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Post -  og  Te legra fvæsenets  Monopo l
Som omtalt andet Sted i dette Nummer nedlagde 

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet sidst 
paa Ugen Forbud mod videre Udsendelser fra E.D.R.'s 
Lejrsender. Det blev derfor nødvendigt at skuffe de 
mange, som sad og ventede paa vor Lørdagsudsendelse. 
Motiveringen for Forbudet var den, at man havde 
konstateret „grove Overtrædelser“ af Licensbestemmel
serne.

Fra E.D.R.s Side erkender vi det uheldige i, at en 
Journalist trængte sig frem til Mikrofonen og gjorde 
Reklame for et Bladforetagende. Det er et af den Slags 
Uheld, som vi meget beklager, og som der vil blive 
truffet Foranstaltninger til at undgaa i Fremtiden. Det 
er i denne Forbindelse interessant at konstatere, at 
heller ikke den højtidelige Statsradiofoni har kunnet 
værge sig mod den Slags Overrumplinger.

Andre Bestemmelser er overtraadt derved, at man 
en enkelt Gang bestilte Morgenbrød pr. Radio. Det 
gik for sig paa den Maade, at Lejrsenderen havde 
Forbindelse med OZ5CN i Græsted, som derpaa un
derrettede den lokale Bager. Yderligere havde vor 
QSL-Ekspeditør udbedt sig Oplysning om, hvem af 
Amatørerne i Lejren, der vilde have QSL-Kort tilsendt, 
og dette besvaredes pr. Radio.

Nu kunde det ikke falde os ind at bestille Morgen
brød pr. Post eller Telegram hos en lokal Bager, og 
Telefon — som iøvrigt vilde være gratis paa den 
korte Afstand — var der ikke i Nærheden. Det er 
saaledes ikke let at se, at nogen har mistet Indtægter 
i dette Tilfælde. Til vor QSL-Mand i Nr. Aaby spa- 
redes ganske vist et 10-Øres Brevkort, men til Gen
gæld fik Postvæsenet Lov til at besørge Kortene til

Lejren, og det vilde slet ikke være sket, saafremt man 
ikke havde haft Lejlighed til at give Besked pr. Radio. 
Hvis der ikke havde været Kortbølgeamatører i Dan
mark, vilde Post- og Telegrafvæsenet mangle en Kunde, 
som nu bruger for mange Tusinde Kr. om Aaret.

De Embedsmænd, som har reageret saa kraftigt over 
vore Udsendelser, er naturligvis paa den sikre Side. 
De har Lovens Bogstav og Paragraffer at holde sig til, 
og det er et rart Vaaben for den, der ønsker at udøve 
Magt — for Magtens egen Skyld! Vi tiltror dog ikke 
Generaldirektoratets elskværdige Embedsmænd en saa- 
dan Hensigt. Højst er der Tale om lidt „Kontorstøv“ 
og en Rest af den tidligere saa stærkt blomstrende 
Bureaukratisme,

En Lovparagraf skal opfylde et Formaal. Ellers har 
den ingen Berettigelse. Der er ingen Fornuft i at haand- 
hæve en Paragraf for Paragraffens egen Skyld. Naar 
Amatørerne ikke maa sende Meddelelser til Tredie- 
mand, saa skyldes det den fornuftige og rimelige Ord
ning, at Post- og Telegrafvæsenet som Statsinstitution 
har Eneret paa den Slags Efterretningstjeneste. Men 
da denne udmærkede Institution ikke giver sig af med 
at opretholde Forbindelse mellem Smidstrup Strand og 
Bageren i Græsted, og den ejheller har mistet en 
eneste Øre i Indtægt, saa maa E.D.R.s Forseelse tage 
sig meget beskeden ud, hvis man da ikke ligefrem er 
„Paragrafrytter“ !

Ogsaa ved tidligere Lejligheder har Post- og Telegraf
væsenet følt sit Monopol krænket. Det skete f. Eks. 
under den store Stafetsvømning fra København til Hor
sens, hvor et Par Amatører gennem en Sender paa 
Ledsagebaaden opretholdt Forbindelse med Land.
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Skønt dette erklæredes for ulovligt, ser man stadig i 
Aviserne, at denne Fremgangsmaade benyttes under 
denne Sommers mange Svømmekonkurrencer.

Skal man se logisk paa det, er Statstelegrafens Ene
ret heller ikke krænket, for den giver sig som bekendt 
ikke af med at befordre Meddelelser fra vilkaarlige 
Steder i Kattegat eller Østersøen. Dette at være i Be
siddelse af et Monopol medfører nemlig store For
pligtelser, og kan man ikke opfylde dem, har Mono
polet tabt enhver Berettigelse paa de paagældende 
Felter. Haandhæver man det alligevel, er det kun Ud
tryk for Paragraf-Kineseri, idet vi i dette fredelige 
Land ser bort fra Manifestation af Magtbegær.

Det er kun saa rimeligt, at Generaldirektoratet vog
ter sit rare Monopol, og vi skal fra E.D.R.s Side 
gerne hjælpe til med at hindre alle Overtrædelser. Det 
har vi nemt ved, eftersom der ingen økonomiske In
teresser er forbundet med Amatørbevægelsen. Tillige 
har vi gennem Aarene haft det bedste Forhold til 
Generaldirektoratet og dets Embedsmænd. Det ønsker 
vi fortsat til Gavn for alle Parter.

Men lad os aldrig glemme at se praktisk paa Tingene. 
Post- og Telegrafvæsenet har ligesaa lidt som andre 
Statsinstitutioner til Formaal at drive Forretning i al
mindelig Forstand. Her skal være Tale om et Sam- 
fundsgode — en Service til Gavn for hele Befolkningen. 
Men et Monopol er kun et Samfundsgode, naar det 
bruges med Fornuft, d. v. s. paa de Omraader, hvor 
det er til Nytte for alle. At haandhæve et Monopol paa 
Omraader, hvor det er til Nytte for ingen, men til Gène 
for mange, maa vi principielt stemple som en udemo
kratisk Fortolkning af en ellers fornuftig Lovparagraf.

Nu indtraf altsaa det enestaaende Tilfælde, at den 
danske Amatørorganisations Lejrsender blev stoppet af 
Myndighederne, fordi der blev konstateret Overtrædelse 
af nogle Bestemmelser, som højest har teoretisk Be
tydning. Vi beklager naturligvis disse Overtrædelser, 
som ikke er sket med Bestyrelsens gode Vilje, men vi 
maa paa den anden Side udtale vor Forbavselse over, 
at det ikke var muligt for Generaldirektoratet at se 
lidt mere Large paa Sagen i den ene Uge af Aaret, 
hvor Sommerlejren afholdes.

De danske Korbølgeamatører er lovlydige Folk, 
og vi ved fra Samtaler med mange E.D.R.-Med- 
lemmer, at man havde ventet et lidt mere udpræget 
Storsyn fra Myndighedernes Side ved en Lejlighed som 
den nævnte. En Paatale af de foran citerede „grove 
Overtrædelser“ havde i alle Tilfælde været nok til, at 
Gentagelser blev forhindret, saaledes at det gode For
hold mellem E.D.R. og Statstelegrafen ikke behøvede at 
udsættes for nytteløs Belastning i Anledning af en Lejr
senders harmløse Virksomhed — kun 8 Dage om Aaret.

Helmer Fogedgaard.

Kraftforstærkere for Radio
frekvenser,

Af F. Butler i »The T. & R. Bulletin».
(Fortsat)-

Klasse B og C Forstærkere,
For en Amatør er Udgangspunktet Rørets tilladelige 

Anodetab, idet Udgangseffekten derefter afhænger af 
Virkningsgraden. En Analyse af Klasse C Forstærkerens 
Virkemaade er temmelig kompliceret, og det er bedst 
først at se, hvilke Krav der stilles til en Klasse B 
Forstærker og derefter undersøge de Modifikationer, 
der kræves med Hensyn til Indgangseffekt, Anode
belastning og Energitilførsel for at gøre den egnet til 
Klasse C Forstærkning. I en rigtigt konstrueret Klasse 
B Forstærker, der har en saadan Gitterforspænding, 
at Anodestrømmen netop skæres ned til Nul, naar 
indgangsspændingen tages væk, bestaar Anodestrømmen 
af en Række halve Sinussvingninger. Matematisk Analyse 
viser, at disse indeholder 31,8% Jævnstrøm, 50% af 
Grundfrekvensen, 21,2% af den 2. harmoniske, 0% af 
den 3. harmoniske, 4% af den 4. harmoniske og smaa 
Mængder af højere harmoniske.

Vi er kun interesseret i Grundfrekvenskomponenten, 
og Belastningsmodstanden skal være to Gange saa 
stor som for en tilsvarende Klasse A Forstærker, naar 
der kræves samme Udgangsamplitude. For at give 
max. Udgangseffekt kræver en Klasse A Forstærker 
en Belastning, der svarer til Rørets indre Modstand, 
og Belastningsmodstanden for en Klasse B Forstærker 
skal derfor være det dobbelte af denne. I Praksis an
vendes denne Værdi dog aldrig, da Pladetabet vilde 
blive for stort.

Vi anvender den største tilladelige Anodespænding, 
idet vi tager i Betragtning, at en moduleret Spænding 
maaske bliver forstærket, og giver den negative Gitter
forspænding den rigtige Værdi. Begynd med en meget 
høj Anodebelastningsmodstand, saaledes som man kan 
opnaa det ved Anvendelse af et bestemt Kredsløb med 
ringe Tab. Antennen eller den paafølgende Forstærker 
kobles meget løst til, og Koblingen forøges derefter, 
til det max. tilladelige Pladetab naas.

Udstyringen skal være saa kraftig, at der gaar 
Gitterstrøm under Indgangsspændingens positive Peri
oder, saaledes at man gør fuldt Brug af den anvendelige 
Rørkarakteristik. Hvis Forstærkeren følger umiddelbart 
efter en Styreoscillator, kan det være ønskeligt at forøge 
Gitterforspændingen for at undgaa Gitterstrøm, da 
man af Hensyn til Stabiliteten i Styresenderen maa 
forlange, at den Energi, der aftages fra Oscillatoren, 
skal være saa lille som mulig. I dette Tilfælde vil
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hvor R er Belastningsmodstanden og r er Rørets Jævn
strømsmodstand ved Gitterforspænding 0 Volt, hvilket 
ikke maa forveksles med Rørets Vekselstrømsmodstand. 
Denne anvendes kun, naar Styrespændingen er saa 
stor, at man kommer til at arbejde paa den krumme 
Del af Karakteristiken. Man ser, at den højest op- 
naaelige Virkningsgrad er π/4. eller 78%, naar R er 
meget større end r.

