmad.
„ 19,30 Officiel Udsendelse over OZ7EDR.

En Gong-Gong ophængt ved Lejrchefens Kontor vil 
lyde til ovennævnte Tider. Resten af Dagen er der 
frit Samvær med Badning, Eksperimentering, smaa Ud
flugter m. m. Om Aftenen arrangeres Lejrbaal med 
forskellig Underholdning. Som tidligere nævnt koster 
Deltagelse i Lejren 2,50 Kr. pr. Døgn (2 Kr. for fuld 
Kost og 50 Øre til Dækning af Pladsleje, Udgifter til 
teknisk Anlæg m. m.). Telefon Genner 33 Y (Fru Knudsen, 
Skønhavn) kan nemmest benyttes fra Lejren. Postadressen 
er: E.D.R.s Sommerlejr, Gennerstrand pr. Genner.

Undersøg Deres Telt, før De tager afsted. Det er 
 jo vigtigt, at det er vandtæt. Ældre Telte kan gøres 
vandtætte ved at overstryge dem med en Blanding af 
Benzin og Fernis (halvt af hvert). Benzinen fordamper, 
og tilbage bliver en tynd Hinde af Fernis, der ikke 
gør Teltet stivt, men holder Fugtigheden ude. Vandtæt 
Underlag er ogsaa meget nyttigt. Det er klogt at tage 
Tøj med til alt Slags Vejr. Hovedreglen er, at man 
skal have tilstrækkeligt med til en fuldstændig Skiften 
Tøj, og at man ikke maa slæbe mere med end højst 
nødvendigt.

Lejrpladsen er højt og meget pragtfuldt beliggende. 
Den skraaner stærkt ned mod Stranden. Vandpumpe 
Undes lige ved Lejren, og der er ogsaa Parkeringsplads 
for Biler og Cykler. Alt er meget ideelt indrettet, og 
der venter de mange Deltagere en herlig Ferie. Alle 
EDR-Medlemmer er velkomne som Gæster, og i denne 
Sommer vil der sikkert komme saa mange OZ-Amatører 
til Sønderjylland som aldrig før. Paa Gensyn til 8 fest
lige Dage ved Genner Strand. Og til vore hjemme
værende Kammerater siger vi: paa Genhør over OZ7EDR 
hver Aften Kl. 19,30.

Meddele lser  fra Bestyrelsen.

I Anledning af flere Angreb og Paastande, der er 
rettet mod E.D.R. fra den nystartede Forening A.R.K.A., 
har flere Medlemmer henvendt sig til os for at for
anledige en Imødegaaelse af disse. Vi anser det imidlertid 
for overflødigt at ofre „OZ"s Spalter hertil, idet det 
mod E.D.R. anførte ikke alene er urigtigt, men i den 
Grad latterligt, at en Polemik herom vilde være fuld
kommen ørkesløs. Vi ved, at Medlemmernes sunde Sans 
vil sige det samme og tror, at alle vil sætte Pris paa, 
at Pladsen i „OZ" optages af mere værdifuldt Stof.

OZ1D

56 MHz Testen den 4. Juli.

Man kan karakterisere Testens Forløb ved at sige, 
at der var megen Interesse, men kun faa Apparater. 
Hvad nytter en Sender, naar der ikke findes nogen 
Modtager til at opfange Signalerne? Og omvendt? 
Der blev dog i Dagens Løb gjort flere nyttige Erfa
ringer, der vil komme Deltagerne til Gode ved frem
tidige Forsøg. OZ7GL var under Testen i Gang med 
QRA Samsø; han kunde dog ikke høre Signalerne fra 
Senderen i København, ligesom hans Signaler heller 
ikke var hørlige her.

OZ7KB havde paa ca. eet Døgn bygget baade Sen
der og Modtager; denne sidste kunde desværre ikke 
svare til sit Navn, og Senderen naaede man ikke at 
faa prøvet. OZ7WH og OZ5LW mødte med et fuld
stændigt Sæt, konstrueret af DR-152, og med dette 
opnaaedes en fin Duplex-Telefoni QSO over ca. 1 km 
Distance. Ved dette Forsøg anvendtes paa XOZ7T 
Sende-Antennen samtidig som Modtageantenne, uden at 
der i Modtageren optraadte nogensomhelst Forstyrrelser 
fra Senderen.

Alt i alt var Resultaterne faa. Men Interessen er til 
Stede, og vi faar sikkert bedre Resultater næste Gang. 
Foreløbig foreslaar jeg, at alle Amatører, der er inter
esserede i 56 MHz Arbejde, benytter Tiden fra Kl- 11 
til 12 DNT hver Søndag Morgen til at lytte paa Baan- 
det og kalde op.