Idet vi har undersøgt, hvorledes en Klasse B For
stærker skal arbejde, kan de rette Arbejdsbetingelser 
for en Klasse C Forstærker tilnærmelsesvis sikres ved:

a) At fordoble den negative Gitterforspænding.

b) At forøge den tilførte Effekt, saa man faar samme 
Gitterstrøm som tidligere.

c) At forøge Anodebelastningsmodstanden, da Grund
frekvenskomponenten af Anodestrømmen er mindre 
end ved Klasse B Forstærkning.

d) At forhøje Anodespændingen, hvis Røret ikke er 
fuldt belastet, saaledes at man faar max. tilladeligt 
Rørtab, idet man tilsvarende forøger Gitterfor- 
spændingen og Styrespændingen og derved bibeholder 
Klasse C Forstærkningen.

Bemærk at ved Opnaaelse af høj Virkningsgrad 
bliver Gittereffekten stor, og det samme gælder For
holdet mellem Spidsanodestrøm og Middelanodestrøm 
(10 : 1). Anodebelastningsmodstanden skal være stor, 
hvilket er vanskeligt at opnaa ved høje Frekvenser. 
Medmindre der anvendes meget høje Anodespændinger, 
foraarsager store Anodebelastningsmodstande smaa 
Pladespændinger, ved hvilke de positive Gitterveksel
spændinger foraarsager store Tab.

Gitterblokering.

Undertiden viser det sig, at Anodestrømmen i en 
Oscillator eller Forstærker vokser til en altfor høj 
Værdi. En Undersøgelse giver til Resultat, at Gitter
strømmen ogsaa gaar i den „forkerte“ Retning, og 
Røret ødelægges sædvanligvis. Hvis et Rør arbejder 
under saadanne Betingelser, at Øjebliksværdierne af 
den max. Gittervekselspænding og min. Pladespænding

begge er høje, opfanges Sekundæremission fra Gitteret 
af Pladen. Dette betyder i Virkeligheden en Reduktion 
af Gitterstrømmen og følgelig af den negative Gitter
forspænding, hvis der anvendes Gitterafledning. Gitteret 
bringes til at svinge endnu mere positivt, og denne 
Virkning er voksende. Den kan undgaas ved at an
vende en moderat Værdi for Gitteraflednirigen, en 
stor Belastningsmodstand og tilføre en ikke for stor 
Effekt i Forbindelse med konstant negativ Gitter
forspænding fra et Batteri eller et særligt Anlæg, 
fremfor automatisk Gitterafledning. Virkningen for- 
aarsages i Almindelighed ved Overbelastning af Røret 
eller ved Nøgling i Gitterkredsløbet af en Forstærker 
idet man stadig tilfører samme Indgangseffekt.

Faktorer, der begrænser Udgangseffekten fra en 

RF-Forstærker.

Idet vi antager, at vi tillader Anvendelsen af fuldt 
Anodetab, er det blevet vist, at den opnaaelige Ud
gangseffekt er begrænset af Virkningsgraden, og denne 
er afhængig af Belastningsmodstanden, Styrespændinqen, 
Anodespændingen og den konstante negative Gitter
forspænding.

Gitterblokering indtræffer, naar Udgangeffekten for
øges ved at forøge Styreeffekten og reducere Anode
belastningsmodstanden. Er denne stor, saa er Minimums- 
spændingen for Anodevekselspændingen meget lav. 
Anvendes der stor Styreeffekt, indtræffer den høje 
positive Værdi for Gittervekselspændingen, naar Anode
vekselspændingen er lavest, og Gitteret trækker en god 
Del af den Strøm, som skulde naa Anoden. Dette 
foraarsager: 1) Formindsket Udgangseffekt og 2) for
øgede Gittertab.

Den statistiske Ia/Eg Karakteristik viser et Fald, 
naar Gitterspændingen har en høj positiv Værdi, og 
Anodespændingen er lav. Det er interessant at lægge 
Mærke til, at dette ogsaa begrænser Arbejdspunktets 
Udsving i en Oscillator, saavel som i en Forstærker. 

Sædvanligvis fastslaar man, at Anodestrømmen i en 
Oscillator svinger mellem 0 og Mætningsstrøm, men 
det er mere sandsynligt, at den øvre Grænse sættes 
af Gittervekselspændingens positive Spidsværdi i For
bindelse med Anodevekselspændingens Minimumsværdi, 
hvilket fremkalder den beskrevne Virkning. Gitter- 
blokeringseffekten træffes nu hyppigst ved de høje 
Frekvenser som 56 MHz, naar man anstrenger sig for 
at forøge Oscillatorens Udgangseffekt ved at reducere 
Belastningsmodstanden. Tilstedeværelsen af den anden 
Virkning vises bedst eksperimentelt ved at bemærke 
den meget store Forøgelse af Styreeffekten, der er 
nødvendig for at forøge Forstærkerens Udgangseffekt, 
naar et vist Niveau engang er naaet.
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Forstærkerens Udgangseffekt naturligvis blive reduceret, 
og man maa søge et Kompromis mellem Stabilitets- 
graden og den forlangte Udgangseffekt. Den Maade, 
paa hvilken Pladevirkningsgraden for en Klasse B 
Forstærker varierer med Belastningsmodstanden og 
Rørmodstanden, er givet ved Formlen:



Maaling af Udgangseffekten fra en RF-Forstærker,

Direkte Maaling af den Energi, der udstraales fra en 
Antenne er temmelig vanskelig og ikke mulig for den 
almindelige Amatør at udføre. Maaling af Udgangs
effekten fra en Sender til en kunstig Antenne er for
holdsvis simpel. To lette Metoder er:

1) At anvende en Lampe som kunstig Belastning og 
tilkoble den korrekt ved at tage Udtag over en pas
sende Del af Spolen i det afstemte Udgangskredsløb, 
Forbinde en lignende Lampe til Lysnettet og justere 
Lysstyrken, saa den svarer til Lysstyrken for den 
anden Lampe. De to Lamper vil saa have tilnær
melsesvis det samme Energiforbrug, og Energien til 
den sammenlignende Lampe kan let maales.

2) At omsætte Forstærkerens Udgangseffekt i en Be- 
lastningsmodstand, der anbringes i Olie i et Kalori
meter og beregne Udgangseffekten ud fra den 
kendte Vægt, den specifike Varme og Temperatur- 
stigningen i et givet Tidspunkt.

En Metode, der hyppigt anvendes af Amatører, er 
følgende: Tag Antennen fra og afstem Udgangstrinet 
til Minimumsstrøm (Input). Maal denne Strøm og den 
tilførte Anodespænding. Beregn den tilførte Effekt. 
Man fastslaar saa, at Differencen repræsenterer Ud
gangseffekten. En simpel Analogi viser, at denne Me
tode er helt utilladelig.

Betragt et Batteri med høj indre Modstand, der for
syner en Belastning med en lille Strøm. Energitabet 
i Batteriet vil være ringe, fordi Strømmen i Kredsløbet 
er lille. Reducer Belastningsmodstandens Værdi, saa
ledes at Strømmen forøges. Batteritabet bliver nu større 
end før. Dette svarer nøjagtigt til Tilfældet med Røret. 
Naar Antennen er taget fra, er Rørtabet ringe, men 
det forøges øjeblikkeligt, naar Belastningen paatrykkes.

Pentoder i RF-Forstærkere.

Paa Grund af Tilstedeværelsen af det positive Skærm
gitter kontrolleres Elektronerne fra Katoden i en Pen- 
tode kun svagt af Anodespændingen, d. v. s. Forholdet 
Ea/Ia eller den indre Modstand er meget stor. Stejl
heden er af normal Størrelse, eftersom Styregitteret 
fungerer nøjagtig som i en Triode, medens Forstærk- 
ninqsfaktoren er meget høj. Vælges et passende Ar- 
bejdspunkt og trækkes en passende Belastningslinie, 
kan man se, at hvis der benyttes stor Belastningsmod- 
stand, indtræder meget store Anodevekselspændings- 
variationer, som let kan overstige den tilførte kon
stante Anodespænding.

Ved Anvendelse af Klasse B eller C Forstærkning 
er det muligt for Anodevekselspændingen at blive ne
gativ i en stor Del af Periodetiden. Middelanodestrøm- 
men er ringe, og den første Tanke er at forøge Styre

effekten, hvilket gør Sagen værre. De øjeblikkelige 
Spidsværdier for Anodestrømmen bliver meget store i 
Sammenligning med Middelstrømsværdien (10:1 med 
en Anodeimpedans, der er tre Gange den rigtige Værdi). 
Sammen med den reducerede Anodestrøm optræder en 
forøget Skærmgitterstrøm, og Skærmgitteret kan ikke 
forhindre Ustabilitet, naar der indtræder meget store 
Anodevekselspændingsvariationer.

En Pentode arbejder normalt under samme Betin
gelse som en Klasse A Triode med for høj negativ 
Gitterforspænding, For at finde ud af, om Gitterfor- 
spændingen, Anodebelastningen eller Udstyringen er 
ukorrekt:

1) Bemærk om der er et meget stort Dyk i Anode
strømmen ved Resonans (ikke mere end 30 °/0).

2) Bemærk om der er stor Gitterstrøm.

3) Bemærk om der skal anvendes alt for stor Styre
effekt for at opnaa normal Udgangseffekt.

Hvis Anodebelastningen er korrekt, er Gitterfor
spænding ved Hjælp af Gitterafledning mest passende. 
En anden Fordel ved Anvendelse af Pentoder eller 
Skærmgitterrør er, at der kun behøves lav Styreeffekt, 
selv om man arbejder med Gitterstrøm. Dette skyldes 
Tilstedeværelsen af Skærmgitteret, der har højt positivt 
Potential, hvilket forhindrer Elektronerne i at naa 
Styregitteret ved lave Anodespændinger, idet denne 
Virkning kan være vanskelig at undgaa ved Trioder. 
Aftages der stor Udgangseffekt fra en Pentodeforstær- 
ker, kan Øjebliksværdien af Anodevekselspændingen 
blive meget lille i en Del af Periodetiden. Man maa 
passe paa, at Gitterstrømmen indenfor denne Del af 
Perioden ikke bliver saa stor, at det tilladelige Gitter
tab overstiges.

Modulation af RF-Forstærkere.

Dette Emne er stort nok til at fortjene en særlig 
Artikel, men der skal kun gøres følgende Betragtninger 
angaaende Arbejdsbetingelserne: For at opnaa for- 
vrængningsfri Udgangseffekt, maa Anodemodulation 
kun anvendes ved Klasse C Forstærkere (Pentode eller 
Triode). Der kan benyttes fast eller automatisk Gitter
forspænding eller en Kombination af disse. Klasse A 
eller Klasse B Forstærkere skal anvendes ved For
stærkning af modulerede Bølger. Der kræves fast Git
terforspænding, og Gitteret bør helst ikke kunne blive 
positivt. En saadan Forstærker viser en retlinet Rela
tion mellem Amplituden af Styrespændingen og An
tennestrømmen, medens en plademoduleret Forstærker 
giver en lignende Relation mellem Anodespændingen 
og Antennestrømmen og en fanggittermoduleret Pentode 
mellem Fanggitterspændingen og Antennestrømmen.
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E.D.R.s Lejrsender 1938.

Den Tid, der var levnet til at lave Lejrsenderen i, 
var knap tilmaalt i Aar, men trods adskillige For
hindringer blev den alligevel færdig i rette Tid. Især 
har 7HL gjort et stort Stykke Arbejde ved Færdig
monteringen og Afprøvningen, men ogsaa DR152 og 
8T har ydet deres Bidrag ved Opbygningen. Desuden 
har Firmaerne A/S Siemens og A/S Philips velvilligst 
stillet Rør til Raadighed.

monteret med Spoler til 3,5 MHz Baandet, og der er 
anvendt Krystalstyring for at sikre god Telefonikvalitet. 
Desuden er det af Betydning for en Lejrsender, at den 
til Stadighed ligger paa samme Frekvens, saaledes at 
den let kan findes af andre Amatører.

Opbygningen fremgaar af Diagrammet og Fotogra
fierne. Til Udstyring af den fortrinlige Sendepentode 
RS337 er anvendt Pentoden AL5, der er krystalstyret.

Det frembød ingen særlig Vanskelighed at fastlægge 
Hovedtrækkene for Diagrammet af Senderen. Fra A/S 
Siemens havde E.D.R. som Gave modtaget en 100- 
Watt Sendepentode RS337, og det var dette Rør, der 
blev bestemmende for Senderens Opbygning. Desuden 
blev der lagt Vægt paa, at selve Anlægget var trans
portabelt. Derfor blev Sender og Modulator sammen
bygget, og Strømforsyningsaggregatet indbygget i en 
Kasse for sig, og hver af disse Enheder er ikke tun
gere, end at de kan løftes af een Mand. Senderen er

Udgangspentoden arbejder som Klasse C Forstærker 
og skal have 12 Volt i Glødespænding, medens Anode- 
spændingen er 1200 V. Der moduleres paa Fanggitret, 
da dette kun kræver en ganske ringe Modulations- 
effekt (ca. 0,5 Watt). Man kan derfor nøjes med at 
bygge en almindelig Mikrofonforstærker og undgaar 
helt den store Submodulator, der er nødvendig ved 
Anodemodulation. Der kan moduleres op til ca. 85 % 
og Udgangseffekten er 40 Watt. Begge Sendertrinene 
er parallelfødet, saaledes at man undgaar at føre Høj
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spænding til Afstemningskredsene. Til at give den for
nødne negative Forspænding til Styregitter og Fang- 
gitter anvendes Batterier.

Senderen set forfra.

Modulatoren er opbygget som en 3-Trins modstands- 
koblet Mikrofonforstærker, og den tænkes anvendt i 
Forbindelse med en Krystalmikrofon. Der er sørget for 
rigelig Afkobling, ligesom der er anvendt en speciel 
Udgangstransformator (leveret af „Neutrofon“) med 
Impedansforholdet 8000 0hm/20000 Ohm, saaledes at 
der sikres en god Frekvenskarakteristik. Desuden er 
der et Udtag (5 Ohm) til Højttaler. For at kunne kon
trollere Modulationen er der over Transformatorens 
Udgangsside forbundet en Glimlampeindikator, der lyser 
kraftigt op ved Overmodulation, og man er derved i 
Stand til umiddelbart at have en Ide om Modulations- 
graden.

Paa Fotografiet af Senderen ser man nederst Kraft
anlæggets 5 Afbrydere. Disse nedtrykkes i den angivne 
Rækkefølge, hvorved Anlægget sættes i Gang, og en 
vilkaarlig Afbryder kan ikke sluttes, før den foregaa- 
ende er nedtrykket. Man vil derfor altid have Gløde- 
spænding paa Ensretterrørene og Senderrørene, før 
Pladespændingen sættes til. Anlægget fødes med 220 
Volt Vekselspænding, og tre Krafttransformatorer be
sørger den fornødne Transformation. Den ene Trans
formator leverer Glødestrøm til Modulator og Sender 
og desuden til det ene Ensretterrør. Den anden Trans
formator afgiver udelukkende Glødestrøm til de to 
Kviksølvrør 866, der tilsammen kræver 10 A. Høj
spændingen leveres af den tredie Transformator, der 
har to Udtag paa Sekundærsiden, eet paa 2X400 Volt

og eet paa 2X1500 Volt. Et 83 Rør ensretter de 
2X400 Volt, som derefter omhyggeligt filtreres og af
giver Anodespænding til Modulator og Styretrin. De 
to Kviksølvensretterrør ensretter de 2X1500 Volt til 
Udgangspentoden.

Foruden til Telefoni blev Senderen ogsaa hyppigt 
anvendt til Telegrafi, idet der blev nøglet i Styrerørets 
Anodekreds. Udgangskredsen blev gennem en variabel 
Kondensator koblet til en enkeltraadet Fødeledning. 
Der anvendtes en 40 m Hertz-Antenne, som blev rejst 
paa Smidstrup Strand i frie Omgivelser, og der an
vendtes under Lejropholdet de to Frekvenser 3510 og 
3802 kHz.

Senderen er i den Uge, Lejropholdet varede, blevet 
hørt med kraftig Styrke overalt i Danmark (næsten 
alle Rapporter lyder: R5 S9 F8-9), og Modulations- 
kvaliteten har været særdeles tilfredsstillende. Der er 
foretaget over 150 QSO’s, som er indført i Logbog, 
foruden en hel Del ikke registrerede, og selv i Syd
tyskland er Senderen blevet hørt godt. I Modsætning

Sender og Modulator set bagfra.

til de tidligere Lejrsendere er denne Sender E.D.R.s 
Ejendom og er indtil videre opstillet i den københavn
ske Afdeling. OZ7N.

QSL-Centralen.
QSL'Kort ekspederet af Centralen i Juli Maaned:

Fra OZ Til OZ Fra Udlandet Til Udlandet 
2988 1002 1029 1991
Nørre Aaby, den 4. August 1938.

Arne Hammer,
OZ7D.
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Fadingudligning ved Telegrafimodtagning,
Af Horst Gebel, DE3623/M i „CQ".

Begrænsning af Kortbølgefading i Tilbagekoblings- 
modtagere ved Regulering af Højfrekvens trinene giver 
ofte Frekvensvariation. Den indre Modstand af det re-

Transformatoren Tr, gaar gennem Dobbeltensretterrøret 
KB2 og bliver her ensrettet. Den frembragte Regule- 
ringsspænding passerer Filter kæden, der bestaar af R1,

gulerede Rør ændrer sig og dermed ogsaa Afstemnin
gen. Det er derfor ogsaa fordelagtigt ved Telegrafi- 
modtagning at foretage Reguleringen ved Begrænsning 
af Amplituden i Lavfrekvensforstærkeren.

Af hosstaaende Diagram ses, at der over Udgangs- 
rørets Anode fremkommer en Vekselspænding, af hvil
ken en Del over Kondensatoren Cl, Afbryderen S, 
der tjener til Indkobling af Fadingudligneren, naar

C2, R4, C3 og gaar derfra gennem Modstandene R3 
og R5 til Gitrene af begge de regulerede Rør.

For store Lydstyrker kan nu ikke mere naa Hoved
telefonen, hvilket ved timelang Aflytning vil vise sig 
at være meget behageligt. Vil man opnaa en meget 
god Fadingudligning, maa man naturligvis sørge for 
tilstrækkelig stor Forforstærkning i Højfrekvenstrinene.

Nye Radiorør 1938—39.
For det kommende Radioaar 1938—39 har Tele- 

funken og Philips bragt en Række nye Radiorør paa 
Markedet, ved hvis Konstruktion der som hidtil er 
lagt særlig Vægt paa en yderligere Forbedring af de 
elektriske Egenskaber og forhøjet Driftssikkerhed. De 
nye Rør giver Modtagerfabrikanten Mulighed for at 
konstruere Apparaterne paa enklere og dermed billigere 
Maade, medens Lytterne nyder Fordelen af deres Ap
paraters forbedrede Modtagningsevne, uden at maatte 
betale mere for denne Forbedring.

Ved de nye Rør fremtræder Højfrekvenstyperne og 
samtlige Bilradiorør i fuldkommen ny Skikkelse og 
kendes paa, at Topkontakten mangler. Denne Forenk
ling, der navnlig har stor Betydning for Apparatfabri
kanten, opnaas ved Hjælp af et nyt Konstruktions
princip, hvorved der anvendes Staalhylster, og som 
samtidig muliggør en yderst stabil indre Opbygning,

Dobbeltprofilbærer-Konstruktionen. Den nye Serie 
Rør har yderligere medført en ny Sokkelkonstruktion,

EF 3 
Cu-Bi

Til venstre: Den gamle Pentode;

EF 11
til højre: Det nye Staalradiorør.

der ligeledes anvendes ved de supplerende Typer af 
Glasrør.
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Ved den nye Konstruktion er Telefunken gaaet frem 
efter ganske andre Synspunkter end den amerikanske 
Udvikling, der har nøjedes med at indbygge bestaaende 
Rørsystemer fra Glasrækken i en Metalkolbe. Ved de 
nye Rørs Konstruktion kunde man samtidig gennemføre 
forskellige andre Forbedringer i Rørenes elektriske Di
mensioner, f. Eks. glidende Skærmgitterspænding i alle 
Reguleringsrør og dermed mindste Forvrængninger og 
stort Udstyringsomraade, forstyrrelsesfri Specialrør til 
Kortbølgemodtagernes Højfrekvenstrin, Udgangsrør med 
stor Stejlhed og ringe Udstyring samt lille Varmeud- 
straaling.