Der er kommet en Meddelelse fra den hollandske 
Forening NVIR gaaende ud paa, at der vil blive af
holdt en stor 56 MHz Test i Holland fra den 28.-29. 
August i Aar. Denne Dato vil vi da ogsaa benytte til 
Afholdelse af en lignende Test, ved hvilken der vil 
blive udsat Præmier for det bedste Arbejde. Nærmere 
Regler vil blive meddelt i August „OZ". Indtil da:

Paa 56 MHz Gehør!
OZ7T.
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E.D.R.s Forretningsorden.
Efterhaanden, som E.D.R er blevet en stor Forening, 

har Bestyrelsen faaet et stærkt stigende Arbejde. Dette 
har nødvendiggjort en Specialisering, ligesom Forenin
gens Virksomhed i nogen Grad maa præges af moderne 
forretningsmæssige Principper. For at spare Tid og 
undgaa unødig Korrespondance mellem Bestyrelses
medlemmer indbyrdes er det vigtigt, at Breve fra vore 
Medlemmer gaar til de rigtige Indehavere af de for
skellige Poster. Det er ikke sjældent, at der sker Fejl 
paa dette Omraade, og det vil derfor være praktisk 
at have alle Oplysninger samlet i nedenstaaende.

Til Kassereren sendes alle Meddelelser vedrørende 
Kontingentbetaling og øvrige Pengesager, ligesom 
Amatør-Annoncer sendes hertil og betales forud. Hvis 
„OZ" udebliver, og en Klage til det lokale Postvæsen 
ikke hjælper, sker Reklamationen til Kassereren. Redak
tøren har intet med Medlemsbladets Forsendelse at 
gøre. Ogsaa Adresseændringer (med Opgivelse af 
Medlemsnummer) sendes til Kassereren. Indmeldelse i 
E.D.R. sker nemmest ved at indbetale Kontingentet 
paa Postkonto 22116 og skrive paa Kuponen, fra 
hvornaar det skal gælde. Paa denne Maade er Ind
meldelsen automatisk i Orden, og Medlemscertifikat, 
Love og „OZ" bliver tilsendt. Kassereren spares for 
meget Arbejde, naar Kontingentopkrævningerne ind
løses rettidigt.

Redaktøren bør have alt Stof, som ønskes optaget 
i „OZ", tilsendt direkte, og det maa erindres, at Stof, 
der kommer efter den 5., i Almindelighed ikke kan 
ventes optaget i samme Maaneds Nummer. Denne 
Frist er nødvendig for at faa Tid til Renskrivning af 
Manuskripter, Beregning af den Plads, Stoffet fylder, 
ligesom der naturligvis skal Tid til Bladets Sætning, 
Korrekturlæsning, Trykning, Falsning, Heftning, Skæ
ring og Ekspedition. Billeder og Diagrammer (tegnet i 
Tusch), som skal reproduceres, maa være Redaktøren 
i Hænde senest den 1. i Maaneden. Skal Diagrammerne 
først tegnes af Bladets Tegner, maa Skitserne sendes 
senest en Uge før. Alle Artikler, Meddelelser og No
titser, som skal i Bladet, bedes skrevet paa særskilt 
Papir, saa det kan holdes ude fra privat Korrespon
dance til Redaktøren. Maskinskrevne Manuskripter er 
naturligvis en Fordel, og de bør udføres med normal 
Linjeafstand og med en passende Margen med Plads 
til eventuelle Rettelser.

Til Sekretæren kan sendes alle Meddelelser om For- 
eningsforhold, Anmodning om Propagandamateriel til 
lokale Udstillinger o. s. v. Nye Medlemmer og 
Interesserede udenfor Foreningen kan ogsaa her erholde 
alle ønskede Oplysninger om E.D.R.s Virksomhed, 
ligesom Prøvenumre af Medlemsbladet faas her.

Formanden tager sig af de Sager, som Sekretæren 
alene ikke kan ekspedere, fordi de kræver Behandling 
af Forretningsudvalget eller paa et Bestyrelsesmøde. 
Sager af mere officiel Karakter bør derfor sendes direkte 
til Formanden. Morsecertifikater, som udstedes af Be
styrelsesmedlemmer eller Distriktrepræsentanter, skal 
ogsaa undertegnes af Formanden for at være gyldige-

QSL-Manager modtager QSL-Kort fra E.D.R.s Med
lemmer til Viderebefordring over hele Jordkloden, lige
som han sender de fra Udlandet indløbne Kort til de 
Amatører, som har frankerede Konvolutter liggende 
paa Centralen. Det letter QSL-Managers Arbejde, 
naar Kortene indsendes i sorteret Stand efter Prefixes. 
Husk, at Konvolutternes Størrelse skal være 20 X 13 cm. 
Kort kan sendes til Postboks 79, men det er mest 
praktisk at sende dem direkte til QSL-Manager. Be
taling for Befordring af overvægtige Kort efter de nye 
Bestemmelser og anden Indbetaling til QSL-Centralen 
sker paa den særlige Giro Konto Nr. 23934 og maa 
ikke forveksles med E.D.R.s ordinære Postkonto 
Nr. 22116.

DR-Lederen tager sig af de nye Medlemmer, som 
gennem deres DR-Virksomhed ønsker at dygtiggøre 
sig til senere at faa Sendetilladelse. Alle tekniske Spørgs- 
maal besvares af DR-Lederen, og Anmodninger om at 
faa Modtageren indregistreret, hvorved den er officielt 
anerkendt i Ind- og Udland, sendes til samme Sted. 
Et DR-Nummer, som derved tildeles, er gratis, men 
kun Medlemmer af E.D.R. kan faa det. Ved Udmel
delse af Foreningen, bortfalder DR-Nummeret automatisk.

Annoncechefen ordner alt vedrørende Tegning af 
Annoncer fra Radio-Branchen, men har ikke noget med 
Amatør-Annoncerne at gøre. Betaling for Annoncer 
af enhver Art sker direkte til Kassereren, og Redaktøren 
har intet med Annoncerne at gøre.

Distriktrepræsentanterne, som samtidig er Ledere af 
E.D.R.s Lokal-Afdelinger, er Foreningens Tillidsmænd 
og Mellemleddet mellem de enkelte Medlemmer og 
Bestyrelsen. Morseprøve kan aflægges her, og lokale 
Stævner, Udstillinger, Morsekursus m. m. arrangeres 
herfra. Distriktrepræsentanterne hjælper desuden nye 
Medlemmer tilrette, skaffer dem i Forbindelse med lo
kale Kolleger og sørger for, at alle Kortbølgeinteresserede 
paa Egnen tilsluttes E.D.R. for at faa dem med i det 
værdifulde Samarbejde, saa de kan drage Nytte af 

"Landsforeningens Arrangementer og Service.

E.D.R. vokser stadig, og de Mænd, der trækker det 
daglige Læs, er allerede stærkt belastet. Det er der
for vigtigt, at de enkelte Medlemmer gør deres til, at 
det store uegennyttige Arbejde, som ydes, ikke bliver 
forøget af Grunde, som er nemme at fjerne. Kun der
ved er det muligt at undgaa den tidligere omtalte løn
nede Hjælp, som nødvendigvis — hvis den indføres.
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— reducerer meget af alt det, der i Øjeblikket ydes 
Medlemmerne for det nuværende Kontingent.

De nye Rørtyper.

Traditionen tro har Rørfabrikkerne atter udsendt 
den kommende Sæsons nye Rørtyper pr. 1. Juli, og fra 
Philips har vi modtaget nærmere Oplysninger herom. 
Det er dog ikke særlig store Nyheder, der bydes paa 
denne Gang.

Udgangspentoden CL4, der fremkom i sidste Sæson 
og opnaaede stor Popularitet paa Grund af sin store 
Følsomhed, faas nu med indbygget Detektordel — 
Duo-Diode —, og Typebetegnelsen er CBL 1. Desuden 
er fremkommet 4 forskellige Kathodoskop-Rør (Type 
AM 1, AM 2, EM 1 og C/EM 2), der finder Anven
delse som Afstemningsindikatorer i selektive Radiofoni
modtagere.

Samtidig er Rørpriserne nedsat pr. 1. Juli. Dette 
har vel længe været en offentlig Hemmelighed, men af 
Loyalitetsgrunde overfor Branchen har vi ikke omtalt 
det her i Bladet før nu. Prisfaldet er ikke overvældende 
stort, men Tendensen er rigtig, og ikke mindst de 
eksperimenterende Amatører vil hilse den med Til
fredshed. OZ7F.