De nye Typer er kun i mindre Omfang taget i Brug 
ved Konstruktionen af Apparater for det kommende 
Aar. Idet man med Rette kunde gaa ud fra, at Radio
industrien faktisk raadede over en Række udmærkede 
Rør, har man i første Omgang kun gennemført en 
større Prøvefabrikation med de nye Rør. Herved be
grænses Forsøgsfabrikationen til en mindre Kreds af 
Fabrikker, der kan give Radiorørfabrikken de nødven
dige Salgserfaringer og Oplysninger angaaende de nye 
Rørs Udnyttelsesmuligheder saa hurtigt, som det i For
brugernes Interesse er ønskeligt, inden Rørene udsendes 
i fuldt Omfang. Fritz Runge.

Enkeltraadsantenne med impedans- 
tilpasset Fødeledning.

Efter „T. 6 R. Bulletin".

Hertz-Antennens Virkemaade har været behandlet i 
adskillige Artikler*), og man skulde tro, at der ikke 
kunde siges mere om dette Emne, men nedenstaaende 
Artikel af C. F. Turner (ST2CM) om Hertz-Antennens 
Anvendelsesmuligheder for flere Frekvensbaand kunde 
tyde paa, at dette endnu ikke er Tilfældet.

Indtil fornylig har man ment, at en Hertz-Antenne 
kun kunde arbejde paa Grundfrekvensen, men denne 
Artikel skulde vise, at det er muligt at konstruere en 
Antenne af denne Type, der er i Stand til paa tilfreds
stillende Maade at arbejde paa alle de harmoniske 
Frekvenser, og selv om Antennen maaske ikke kan 
betegnes som en ægte Hertz-Antenne, saa hører den 
dog med til Antenner med enkel Fødetraad.

Først skal den rigtige Hertz-Antenne behandles for 
at vise, hvorfor den ikke kan arbejde korrekt paa de 
harmoniske Frekvenser. Fig. 1 viser en 7 MHz Hertz- 
Antenne, 20,1 m lang, og der er tegnet 3 Strømfordelings- 
kurver, (a) for 7 MHz, (b) for 14 MHz og (c) for 28 
MHz. Adskillige Steder, f. Eks. i „Radio Amateur’s

Handbook“ kan man se, hvor Fødepunktet F skal 
ligge, og man finder, at dets Afstand fra Midtpunktet 
C skal være 2,90 m. Desuden finder man, at Forholdet 
mellem Afstanden fra Halvbølgens Midtpunkt til Føde
punktet og Længden af Halvbølgen er konstant, 
uafhængig af Frekvensen. Ønsker vi, at Antennen 
skal arbejde paa den 2. harmoniske Frekvens, faar 
vi som Betingelse for rigtig Tilpasning, at:

FD/AC = FC/AB.

Men AC er øjensynlig Halvdelen af AB, og følgelig 
har vi: FD = 1/2 FC. Undersøger vi Fig. 1, finder 
vi, at under virkelige Forhold skal FD = 2,14 m, og

eftersom Fødeledningen er afsluttet med en Impedans, 
der er større end den ønskede, vil der i den opstaa 
staaende Bølger, og den vil radiere. Ligeledes faar 
man for den 4. harmoniske, at den korrekte Værdi for 
EF er 0,72 m, medens den virkelige Værdi er 0,38 m. 
Yderligere Betragtning af højere harmoniske vil vise, 
at i intet Tilfælde faar man det rigtige Fødepunkts- 
udtag.

Derefter betragter vi Fig. 2. Her har vi en lignende 
Antenne med den Undtagelse, at vi forlanger, at F 
skal være samme Fødepunkt for baade Grundfrekvensen 
og den anden harmoniske. Af det tidligere har vi set, 
at DF skal være Halvdelen af FC eller ½ af DC. 
Heraf følger, at FC er 2/3 af DC eller 1/3 af AC. 
Fødepunktets Afstand fra Antenneenden skal derfor

*) Se »OZ« 1931 Side 102 og 130, 1935 S. 20 og 1937 S. 86 og 160. være 1/3 af den totale Antennelængde. Hvis vi nu
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betragter AC som en særlig Antenne, hvilket vi har 
Lov til, eftersom Stykket CB ikke spiller nogen Rolle 
med Hensyn til Impedanstilpasning for den 2. har
moniske, finder vi som tidligere vist, at CF er 1/3 af 
den totale Længde AC. Følgelig vil der ogsaa være 
korrekt Tilpasning for den 2. harmoniske af AC, 
hvilket er den 4. harmoniske af hele Antennen. 
Undersøgelse af alle lige harmoniske vil give samme 
Resultat.

Det næste, der skal klarlægges, er, om Impedansen, 
der findes i det nye Fødepunkt, kan afslutte Fødeled- 
ningen korrekt, saaledes at man undgaar, at der op
træder staaende Bølger i den. Sammenlignet med Føde- 
punktet for den rigtige Hertz-Antenne er Impedansen 
noget større, og følgelig bør man forøge Fødeledningens 
karakteristiske Impedans. Da Impedansen af en Enkel- 
traad er en omvendt Funktion af Diametren, forøger 
man lettest den karakteristiske Impedans ved at for
mindske den anvendte Traads Diameter. I Modsætning 
til afstemte Fødeledninger er dette paa ingen Maade 
skadeligt (indenfor rimelige Grænser), eftersom Strømmen
i Fødeledningen er betydelig mindre end i visse Punkter 
af Antennen.

Til ovenstaaende Artikel knytter G6CJ følgende 
Bemærkninger: Trediedelsudtaget er for længe siden 
blevet opdaget, men Metoden at tilpasse Fødeledningen 
til. dette Punkt som foreslaaet af ST2CM yder et vigtigt 
Bidrag til Spørgsmaalet om Konstruktion af Antenner. 
Der er endnu et Par Punkter, som kræver yderligere 
Eksperimenter. For det første er vi nærmest tilbøjelig 
til at tvivle paa, at CB ikke skulde spille nogen Rolle 
ved Tilpasning for den 2. harmoniske, eftersom man 
ved, at den har Indflydelse paa Strømfordelingen 
(Straalingsmodstanden af en Helbølgeantenne er større 
end en Halvbølgeantennes), men den almindelige For
andring af den karakteristiske Impedans ved varierende 
Frekvens kan modvirke dette.

Hovedvanskeligheden ved Anvendelse af en Fler- 
baandsantenne er endnu tilbage, nemlig den at Antenne
længden varierer med de harmoniske. Der er to Maader 
at behandle dette paa. Den første Metode er at an
vende en længere Antenne, saaledes at den kun be
nyttes til de harmoniske. Vore Eksperimenter ved An
vendelse af en 41,8 m Antenne bekræfter dette. Den 
anden Metode er at gøre Antenneafstemningen mere 
flad, saaledes at Længden bliver af mindre Vigtighed. 
Dette kan gøres ved at forøge Størrelsen af Antennen, 
hellere end ved at reducere Fødetraadens Diameter, 
muligvis ved Anvendelse af to Traade i Parallel. Det 
skulde paa denne Maade være muligt at lave en Hertz- 
Antenne, som praktisk talt kan anvendes paa alle 
Amatørbaandene.

Danske Hams.
67 - OZ3D.

OZ3D begyndte at eksperimentere med Radio i 

1923, og den første Modtager var naturligvis med 

Krystal. Udviklingen fulgtes med Bygning af forskel

lige Størrelser og Typer af BCL-Apparater. Interessen 

for de korte Bølger meldte sig i 1932. En Henven

delse om Optagelse i E.D.R. gav ikke noget Svar, 

hvorfor 3D maatte formode, at Foreningen kun var 

for særlig udvalgte. Siden da er der heldigvis kommet 

bedre Orden i E.D.R.s Sager!

Imidlertid havde 3D Fornøjelsen at møde OZ2F og 

se hans Station, hvorefter Indmeldelse fandt Sted i 

Juni 1933. Licens opnaaedes i December 1934. Starten 

foregik naturligvis med en Hartley, som snart efter

fulgtes af en CO-PA. Siden har der været prøvet med 

forskellige Opstillinger. Senderen er for Tiden en

3-Trins CC.

3D er en decideret DX- og CW-Mand. Fone har 

aldrig været benyttet. Han meddeler, at hvis nogen 

skulde have Lyst til at bese Stationen, er de vel

komne. QRA er: Degnemose Allé 34, 1, Brønshøj, 

Telefon Bella 1991.
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En ny Sommerlejr-SUkces for E.D.R,
Da  Kortbø lgeamatører  f ra  4  Nat ioner  mødtes  ved  Smidst rup  St rand .

Saa oplevede vi da E.D.R.s 6. Sommerlejr. Det var 
den første paa Sjælland, og Sukces’en blev atter halet 
sikkert i Land. Saadan noget som Vejr og Beliggenhed 
er aabenbart af underordnet Betydning. I den første

Gennemsnitlig var der daglig over 60 Deltagere, men 
om Aftenen kom lokale Amatører og Københavnere, 
som ikke havde Ferie, paa Besøg, og saa blev der 
Trængsel ved Aftenkaffen. Langt over 100 Amatører

OZ7EDR klar til den officielle Udsendelse. Fra venstre: OZ3AP, OZ-DR412 (Lejrens Elektriker) og OZ7HL (Stationschef).

Del af Ugen var det alt andet end Sommervejr, men 
Amatørerne kom alligevel, og der var heller ingen, 
som kom til at lide Nød, skønt Regnen strømmede ned.

Jyderne viste paa smukkeste Maade deres Trofasthed 
mod E.D.R.s Lejr. De ankom i meget stort Antal, 
mens Fynboerne mærkeligt nok næsten fuldkommen 
svigtede. De sydlige Øer var godt repræsenteret, og 
det samme gjaldt Sjælland, selv om man nok havde 
ventet nogle flere Københavnere. Fra Bornholm mødte
2 Amatører. Endelig havde vi den Glæde at se 17 
Tyskere, 3 Svenskere og 1 Hollænder i Lejren. E.D.R.s 
Gæstebog fik fyldt mange Sider i den Uge.

har besøgt Lejren, og godt og vel 80 forskellige har 
overnattet. Omsætningen i Aar er paa over 1300 Kr., 
men paa Grund af de mange ekstraordinære Udgifter 
slipper vi desværre ikke for et Underskud. Heri er dog 
ogsaa medregnet forskellige Nyanskaffelser, som stadig 
repræsenterer en Værdi.

Lejren var meget smukt placeret mellem Stranden 
og den højt beliggende Granplantage. Alt var opstillet 
og i fineste Orden, da Deltagerne begyndte at komme 
Lørdag Aften. De lokale Amatører havde opstillet det 
store Spisetelt, som ogsaa gav Plads for Senderen og 
Køkkenet, og det var i det hele taget et udmærket
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Forarbejde, der var gjort paa alle Omraader. Pladsen 
var smykket med kulørte Lamper, som skabte en særlig 
Stemning om Aftenen, og om Dagen vajede 4 Danne
brog og E.D.R.s Stander.

Det er den bedst organiserede Lejr, vi endnu har 
haft. Hertil bidrog i høj Grad OZ7GL, der var baade 
respekteret og populær som Lejrchef. Han sørgede for, 
at Teltene blev placeret paa en saadan Maade, at 
Lejrpladsen kom til at fremtræde som en hyggelig fir
kantet Gaard. De 4 store Militærtelte dannede de op
rindelige Yderpunkter, men senere kom der saa mange 
private Telte til, at de oprindelige Rammer sprængtes.

overladt E.D.R., gjorde paa fremragende Maade Fyldest 
i Udgangstrinet.

I ligens 6 første Dage var Senderen i Drift næsten 
Døgnet rundt, og en Mængde QSO’er blev gennem
ført. Vi har ikke Tal paa dem alle, men OZ7HL, som 
var Stationschef, ordner QSL-Besvarelsen. De officielle 
Udsendelser blev aflyttet i stor Maalestok, og der kom 
Rapporter baade fra Amatører og begejstrede BCL’s. 
Omkring 200 Rapporter fra flere Lande indløb pr. Post, 
og de fleste lød paa R9 og fortrinlig Modulation. 
Stationens højt beliggende 42 m Hertz Antenne har 
ogsaa været medvirkende til det gode Resultat.

Fra venstre ses staaende: OZ7GL, D4GCF, OZ-DR371, OZ8Z, OZ2AK, OZ-DR222, DE6234/B, DEM2039/V, D3DEN, OZ1Z, DE6327/C, OZ2BC, OZ4AH, 
OZ7GL-OW, OZ5A, OZ8N, OZ-DR331, OZ5OB, Herrn Winner, OZ-DR443, YM4BA, DE29S1/I, OZ7KG, OZ2HN-OW, OZ2HN, OZ-DR448, Kurt Christiansen, 
OZ7F, OZ-DR412, OZ7BP, OZ2PX, OZ2Q, OZ7Y, OZ2CX, OZ9HL og OZ1V. Siddende: OZ7WH-OW, OZ7WH, OZ-DR431, D4GZF, D4CWF, OZ8AZ, 
D3CSC, OZ2HA, DE3603/L, DE6232/D, Frau Tengier, DE368o/V, OZ4M, OZ7N, OZ3LM, OZ5S, OZ8O og OZ5Q. Af Lejrens faste Beboere kom følgende 
desværre ikke med paa Billedet: D4XDV, Herrn Joachim Korn, OZ1X, OZ7JQ, OZ7RU, OZ7UC, OZ-DR396, OZ-DR432, OZ-DR425, OZ7HL med Familie, 

Medlem Nr. 1222 (den eneste Fynbo i Lejren!), OZ7TJ, OZ7CN med OW samt OZ-DR449.

I alle Telte var elektrisk Lys. Enkelte havde 220 

Volt, men de fleste nøjedes med 7. Det store Installa- 
tionsarbejde besørgedes af OZ-DR412, der var Lejrens 
officielle og meget afholdte Elektriker. Anbragt paa 
høje Master gjorde de store Neutrofon-Højttalere 
sig stærkt gældende. De brugtes baade til musikalsk 
Underholdning, til Efterlysninger og til Vækning af 
Lejren om Morgenen. Vi er Neutrofon taknemmelig 
for Laanet af det udmærkede Anlæg. Ugens samlede 
Elektricitetsforbrug var ikke mindre end 67 kW.

Da Vejret i Ugens sidste Halvdel blev mere som
merligt, begyndte Valfarten til Kattegats Bølger. Vore 
tyske Gæster, som vi havde megen Glæde af, viste 
ogsaa deres medfødte Grundighed paa et Omraade, der 
fik Betydning for Badningen i Lejren. De fjernede en 
Mængde Sten ved Strandbredden og lavede den smuk
keste „sandforede“ Vej helt ud i Vandet. Det var et 
stort Stykke Arbejde, og det var til Gavn for alle.

Den store Lejrsender, som ved Telefoni havde ca. 
85 Watt Input, er et Kapitel for sig. Mange har givet 
et Nap med ved dens Bygning, men det blev OZ7HL, 
som gjorde den færdig og afprøvede den. Bortset fra 
et Par Elektrolytblokke, som slog igennem, arbejdede 
hele Anlæget fint fra først og til sidst, og det dejlige 
Telefunken RS337 Pentode-Senderør, som Siemens har

Vi takker de mange, som sendte os Rapporter og 
venlige Breve. Det var en Fornøjelse at gennemgaa 
hver Dags bugnende Post, som senere oplæstes ved 
Middagsbordet. Vi konstaterede, at de officielle Ud
sendelser virkelig betyder meget for vore hjemmevæ
rende Kammerater, og det har været en stor Glæde 
at mærke den Fællesskabsfølelse, vi har indenfor E.D.R., 
og som Udsendelserne har været med til yderligere at 
fremelske. I mange Breve er der givet Udtryk herfor 
paa smukkeste Maade.

En Del Amatører klager over, at vi efter de officielle 
Udsendelser ikke naaede at faa QSO med ret mange, 
og vi er selv de første til at beklage det. Men Mod- 
tageforholdene var ikke de allerbedste. I en saa stor 
Lejr er der megen Uro, og det er ikke nemt at høre 
alle, der kalder. Saadanne QSO'er fra en Lejr maa 
nødvendigvis faa en lidt overfladisk Karakter, da der 
er saa meget til at sprede Tankerne. Desuden er Lejr- 
senderens vigtigste Opgave ikke at gaa i QSO, men 
at bringe de hjemmeværende Amatører et Pust fra de 
muntre Oplevelser i Le/ren.

Tyskerne var meget interesserede, og det var en 
Fornøjelse at se deres Glæde og Iver over at faa Lov 
til at tale i en Mikrofon. I Tyskland maa Amatørerne 
som bekendt ikke bruge Telefoni. Fredag Aften blev
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der arrangeret en speciel Udsendelse til Tyskland, og 
den blev stærkt aflyttet, idet alle tyske Afdelinger var 
blevet underrettet gennem den praktiske „Betriebs- 
Dienst“. Efter Udsendelsen kvitteredes der fra Tysk
land med Rapporter, og det gennemførtes paa en saa 
hurtig, præcis og fiks Maade, at man ikke kan andet 
end beundre det.

gjorde derpaa sin elskværdige Entré for at tale med 
Lejrraadet om Sagen. Resultatet blev, at Højttalerne 
blev neddæmpet og deres Anvendelse indskrænket.

Det næste var et Advarselstelegram fra Post- og 
Telegrafvæsenet, som mente at have konstateret „grove 
Overtrædelser“ af Licensbestemmelserne. Vi omtaler 
de nærmere Detaljer i vor ledende Artikel i dette 
Nummer. Højst uheldigt skete samme Aften en Epi
sode med en Journalist, som trængte sig frem til Mikro-

Lejrchefen OZ7GL ved Masten, hvorfra E.D.R.s Stander vajede. I Baggrunden 
et Udsnit af det store Spise- og Sendetelt.

De officielle Udsendelser Kl. 19,30 fik ligesom tid
ligere Aar et meget muntert og afvekslende Præg med 
Reportage, Referater, Kvittering for Rapporter, Hjem
sendelse af Hilsener, Sang og Musik etc. OZ7GL var 
Hovedspeaker, og 7HL og 7F assisterede. Fredag Aften 
udsendtes den traditionelle Reportage fra alle Teltene, 
og der maatte en kæmpelang Mikrofonledning i Brug. 
Tyskerne prægede ogsaa Udsendelserne med deres 
Sang og Mundharmonika. Mange Vittigheder blev sagt, 
og det høje Humør i Lejren forplantede sig via OZ7EDR 
ud over Europa til alle, som lyttede.

Desværre skulde denne Lejr ikke gaa til Ende uden 
QRM med Myndighederne. Først var det galt med 
Højttaleranlægget, som en Landligger 1 km fra Lejren 
ikke kunde forlige sig med. Den lokale Politibetjent

fonen og gjorde Reklame for sit Blad, idet han foran
staltede en Konkurrence for Lytterne. Det hele var 
afleveret, inden det kunde forhindres. Nu fulgte et nyt 
Telegram fra Generaldirektoratet, hvor Udsendelserne 
krævedes stoppet!

Gode Raad var dyre. Vi var uden egen Skyld rodet 
ind i et frygteligt Dilemma. Der var endnu to officielle 
Udsendelser tilbage, inden Lejren sluttede, og den store 
Udsendelse, som Tyskerne havde planlagt, skulde løbe 
af Stabelen samme Aften. Der var ikke andet at gøre 
end at sætte sig i Forbindelse med Generaldirektoratet, 
og efter en Mængde Telefonsamtaler lykkedes det at 
faa gennemført Fredagens Udsendelser, hvor der blev 
givet Meddelelse om, at OZ7EDR vilde være tavs 
Resten af Lejrperioden.

Ultrakortbølgeforsøg i Lejren. Fra venstre ses 
OZ5LBC, OZ1S og OZ-DR152.
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Den næste Dag ankom Telegrafingeniør Wamberg 
sammen med to andre Herrer fra Radioingeniørtjene- 
sten for at optage Rapport over vore temmelig ufri
villige Forsyndelser. Den Elskværdighed, hvormed dette 
foregik, tyder dog paa, at man ingenlunde var fremmed 
for vore Vanskeligheder, ligesom man ved, at de dan
ske Kortbølgeamatører og deres Organisation ellers 
altid respekterer Licensbestemmelserne. Efter at det 
var konstateret, at Lejrsenderens Input til Udgangs- 
trinet ikke overskred 100 Watt, var det uventede Besøg 
tilende.

Der blev foretaget en Del tekniske Forsøg i Lejren. 
Desværre var OZ7G's Modelsvæveplan nogle Dage 
før Lejrens Aabning faldet ned og ødelagt, saa vi 
maatte undvære denne Attraktion. Til Gengæld mødte 
OZ5LBC og OZ-DR152 tre Gange i Ugens Løb med 
deres Ultrakortbølgeanlæg. Den ene 56 MHz Station 
installeredes i Nærheden af Lejren, mens den anden 
blev bragt ombord i en Fiskerbaad. Der opnaaedes ud
mærket Forbindelse over en Afstand af ca. 10 km.