Sløseri med QSL-Korter,e.
Til de Amatører, hvem dette er rettet til — hvis de 

overhovedet læser deres eget Medlemsblad — vil jeg 
paa det kraftigste henstille, at de aldeles omgaaende 
faar ekspederet deres QSL-Kort, da en saadan Sløs- 
agtighed og Ligegyldighed, der raader her, ikke er den 
danske Amatørstand værdig.

Skønt er det, naar man en Nat sidder og lytter, og 
der saa kommer en, der indtrængende anmoder om 
Rapport. Vedkommende faar den omgaaende, direkte 
sendt med Posten, vedlagt frankeret Svarkonvolut til 
QSL-Kvittering. Maaneder gaar, og man hører stadig 
intet. Hvad kan man kalde det for?

Ogsaa dem, der ikke direkte anmoder om Rapport, 
har i Henhold til almindelig Opfattelse Pligt til at 
sende QSL-Kvittering — og helst omgaaende. Naar 
Amatører lader deres Stemme høre i Æteren, maa de 
være klare over, at det forpligter — ogsaa overfor 
OZ-DR-Lyttere. I modsat Fald maa vi hellere opløse 
DR-Gruppen.

Har man sagt A, maa man ogsaa sige B. Vil man 
ikke forpligte sig til den Ulejlighed og Udgift, der

følger, maa d'Herrer hellere lukke Stationen. Efter 
min Mening er vor QSL-Central indstillet paa altfor 
langsom Ekspedition. Et Eksperiment, foretaget f. Eks. 
den l/5, faar man gennem Centralen ingen Rapport 
over, førend det ingen Interesse har mere.

Med Tak for Optagelsen og vy 73,
Ejner Johannes Christensen, 

„Cand. morse", OZ-DR349.

Glem ikke QSL-Kortene.
Det er med en vis Glæde i Sindet, DR-Amatøren 

hænger Medlemscertifikatet op paa Væggen, og naar 
han afleverer det første Bundt QSL paa Postkontoret, 
ser man tor sit indre Øje et skønt Drømmebillede af 
Certifikatet omgivet af QSL i straalende Farver, fyldte 
med mere eller mindre vittige Indfald. Men naar der 
er gaaet en rum Tid, er han uden Tvivl kommet til 
Jorden.

Den første Gang, der kan ventes QSL, stiller han 
selv paa Postkontoret for at befri Postbudet for Byr
den af de mange Kort. Han vil dog snart opdage, at 
der ikke er flere, end selv Jordens svageste Skabning 
nemt kunde bære dem til hans Bolig. Kort sagt: Der 
er ingen! Skuffet traver han hjem, og inden lang Tid 
er denne Tildragelse ikke en Mærkværdighed for ham, 
men en Selvfølgelighed, der gentager sig næsten hver 
Gang, der kan ventes QSL, og hans Drøm om at 
tapetsere Amatørværelset med QSL svinder ind til et 
svagt Haab om engang at faa saa mange, at de kan 
danne en Ramme om Certifikatet paa Væggen.

Dette mener jeg er de bitre Erfaringer, DR-Ama
tøren gør i de første Dage, og desuden tror jeg, at de 
desværre ofte bevirker, at han fuldstændig taber Inter
essen for at sidde og dreje paa Modtageren den halve 
Nat. I Stedet bliver han til en af de ulicenserede 
Senderamatører, der „vader rundt" i Æteren og laver 
en Alarm, saa det næsten er umuligt for andre Sender
amatører at faa saa meget som en Prik indført, og 
som sætter graa Haar i Hovedet paa den licenserede 
Amatør, han faar QSO med ved Hjælp af langsom og 
fejlfuld Morse.

Men jeg har ikke en Smule ondt af den dygtige 
licenserede Amatør. Hans egen Ligegyldighed med 
DR-Amatørerne har skabt den Unlis, der nu lægger 
Grunden til de første graa Haar paa hans Tindinger.

Evan Bech, 
OZ-DR344.

Det er ganske sikkert rigtigt, at mange af de ældre 
Amatører har glemt deres egen Begyndertid. Magelig
hed og Ligegyldighed bevirker saa at de nye Kolleger 
skuffes saa dybt, som disse to Indlæg er Udtryk for. 
De af os, som gerne vil opmuntre de nye Amatører, 
maa beklage disse uundgaaelige Følger af, at vi lever
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i en egoistisk Verden. Man skulde ellers synes, at 
Forvisningen om, at et QSL-Kort er nok til at glæde 
et Medmenneske, burde gøre det til en Fornøjelse at 
besvare alle Rapporter.