Disse 5 m Forsøg transmitteredes over Lejrsenderen. 
Den ene Gang foregik det paa den indviklede Maade, 
at 56 MHz Signalerne retransmitteres paa 1,7 MHz 
via 7GL’s transportable Station, hvorefter denne mod
toges af Lejrstationen og sendtes videre ud over 
OZ7EDR. OZ5LBC og DR152 havde Ære af deres 
smukke Anlæg, og de har sikkert ved deres Demon
strationer vakt forøget Interesse om 56 MHz Arbejdet. 
Ogsaa DR331 havde en 56 MHz Modtager med i 
Lejren.

Pressen har vist Lejren ualmindelig stor Interesse. 
Mange Journalister og Pressefotografer besøgte os — 
ja endog fra „Stockholms Tidningen“ sendtes en Med
arbejder. Resultatet blev da ogsaa, at E.D.R.s Lejr har 
været omtalt i over 50 Avisartikler rundt om i alle 
Landsdeles Blade. Desuden har baade „Palladium“ og 
OZ7WH filmet Lejren. Sidstnævnte Film danner en 
Fortsættelse af de mange andre Optagelser af E.D.R.s 
Arrangementer, som 7WH uegennyttigt har gennem
ført gennem Aarene. Yderligere blev der optaget et 
udmærket Panoramabillede af Deltagerne. Det bringes 
her i Bladet i stærkt formindsket Maalestok. Originale 
Billeder kan faas for 3,50 Kr. pr. Stk. fra Aktuel Bil- 
led-Central, Postboks 1, København K.

Ogsaa paa anden Maade udvistes der Interesse for 
Lejren. At den blev omtalt i Radioavisen nævnes kun 
for Fuldstændighedens Skyld. Større Opmærksomhed 
vakte det, da Lejren sidst paa Ugen fik Besøg af en 
Militærflyver, som i lang Tid blev ved at kredse over 
Hovederne paa os. Øjensynlig vilde han i Forbindelse 
med os, men paa det Tidspunkt var det desværre 
umuligt at bruge Lejrstationen, fordi Statstelegrafens

Forbud lige var indløbet. Vi ærgrede os grusomt over 
ikke at kunne faa den Oplevelse med.

Næsten hver Aften var der Underholdning af en 
eller anden Art. Der afholdtes et Par stemningsfulde 
Lejrbaal, og en Aften viste OZ1D Films og Lysbil
leder i Spiseteltet, der var tæt pakket af Tilskuere. 
Senere paa Ugen, da Vejret var rigtig fint, vistes 
OZ7WH's Lejrfilms i fri Luft, og Forestillingen hilstes 
med stort Bifald. Takket være en venlig Dame blandt 
Landliggerne kom Lejren billigt i Besiddelse af en 
Fodbold, og der arrangeredes forskellige Sportskampe 
mellem OZ- og D-Hams.

De to populære Kokke OZ7JQ og OZ1V foran Spiseteltet 
med Ost og Drikkevarer.

Middagsmaden spistes paa en nærliggende Gaard, 
mens Morgen- og Aftensmad som sædvanlig indtoges 
i Lejren. Det var mægtige Kvanta af Madvarer, der 
sattes til Livs — særlig i den kolde Periode, hvor 
Vejret var efteraarsagtigt. Alene af Marmelade spistes 
35 kg i Ugens Løb. De to Kokke OZ1V og OZ7JQ 
havde meget at gøre, og de opnaaede stor Popularitet. 
Det var morsomt at se dem med deres svingende fulde 
Kaffekander, som omgaaende blev okkuperet af de 
ivrigt Krus-ivejret-hævende Amatører,
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Det er vist ikke helt galt, naar disse Maaltider i 
Lejren karakteriseres som Dagens Clou. Der herskede 
en fornøjelig Stemning og afleveredes saa mange Vit
tigheder, at man maatte være mere tør end én af 
Træ, hvis man ikke morede sig kongeligt. Og saa 
Aftenkaffen KL 21,30! Alle skulde nok sørge for at 
være hjemme til den. Paa det Tidspunkt var Teltet 
helt lukket, og det elektriske Lys skinnede. Alle sad 
som Sild i en Tønde ved de mange Borde, mens Snak
ken gik, og Kaffen skænkedes til Akkompagnement af 
Primusapparaternes Hvæsen. En egen Hygge — en 
egen Stemning var tilstede. Den højeste Grad af Vel
være bredte sig blandt alle disse gode Kammerater. 
Alle følte det, men Ord kan ikke beskrive det! Jo — 
der er herligt i E.D.R.s Sommerlejr!

Tyskerne fik en hel Del at se af Sjælland, idet OZ1D 
havde arrangeret en Tur for dem den Dag, da de an
kom i Turistbil. Senere paa Ugen havde de en Udflugt 
til København, og Neutrofon installerede her Kort
bølgemodtager og Forstærker i Bilen,: for at den offi
cielle Udsendelse fra Lejren kunde aflyttes i Hoved
staden. Prøverne om Eftermiddagen gik ogsaa udmær
ket, men Kl. 19,30, da OZ7EDR sendte en hel Del 
specielle Meddelelser til Tyskerne, var der desværre 
ikke mere Strøm i Turistbilens Akkumulator, saaledes 
at Forstærkeranlæggets Omformer ikke kunde arbejde.

Der var ellers specielle Ting af Interesse for vore 
tyske Gæster i den officielle Udsendelse den Aften. 
Bl. a. var der ankommet et venligt Telegram fra
D.A.S.D.s Præsident. I Oversættelse lyder det saaledes: 
„Paa D.A.S.D.s Vegne ønsker jeg det bedst mjilige 
Held med Sommerlejren og hilser de danske og tyske 
Kammerater hjerteligst. E.D.R. takker jeg oprigtigt for 
det Gæstevenskab, der udvises de tyske Amatører og 
haaber at kunne gengælde dette paa lignende Maade. 
Gebhardt, Præsident for D.A.S.D.“

Trods det store Antal Deltagere var alle i Lejren 
ligesom tidligere Aar som een stor Familie. Praktisk 
talt alle var dus, og Samværet var fra først og til sidst 
præget af det smukkeste Kammeratskab. Der konstate
redes ikke det mindste Tilløb til Ufred nogen Steder 
hele Ugen, skønt det var de mest forskelligartede 
Mennesker, der mødtes. Alle Aldre og alle Samfundslag 
var repræsenteret, og de gik fint i Spand sammen som 
det sømmer sig for Kortbølgeamatører.

Fællesskabsfølelsen gav sig smukt Udtryk paa mange 
Maader, baade mellem Amatører i og udenfor Lejren. 
En Aften overraskede OZ1YL os med lækre Pande
kager til Aftenkaffen, og DR001 sendte Cerutter og 
Cigaretter til hele Selskabet. OZ7KG, som holdt Fød
selsdag i Lejren, mødte med. ikke mindre end 78 
Wienerbrød, og OZ2KR, der havde hørt noget om 
Tyskernes store Appetit, sendte en Kasse med 3 næsten

meterlange Sigtebrød. 2HA, der kom flyvende til Sjæl
land, havde Biscuits med, og 8AZ delte rundeligt ud 
af en Kasse Vafler, han havde faaet tilsendt. Endelig 
maa det ikke glemmes, at 5CN en Dag mødte op i 
Lejren og gratis barberede de Hams, som trængte 
mest -— og det var mange!

Lejren i Fugleperspektiv. Senere paa Ugen kom der endnu flere Telte til, 
saa Maksimum blev 29.

I Lejren havde man megen Morskab af OZ5LBC’s 
sjove aabne Bil, der omgaaende fik Navnet „Bade
karret“. Og med dette „Badekar“ foretoges der hals
brækkende Øvelser paa det bakkede Terræn under 
Tilskuernes Jubel. 5LBC er aabenbart mere end blot 
56 MHz Ekspert! En Aften passerede OZ1R Lejren 
i Motorbaad med en Mængde Passagerer. Med et 
kraftigt Tudehorn kaldte han CQ, og han fik omgaaende 
Svar via Lejrens Højttaleranlæg, saaledes at der af
vikledes en veritabel QSO med lavfrekvente Luftsving
ninger. Det var et pudsigt Intermezzo af den Slags, 
som en EDR-Lejr byder paa mange af.

Som altid gik Dagene altfor hurtigt, og inden vi 
vidste af det, var den dejlige Uge tilende. Det var 
vemodigt, da Tyskerne og alle de andre gode Kamme
rater tog afsted for at spredes for alle Vinde. Sidste 
Aften holdtes et stemningsfuldt Lejrbaal, hvor de tyske 
Amatører bidrog til Underholdningen med Sang og en 
morsom Lejravis. Der sluttedes af med Taler af Lejr
chefen og andre, hvor man takkede hinanden for alt 
det gode, som Samværet i E.D.R.s Lejr havde bragt.

En ny Lejr-Sukces var halet fint i Land. Det havde 
vi at glæde os over midt i det triste Syn af Lejren i 
Opløsning om Søndagen. Mange nye Venskaber blev 
stiftet i Ugens Løb, og gamle blev genopfrisket. Vi 
fik ogsaa oplevet, at en EDR-Lejr glimrende kan gen
nemføres i delvis Efteraarsvejr. Vore Erfaringer er 
mange, og Minderne er de bedst mulige. Derfor vil 
vi mødes igen til næste Aar og paany give Udtryk 
for det smukke Kammeratskab, der trives saa godt i 
vor gamle Forening.

Til Slut maa vi takke de mange, som hver gjorde 
deres Part for at gøre Lejren til en Oplevelse for alle.
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Det gælder Lejrchefen OZ7GL, og det gælder OZ5CN 
og de andre lokale Amatører, som havde gjort et 
mægtigt Forarbejde. Ligeledes en Tak til de mange 
EDR-Medlemmer Landet over, som paa forskellig 
Maade viste, at de tænkte venligt paa os. Maatte 
E.D.R blot altid være Hjemstedet for saadanne Men
nesker med den rette „Ham Spirit“! H. F.

Noter om Lejren.
Lidt Statistik: 143 Kaldesignaler blev noteret i 

Gæstebogen. Maksimum af Telte var 29. OZ1YL 
lavede 125 Pandekager. Militærteltene var 4X5 m i 
Gulvfladen og 3-4 m høje. Der var Plads til 10 Mand 
i hvert Telt, og Tyskerne boede i de to. Lejrens 
Antennemaster var 16 m høje, og da de var helt 
friske, maatte 11 Mand hjælpe til med at rejse dem. 
Stationens 2 Modtagere var stillet til Raadighed af 
OZ4M og OZ2R.

Kuriositeter: Tyskerne lærte „Mester Jacob“ paa 
Tysk, og det var den Sang, som gjorde størst Lykke 
af Fællessangene. Den blev sunget firstemmigt. — 
OZ7LF gjorde i en Rapport opmærksom paa, at vi 
maatte være glade for, at der var blevet nogen hjemme 
til at høre de morsomme og interessante Udsendelser 
Kl. 19,30. — Den stenfri Vej, som Tyskerne lavede 
ned til Vandet, blev udsmykket med en stor Sten paa 
hver Side af Indgangen samt med et 4X2 m stort 
EDR-Emblem i Jorden, lavet af smaa Sten.

Billeder, optaget under Sommerlejren, og som menes 
at have Interesse for de øvrige Deltagere, bedes sendt 
til Lejrchefen OZ7GL, der vil samle alle Billeder i et 
Album og lade dette cirkulere mellem de interesserede. 
Tyskerne vil lave en lignende Foranstaltning, og der 
vil blive bragt en Byttehandel i Stand med disse vore 
Venner fra Sommerlejren. Notér paa Bagsiden af 
Billederne, hvad de forestiller, og skriv i det ene 
Hjørne Fremstillingsprisen for Kopien

Ved Lejrpladsens Oprydning fandtes ikke saa faa 
glemte Sager. En Del er allerede afhentet eller sendt( 
men følgende haves stadig „paa Lager": 1 Regnfrakke, 
1 Saddelbetræk, 1 Kam, 1 Par Solbriller, 1 grønt 
Bæger og 1 Haandklæde. Der savnes et Madrasvaar 
af Hærens samt et Pudebetræk. Dersom Deltagere 
eller Besøgende har fundet Ting, hvis Ejermand de 
ikke kender, kan Tingene sendes til 7GL, som saa 
ordner Resten.

Som nævnt arrangerede Tyskerne en speciel Udsen
delse for Amatørerne i Hjemlandet. Det var interessant 
at se, hvor præcist der blev kvitteret dernedefra. Da

der var sendt „K“, vrimlede det med CW-Signaler 
mellem 3500 og 3600 kHz. Efter hvert 3. Minut kvit
terede OZ7EDR for Rapporterne. I de første 3 
Minutter blev der modtaget 13 Rapporter, og for at 
vise i hvor forskellige Egne af Tyskland, OZ7EDR’s 
Telefoni blev hørt, skal her nævnes disse 13: D4SZK, 
Osnabrück. D3ISV, Kiel, D4FUD, Braunschweig, 
D4VGH, München, D4SIG, Breslau, D4TFU, Halle, 
D4GWJ, Hamburg, D4PCU, Leipzig, D4CZF, Berlin, 
D4WNV, Schuelp-Holstein, D3AVK, Bremen og 
D4HHH samt D4VCO, Baden.

Lejrbaalene var meget stemningsfulde — særlig den 
sidste Aften i Lejren. D4GZF holdt en rørende Af- 
skedstale og takkede for Gæstfriheden samt haabede 
at se os til næste Aar i den tyske Lejr, der skal af
holdes i Harzen. Lejrchefen takkede vore tyske Venner, 
fordi de var kommet og udtalte sin Glæde over, at de 
havde befundet sig vel, ligesom han berørte det inter
nationale Kammeratskab, der er mellem Kortbølge
amatørerne.

De tyske Gæster i Lejren var følgende: Lederen 
D4GZF, Wolf Franczok, Berlin — Frau Angelica 
Tengler — D3CSC, Berlin, — D4GCF, Berlin — 
DE2951/I, Godesberg/Rhein — D3DEN, Stuttgart — 
D4CWF, Berlin — YM4BA, Danzig — Wilhelm 
Winner, Dortmund — DEM2039/V, Meldorf (Holstein)
— DE6327/C, Berlin -— DE6232/D, Magdeburg — 
Joachim Korn, Tännesberg — DE6234/B, Greifswald
— D4XDV, Kiel — DE3603/L, Gotha og DE3680/V, 
Kundsburg.

Flere af vore tyske Kammerater har sendt smukke 
Takkeskrivelser til Lejrchefen og EDR. Vi gengiver 
en af dem: „Til EDR’s Ledelse. Tilbagekommet fra 
EDR’s Sommerlejr 1938 vil jeg gerne takke, fordi jeg 
maatte deltage. Jeg var overrasket over den hjertelige 
Modtagelse. Det var en storslaaet Oplevelse for mig. 
Deres smukke Land har gjort et særdeles godt Indtryk 
paa mig. Jeg er sikker paa, at jeg kommer til Danmark 
igen, naar det er muligt for mig. Sommerlejren vil 
længe blive i min Erindring. Hjertelig Tak til alle, 
som har bidraget til Lejrens Held, og de bedste Hilsner 
til alle Kortbølgevenner i Danmark. Deres Helmut 
Thein, YM4BA“.

I „Dansk Post- og Telegraftidende" har Assistent 
A. M. Christensen, OZ7AM, skrevet en udmærket 
Artikel om EDR’s Sommerlejr. Han dvæler særlig ved 
Lejrens tekniske Udrustning og de Forsøg, der blev 
foretaget. Artiklen er illustreret.
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Forsøgskreds 2.

Søndag den 17. Juli skulde der i Sommerlejren for
søges med Forbindelse mellem fast Station og Fisker- 
baad, men desværre maatte Forsøget aflyses paa Grund 
af daarligt Vejr. Dog havde vi Lejlighed til at prøve 
noget interessant, idet vi nemlig, mens vi sad og af
ventede bedre Vejr, havde den ene Station opstillet i 
et Telt oppe paa en Bakke mellem nogle Træer, og 
den anden — den transportable — befandt sig i Lejren, 
ogsaa i et Telt.

Begge Stationer var de samme, som brugtes til Eks
perimenterne ved Fiskebæk Hotel ved Sommerstævnet 
(omtalt i sidste „OZ“) — dog med Undtagelse af Mod
tageren paa den faste Station, der var blevet erstattet 
med en 2-Rørs superregenerativ netdrevet Modtager 
tilhørende OZ-DR152.

Mens vi sad og afventede bedre Vejr i hver sit 
Telt med ca. 200 m imellem os, og Regnen skyllede 
ned i stride Strømme, havde vi udmærket Forbindelse 
mellem Stationerne uden nogen Art af Antenne paa 
hverken Sender eller Modtager — og det med fuld 
Styrke begge Steder. Man skulde tro, at det vaade 
Telt vilde skærme, men det var altsaa ikke Tilfældet.

Onsdag og Torsdag den 20. og 21. foretoges saa de 
planlagte Forsøg mellem Land og Skibsstation. Den 
faste Station var netdrevet og opstillet i Lejren bag 
det store Spisetelt. Input paa Senderen var her ca. 10 
Watt, og som Antenne brugtes en lodret Halvbølge- 
Hertz, hvis nederste Ende var ca. i m fra Jorden. 
Antennen kobles til Senderen gennem en Zepp-Feeder, 
der er 1,25 m lang og med 6 cm Spacing. Antenne
strøm maalt midt i Antennen var ca. 100 mA.

Den transportable Station var ogsaa forsynet med 
en lodret Halvbølge-Antenne -— denne dog koblet ka
pacitivt ind paa Frembringerkredsen. Input var her 
8 mA ved 120 V, der toges fra et normalt Anodebat
teri. Glødestrømmen toges fra en 2 Volts Akkumulator. 
Sender og Modtager kørte paa de samme Batterier. 
Antennestrømmen i Midten af den Transportables An
tenne var ca. 40 mA.

Som før omtalt sejlede vi ud fra Gilleleje Havn, 
hvor vi havde anbragt den Transportable i en Fisker- 
baad, venligst udlaant af OZ7BP, og Kl. 19 var vi 
udfor Lejren ved Smidstrup. Vi fik straks Forbindelse, 
og vi transmitteredes over OZ7EDR, hvilket dog ikke 
gik saa godt, idet vi maatte holde 7EDR’s Mikrofon 
hen foran 5 m Modtagerens Højttaler. Her skal be
mærkes, at DR152’s Modtager var en ganske lille super
regenerativ Type med 2 Trioder, saa det er jo meget 
bemærkelsesværdigt, at den var i Stand til at trække 
en Højttaler — især paa Signaler fra den svage Station 
ombord paa Fiskerbaaden.

Vi sejlede saa udefter og opretholdt hele Tiden For
bindelse med Lejren. Ude paa Baaden hørte vi Land
stationen QSA4 og R8. Tilsidst var vi ude af Syns
vidde, og det er vanskeligt at bedømme Afstanden, 
saa jeg kan ikke opgive noget nøjagtigt Maal i km. 
Men Mørket faldt paa, og vi vendte Baaden og satte 

Kursen mod Gilleleje Havn. Det viste sig, at da vi kom 
ind bag Gilbjerg, svækkedes Signalerne en Del, men vi 
opretholdt dog Forbindelsen, lige til vi naaede Havnen.

Den næste Aften gentoges Forsøget, og det lykkedes 
paa samme Maade som sidst, skønt det blæste en Del, 
og Apparaterne blev vaade. Dette satte Styrken en 
Del ned, og i Land maatte de have Hovedtelefonerne 
paa, men de hørte os hele Tiden, indtil vi kom i Havn 
igen. OZ5LBC.

Czekoslovakisk Test.
I Anledning af, at den czekoslovakiske Republik har 

bestaaet i 20 Aar, arrangerer C.A.V. en Test, som 
alle europæiske Amatører kan deltage i. Den varer 
fra 3.-11. September incl., og de daglige Tider er fra 
Kl. 16-24 GMT. Følgende Baand maa benyttes: 1,7, 
3,5, 7 og 14 MHz. Kun Telegrafi maa anvendes. 
Det drejer sig om for hver Station at sende og mod
tage en Kontrol-Kode. Denne bestaar af RST-Rap- 
porten og QSO’ens ordinære Nummer, idet der be
gyndes med 001. Eksempel: 579003- Czekiske Amatører 
kalder „CQ CAV“, og udenlandske Deltagere kalder 
„CQ OK“.