Imidlertid maa DR-Amatørerne heller ikke glemme, 
at deres Arbejde kan bestaa i andet end blot at af
sende Rapporter. Men vil man meget gerne have 
QSL-Kort, kan Skuffelserne sikkert reduceres meget, 
hvis man indskrænker sig til at sende Rapporter i de 
Tilfælde, hvor saadanne virkelig har Interesse. Det 
drejer sig særlig om transportable Stationer, Modula- 
tionsforsøg og lignende. Men det er en Selvfølge, at 
saadanne Rapporter for at have Værdi maa fremsendes 
direkte pr Post. Hvis en saadan Rapport forbliver 
ubesvaret, synder den paagældende Amatør imod vore 
uskrevne Love, ligesom hans Optræden strider imod 
de almindelige Former for Høflighed.

Red.

QSL-Centralen.
I sidste Maaned sendtes 1209 Kort til Udlandet, og 

der modtoges 971. Til OZ er blevet sendt 1303 og fra 
dem er modtaget 1439 Kort. Det bemærkes, at QSL- 
Centralen har faaet en særlig Giro-Konto til Brug for 
Indbetalinger fra de Medlemmer, som stadig ønsker at 
anvende overvægtige Kort. Medlemmerne bedes huske 
at sende saadanne Beløb til Postkonto 23934, E.D.R.s 
QSL-Central, Postbox 79, København K,

Fra Afdelingerne.
Lolland-Falster.

Efter det vellykkede Stævne i Spodsbjerg har Af
delingen her inviteret de langelandske Amatører paa en 
Genvisit Søndag den 1. August, hvortil ogsaa E.D.R.- 
Medlemmer fra andre Egne er velkomne. De lokale 
Amatører her og paa Langeland faar nærmere Besked 
om Tid og Mødested. Interesserede fra andre Afdelinger 
faar de samme Oplysninger ved at skrive til under
tegnede.

Det er Meningen at holde Stævnet i Maglehøj, hvor, 
der er udmærket Badestrand og gode Forhold for 
transportable Sendere. De langelandske Amatører med
tager ogsaa transportabel Station. I Tilfælde af daarligt 
Vejr afholdes Mødet i selve Nakskov. OZ2B.

Langeland.
Stævnet i Spodsbjerg fik et udmærket Forløb i fineste 

Sommervejr. Mens Fynboerne — paa nær et Medlem,

som i Forvejen holdt Ferie her — fuldkommen svigtede, 
var der god Tilslutning fra Lolland. Med Damer blev 
der ialt 16 Deltagere.

Allerede inden Damperen var kommet ud af Nakskov 
Fjord, kom der en fin Telefoni-QSO i Stand mellem 
OZ8G's Transportable ombord og Senderen i Spods
bjerg. Senere kom OZ8X med, saaledes at der gennem
førtes en fornøjelig Ringtest. Naar X-OZ8G gik saa 
fint igennem, skønt Input kun var omkring 1 Watt,, 
skyldes det sikkert, at man havde faaet Skibsantennen 
overladt til frit Brug i den Tid, hvor Damperens egen 
Sender ikke var i Funktion.

Dagen gik med Badning, Eksperimentering og for
nøjelig Drøftelse af baade Foreningsspørgsmaal Og 
tekniske Problemer. Der var Enighed om, at den brede 
„Rendesten", der hedder Langelandsbæltet, altfor længe 
havde skilt os, og fremtidig vil der nok blive Tale om 
et mere intimt Samarbejde. OZ1P.

Fyn.

Den fynske Afdeling holder paa Grund af Sommer
lejren ikke Møde i Juli, men i Stedet holder vi en 
rigtig Udflugt med Damer Søndag den 8. August til 
Munkebo Bakke. Der vil blive fælles Kaffebord KL 
15,30, og der medbringes Mad til Aften. Der vil ogsaa 
blive Lejlighed til en lille Svingom.

Transportable Anlæg er jo næsten en Betingelse. De 
odenseanske Amatører tager med Rutebilen fra Post- 
gaarden Kl. 14,30 og er i Munkebo Kl. 15,05. Det 
gaar hjemad igen Kl. 21,55, hvorefter man er i Odense: 
Kl. 22,30. OZ5Y.

Aarhus.

Til vort Møde den 12. Juni paa Hotel Dagmar var 
mødt ca. 20 Medlemmer. Det besluttedes her at danne 
en Aarhus-Afdeling med Formand, Sekretær og Kasserer,. 
9A blev valgt til Formand, 4L til Sekretær og 9NH 
til Kasserer. Kontingentet er 25 Øre pr. Maaned. Af
delingens Formaal er bl. a. at hjælpe de nye Hams> 
med Morsning og vise dem tilrette ved Bygning af 
Modtagere og Sendere.

Der vil til Efteraaret blive afholdt Morsekursus paa1 
Folkebiblioteket, saafremt et tilstrækkeligt Antal melder- 
sig. Der skal være mindst 6 Deltagere for at faa Lov 
til at benytte Lokalerne, og det henstilles til Interesse
rede at melde sig allerede ved vort Møde i August, 
da vi gerne skulde begynde i September eller Oktober..

OZ9A.

Randers.

Møde afholdes i Randers Lørdag den 31. Juli hos 
OZ8JB, Jørgen Berthelsen, Nr. Boulevard 7, Randers.. 
Trods Ferietiden forventes god Tilslutning,, da der 
er interessante Ting at drøfte. OZ5R.
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DR-329's Død.

Vor Aarhus-Afdeling har haft den Sorg at miste et 
af sine mest sympatiske og interesserede Medlemmer. 
Som Dagspressen har meddelt, druknede to unge Mænd 
ved Thunø Natten mellem den 6. og 7. Juni. Heraf 
var den ene altsaa John Larsen, OZ-DR329.

John Larsen, der kun blev 18 Aar gammel, var altid 
flittig til at deltage i Afdelingens Møder, og han 
skulde have haft Licens nu til Efteraaret, hvad han- 
glædede sig meget til. Han skildres som en dygtig og 
meget sympatisk ung Mand, og vi kan kun have den 
største Medfølelse overfor hans Familie og Venner.

Der er flere Gange blevet søgt efter John Larsen, 
men endnu da dette skrives, har det hidtil været for
gæves. Hvis han findes, vil Aarhus-Afdelingen sende 
en Krans til hans Bisættelse.

TRAFFIC-NOTES.
Nordjylland.

OZ8SS har nu faaet Chassis'et til sin nye Sender 
færdigt. Det er lavet af Staalplade og 3/4" Vinkeljern, 
saa det maa da blive stabilt. Om en Maaneds Tid 
"bliver Æteren altsaa usikker!

OZ9HL har paa 14 MC med 30 Watt paa den nye 
MO-PA lavet følgende DX: SU, U9, FB8, Wl og 8 
— alt med pæne Rapporter, hvilket maaske ogsaa 
skyldes W3EDP-Antennen. Forholdene synes fb i denne 
Tid. Det paatænkes at lave Omformer for at faa højere 
Spænding end de nuværende 300 Volt DC.

Østjylland.
OZ4L sender med TB 04/10 i Hartley og 10 Watt 

Input. Foreløbig er hele Europa worked.
OZ9A er ikke særlig aktiv paa Grund af Travlhed, 

men nogle enkelte W'er er worked.
OZ9B er en ny Amatør med ny Sender. Opstil

lingen er CO (Tri-tet)-BF-PA, og det meste af Europa 
er nu worked.

OZ9NH sender med CO (Tri-tet)-BF-PA og har 
haft følgende Resultater paa 14 MC: W2-3-4-5-6-7-8-9, 
VU2, U9, TF og CM2.

OZ9R eksperimenterer med Telefoni og har gode 
Resultater med Fanggittermodulation.

OZ-DR317 lytter energisk, men har ikke saa gode 
Resultater, fordi der kun benyttes Stueantenne.

Husk at sende Traffic Notes! OZ9A.

Fyn.
OZ5U arbejder næsten hver Aften med den 

Transportable fra Kl. 19,30-20,00 DNT med CW.

Input er ca. l ½  Watt fra 120 Volt HT. Opkald- 
ning og Rapporter ønskes gerne. Desuden bygges for 
Tiden ny MO-PA med „Link"-Kobling" og „linkkoblet" 
Antenne. Er i Sommerlejrugen QRV fra 10—12 DNT 
paa 7 MC om Dagen og om Natten fra 1 — 3  DNT 
paa 3,5 MC — alt med CW.

OZ7AH kører med ECO paa CL4 og 3 Trin 
Mikrofonforstærkning. Han er QRV Søndag Morgen 
fra Kl. 7 — 8  og om Aftenen, naar Rediofonien slutter 
Kl. ca. 23. Rapporter paa Telefoniens Kvalitet og 
QRK ønskes gerne.

Sjælland,
OZ2AK tænker paa at anskaffe 3,5 MC Krystal og 

vil arbejde med Tri-tet Princippet.
OZ7GL arbejder ikke meget indendørs. I Sommer

tiden er det Rævejagter og andre udendørs Øvelser, 
der trækker. Han deltog med QRA Samsø i 56 MC 
Eksperimenterne forleden med saavel Sender som Mod
tager.

Nyt  paa alle Frekvenser.
OZ7WH beder os meddele, at hans Forretning er 

lukket fra den 21. til 24. Juli incl. paa Grund af Om
bygning, Samtidig benytter han og hans OW Lejlig
heden til at deltage i Sommerlejren.

OZ8J i Faaborg har faaet nogle amerikanske Rør 
hjem, som maaske kan have Interesse for E.D.R.s 
Medlemmer, der faar Rabat, Bl. a. er der Udgangs- 
pentoden 7D6, som er udmærket i Tri-tet Opstilling 
eller som PA-Rør i Jævnstrømssendere. Glødespændin
gen er 40 Volt, og Glødestrømmen 0,2 Ampere. Max. 
Anode- og Skærmgitterspænding er 250 Volt.

LA4R og en svensk Amatør, som er paa Vandretur 
med Verdensudstillingen i Paris som Maal, har i denne 
Maaned besøgt en Række danske Amatører. Deres 
Stemmer har derfor ogsaa været at høre nogle Gange 
over flere af de Telefonisendere, som er i Gang regel
mæssigt paa 3,5 MC fra Kl. 19,30—20,00.

Det store Jubilæumsnummer af „OZ", som udkom
mer i næste Maaned, har længe været under Forbe
redelse. De mange gamle Amatører og prominente 
Skribenter, som har lovet os Bidrag, gør det berettiget 
at vente noget ganske særligt af dette Kæmpenummer 
af „OZ", som ogsaa vil blive et værdifuldt Kildeskrift 
for den, der interesserer sig for Amatørbevægelsens 
Historie her i Landet.

Der staar Gny om E.D.R.s „Rævejagter". Ikke blot 
den danske Dagspresse og „Radio Magasinet" har 
omtalt dem udførligt. Vi ser nu, at ogsaa „TheWire- 
less World" ofrer dem Omtale, og det fortælles endog, 
at „Ræven" bevæger sig (!). Samme udmærkede Blad 
meddeler, at en dansk Rørfabrik har fremstillet en ny 
Type 100 Watts Senderrør, der skal sælges til Ama
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tører for det halve af den Pris, der normalt gælder i 
Udlandet. Det lyder meget lovende, hvis det er sandt.

Vor Formand, OZ1D, er taget paa Ferie sammen 
med LA1Y, der som bekendt er N.R.A.U.s Præsident 
og tidligere Formand for N.R.R.L. De regner begge 
med at ankomme til Sommerlejren, saa de kan deltage 
i den tidligere omtalte Transmission til Tyskland.

OZ8N til Grønland.

Det havde ellers været Meningen, at OZ8N skulde 
deltage i E.D.R.s Sommerlejr, men nu kommer han til 
i Stedet for at ligge i Lejr — paa Grønland! Sagen 
er den, at Lauge Koch Ekspeditionen, som afsejler fra 
København den 21. ds., manglede en Radiotelegrafist, 
og saa meldte 8N sig. Det bliver en Tur paa 2 — 3  
Maaneder, og han skal selv sørge for Radiostationen.

8N, som skal ligge i Lejr sammen med en Geolog, 
faar til Opgave at staa i daglig Forbindelse med Lauge 
Koch og Resten af Ekspeditionen. Dette foregaar paa 
54 m Bølgen. Men er der tilstrækkelig Strøm, vil 8N 
ogsaa komme i Gang paa Amatørernes 14 MC Baand, 
og han beder de forskellige hjemlige „DX-Kanoner" 
om at lytte efter ham. Kaldesignalet er endnu ikke 
bestemt, men i Amatørbaandene bliver det antagelig 
OX8N.

Tidligere har OZ2Z (to Gange) og OZ7T som be
kendt været Radio-Operatører paa Grønland under 
lignende Ekspeditioner, og OZ8N bliver saaledes den 
tredie Amatør, der anvendes til det meget krævende 
Arbejde. Men Amatører er jo netop vant til at klare 
sig under vanskelige Forhold, og det er sandsynligvis 
ogsaa derfor, at disse ærefulde Anmodninger om Assi
stance fra E.D.R.s Medlemmer stadig indløber.

QRA-RUBRIKKEN

Nye licenserede Stationer. 
OZ1KV - Holger K. Vendeltorp, Vester Voldgade 4,

Nyborg.
1 OZ2FB - Carl C. }. Hansen, Hothers Plads 17 St.,

København N. 
OZ2FY - Herluf Fr. Schjøttz Christensen, Værløse

lejren, Værløse. 
*x OZ3N - Holger Rasmussen, Sallingvej 63,1, Vanløse.
* OZ3P - Eyvind Chr. K. Jacobsen, Solsortvej 28,

København F.
* OZ4UL - Anton Noer Mortensen, Odby pr. Uglev.. 
*-v OZ7X - Olaf J. Rasmussen, Rødegaardsvej 72,2,

Odense.
*-v OZ9M - Folmer Nielsen, K.F.U.M., Klosterbakken,

Odense.
Ændringer.

OZ7NJ har faaet Tilladelse til at benytte alle Amatør
baandene, og OZ7KB slettes af Listen over licenserede 
Amatører, da Sendetilladelsen ikke er fornyet.

Nye Medlemmer,
1206 - J. P. Esbech, Brovst.
1207 - H. M. V. Ulrichsen, M. E. S., Brande.
1208 - Chr. Sørensen, Jonstruphøj, Ballerup.
1209 - E. Larsen, Italiensvej 4,3 tv., København S.
1210 - Herman Møller, Nørregade 30, Thisted.
1211 - Fritz G. Jensen, Ørstedsvej 19, Aalborg.
1212 - Svend Nielsen, Østrigsgade 12 St., KøbenhavnS.
1213 - Poul Christensen, Glentevej 24, Odense.
1214 - Poul Schrøder, Vestergade 71, Odense.
1215 - M. Hansen, Skolegade 82, Esbjerg.
1216 - S. A. K. Jensen, Skovvangsvej 230,1, Aarhus.
1217 - Ernst Chr. Bahnsen, Røntofte, Helsingør.
1218 - Chr. Filtenborg, Danmarksgade 44, Struer.
1219 - Anton Th. Pedersen, c/o H. Beck, Kristines-

minde, Lykkegaardsvej, Kolding.

Atter Medlem.
443 - Tøyberg-Frandzen, Reykjavik.

961 - Jørgen Nielsen (OZ7NJ), Fiskergade 7,1, Kbh.N.

Nye Adresser.
512 - K a j  Larsen (OZ7KL), Smedetoften 34,4, Kbh.N. 
549 - Kaj Hesel (OZ7HA), Søndergade 2, Skjern. 
710 - Erik Sanning (OZ2V), Strandvej 428, Tibberup,

Humlebæk.
979 - H. P. Tranberg (OZ4IM), Handelsbanken,

Allinge.
1035 - H. Chr. Pedersen, S/S Truth, D/S SKJELBRED,

Kristianssand, Norge. 
1037 - H. Schrøder (OZ1S), Sejrøgade 1,3, Kbhvn. 0. 
1063 - Herman Plougheld, Korinth F. 
1065 - Anders Olsen, H. C. Ørstedsvej 7B St., Kbh. V. 
1076 - Helge Nielsen, Præstegaardsalle 30,1, Brønshøj. 
1081 - L. Mühlenhaus, Karstensgade 43, Tønder. 
1134 - Wagner Pedersen (OZ7WP), c/o Boghandler

Pedersen, Oxbøl. 
1137 - P. L. Jensen, Skt. Gertrudsstræde 3,4, Kbh. K.

„OZ" udgives af Landsforeningen „EXPERIMENTERENDE 
DANSKE RADIOAMATØRER," Postboks 79, København K.

Ansvarshavende Redaktør: Helmer Fogedgaard, pr. Skrøbe- 
lev St. Al Korrespondance vedrørende Bladet sendes hertil.

Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing. Klager 
vedrørende Tilsendelsen af „OZ" rettes til Postvæsenet, og hvis 
det ikke hjælper da til Kassereren.

Sekretær: Poul J. Jensen, Veras Allé 16, Vanløse. Hertit 
sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold.

Kasserer: H. V. R. Hansen, Aa'ekistevej 211,1 th., Vanløse. 
Tlf. Damsø 2871x. Hertil sendes alt vedrørende Adresseæn= 
dringer og Pengesager.

QSL-Manager : Ole Winstedt, Radiofonistationen, Kalundborg. 
QSL kan sendes til Postboks 79, København K, GiroNr. 23934.

Annoncechef: Emil Gyldenkrone, Emil Pipersvej 22, Lyngby, 
Tlf. Lyngby 21C6. 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 Onsdag den 14. Juli.

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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