For hver sendt og godkendt Kode ydes 1 Point, og 
for hver korrekt modtaget Kode gives 2 Points. Paa 
1,7 MHz fordobles Pointstallene. Paa hvert Baand 
kan de samme 2 Stationer kun have QSO een Gang. 
Ved den endelige Pointsberegning betragtes hvert 
Baand for sig. Den samlede Sum for hvert Baand op- 
skrives i Række med det højeste Pointstal øverst og 
det laveste nederst. Baandet med det højeste Antal 
multipliceres ikke. Det næsthøjeste Antal Points mul
tipliceres med 2, det trediehøjeste med 3 og det fjerde 
med 4. Den samlede Sum af Points, som derved frem
kommer, multipliceres med 1, naar der er opnaaet 
QSO med 1 czekoslovakisk Distrikt, med 1,2 for 2 

Distrikter, med 1,5 for 3 og med 2 for 4 Distrikter.
Hver Deltager maa sende en Afskrift af sin Logbog, 

separat for hvert Baand, til C.A.V.s Hovedkvarter, 
Post Box 69, Praha I, Czekoslovakiet. Loggen maa 
indeholde følgende: De „workende“ Stationers Kalde- 
signaler, Tid, Koden, som sendtes og modtoges, samt 
Slutsummen af Points, der menes at være opnaaet. 
Loggen maa afsendes senest den 21. September. Hvis 
en Station, man har haft QSO med, ikke indsender 
Log, ydes der ikke Points i det Tilfælde. De tre bedste 
Deltagere i hvert Land vil modtage et Diplom.

144



Akt i v i t e t s -Rappor te r .

Sydøstjylland.
OZ3DK har nu haft 20 Lande og af DX W2 paa 

14 MHz. Han bruger ca. 10 Watt paa Hartley.

OZ3RO har i den sidste Maaned trods det gode 
Vejr haft 30 QSO, deriblandt YR og SU.

OZ5S er temmelig aktiv og har nu faaet QRO til 
50 Watt, og det giver gode Resultater, f. Eks, TF3A 
paa 14 MHz.

OZ7MQ vaagner undertiden midt om Natten og kan 
saa ikke lade være at starte Senderen. Resultatet har 
været ca. 30 QSO, hvoraf de 9 var DX, f. Eks. 
Wl-2-4-7, VP5, SU1 og CM8 — alt paa 7 MHz 
med ca. 13 Watt paa CL4 i ECO.

OZ-DR360 har Morseattest og Licensansøgning 
klar, og de bliver snart indsendt. Han har sendt Rap
porter til nogle oversøiske DX-Stationer.

OZIJW.

Fyn.
OZ5U er ikke kommet i Gang med den Trans

portable, da den skal laves om til 56 MHz og være 
klar inden 1. September. Hams paa Fyn, der sender 
paa 56 MHz, bedes skrive og fortælle Tiden.

OZ7AH har lavet Super til Kortbølge, og han 
haaber i Løbet af en overskuelig Fremtid at faa lavet 
en ny ECO-PA.

Lolland-Falster.
OZ2B har været i Gang nogen Tid med en ECO-PA 

med ca. 12 Watt Input. Der bruges et 6L6 Rør i 
PA-Trinet. Han vil meget gerne have nogle BK- 
QSO’er med Amatører paa 3,5 MHz. Fra 1. Sep
tember flytter han til København.

OZ2CR har faaet Døgndrifttilladelse. Han har haft 
flere Fone-QSOer med SM, PA og OK. DR-Rap- 
porter er velkomne, men udebliver desværre.

OZ4D har med sin Hartley haft mange fine euro
pæiske Forbindelsef, og Input har kun været ca. 
5 Watt. Han kommer snart i Gang med en CO-PA 
med 15 Watt Input og Heising-Modulation. Fre
kvensen bliver 3555 kHz. Der bruges en 40 m lang 
L-Antenne.

Medlem Nr. 1421 har bygget en ny Modtager og 
vil nu have et DR-Nummer. OZ8Q.

Sjælland.
OZ4M melder om pæne Resultater, selv om For

holdene ikke har været særlig gode. Senderen er 
ECO-PA-PA med Rørene AL4, 10 og 809, og særlig

Type 809 har 4M mange Lovord overfor. Følgende 
Prefixes er halet hjem med QRK fra R4-9: Wl-2-3-
4-6-7-8~9, VE1-2-3, VQ3-8, VU2, ZD2-4, ZS6, ZE, 
ZB1, HS, SU, CN8.VP7, PY og J. Input har været 
max. 65 Watt. Det overvejes at udskifte Zepp’en til 
Fordel for en Trediedels-Hertz.

OZ7JQ har siden Licensen kom „worked“ det meste 
af Europa med 3 Watt paa Hartley. En ECO-PA 
med Heising-Modulation samt en 0-V-Pen er under 
Bygning. Fra ca. 1/9 er han QRV hver Formiddag 
paa Hverdage fra Kl. 9-10 DNT paa paa 7 MHz.

OZ8O har fra 1/5,12/8 med Undtagelse af Sommer- 
lejr-Ugen været paa Sjællands Odde og med sin trans
portable MO-PA installeret i Telt været i Gang paa 
3,5 MHz. Input var fra 6-10 Watt, og Antennen en 
40 m af L-Typen, mens Modtageren var 1-V-l. Fra 
!3/5 er han atter hjemme i Hellerup, og Hams er altid 
velkomne paa Stationen.

OZ9R har lige foretaget en større Ændring af 
Stationen. Ny HT-Transformator er viklet, og Sen
deren er bygget om i Panelform (a la 7HL’s i sidste 
„OZ“). PA bliver med 2 Stk. 809 i Push-pull og 
1000 Volt paa, saa Input bliver ca. 100 Watt.

OZ-DR438 har hørt alle Verdensdele paa sin 0-V-1 

og kan allerede sende og modtage med en Hastighed 
af 70-80, men han maa vente med Licensen, da han 
først fylder 16 Aar om 3 Maaneder.

OZ2AK og OZ4M.

Bornholm.
OZ4AC meddeler, at en Pirat har benyttet hans 

Kaldesignal ret flittigt, og han er meget interesseret i 
at faa Synderen stoppet. Dersom nogen har hørt eller 
har haft QSO med Kaldesignalet OZ4AC i Tids
rummet 1/5-20/7 bedes Rapporter tilsendt med saa 
nøjagtige Oplysninger som muligt. Som et Kuriosum 
skal nævnes, at Piraten havde den Frækhed at kalde 
OZ7EDR den 19. Juli Kl. 00,05-05,00 utallige Gange. 
Den rigtige 4AC har i ovennævnte Tidsrum ikke 
været i Gang, men Stationen er nu atter i Luften. 
Det er en ECO-PA med 15 Watt, og den arbejder 
paa 3,5, 7 og 14 MHz.

OZ4AD har lavet en ny Modtager, der er lidt 
usædvanlig, men gaar fb. Den har uafstemt HF og 
afstemt Anode paa Detektortrinet samt 2 Trin LF. 
Modtageren er beregnet for DC-Lysnet. OZ4IM.

PA0AZ meddeler (via OZ2Q), at FM8AD meget 
gerne vil have QSO med OZ. Han ligger paa ca. 
14300 kHz med CW og har en T8X-Tone.
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E.D.R.s Generalforsamling.
Besøg paa Professor Niels Bohrs Institut.

E.D.R.s Aarsregnskab for 1937 — 38.

Saa indkalder vi atter til E.D.R.s ordinære General
forsamling, som afholdes i København Søndag den 4. 
September. For at gøre Dagen saa udbytterig som muligt 
for de mange Medlemmer, der kommer rejsende lang- 
vejs fra, bliver der atter i Aar arrangeret Besøg i en 
interessant Virksomhed før Generalforsamlingen — 
nemlig i selveste Prof. Niels Bohrs verdensberømte 
„Institut for teoretisk Fysik“.

Vi ved, at der blandt E.D.R.s Medlemmer er mange, 
som interesserer sig for Atom-Fysik. For dem vil det 
blive en enestaaende Oplevelse at bese det Sted, hvor 
nogle af vor Tids ypperste Videnskabsmænd aflurer 
Naturen dens dybeste Hemmeligheder. Der bliver Lej
lighed til at se det store nye Højspændingsanlæg og 
den kæmpemæssige Elektromagnet, som er beregnet til 
at fremkalde Atomspaltninger. Vi samles udenfor In" 
stitutet, Blegdamsvej 15, Kl- 11 prc.

Generalforsamlingen afholdes i Ingeniørhuset, Vester 
Farimagsgade 27-31, fra Kl. 14—18. Der skulde saaledes 
i Aar blive Tid nok til at faa alt drøftet paa forsvarlig 
Maade. Ved 16—17-Tiden bliver der en lille Kaffe
pause. Adgang tilstedes kun mod Forevisning af gyldig 
Kontingentkvittering for indeværende Kvartal. Samme 
Kvittering benyttes ved Afstemning med Fuldmagter.

Dagsorden (iflg. Vedtægternes § ,7):

1. Valg af Dirigent.
2. Formanden aflægger Beretning.
3. Kassereren fremlægger Regnskabet i revideret 

Stand.
4. Forslag til Vedtægtsændringer.
5. Almindelig Drøftelse af Foreningens Virk

somhed.
6. Valg af Formand.

7. Valg af 6 andre Bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 Revisorer.
9. Eventuelt.

Punkt 4 vil dog udgaa, da der ikke er kommet 
Forslag til Vedtægtsændringer. Det haabes, at samt
lige Kredsledere og helst ogsaa alle Afdelingsledere giver 
Møde til Generalforsamlingen, saaledes at alle Grupper 
indenfor Landsforeningen bliver godt repræsenteret.

Kl. 19 er der Fællesspisning i Ingeniørhuset — 
Middag a 3 Kr. pr. Kuvert. Efter Middagen bliver 
der kammeratligt Samvær med forskellig Underholdning, 
Forevisning af Films m. m. — Til Provinsmedlemmerne 
siger vi: Velkommen til København den 4. September!

Bestyrelsen.

I n d t æ g t e r :
Kontingenter..........................................
Annoncer.....................................................
Renter..........................................................
Diverse.........................................................
Overført Girobeholdning...............................

Bankbeholdning...........  .............
Kontantbeholdning.....................

Ialt.._

U d g i f t e r :
„OZ“:
Trykning ...............................  4938,10 Kr.
Klicheer ................................  729,96 -
Forsendelse............................ 555,62 -
Tegninger............................... 19,00 -

Kr. 9558,80
843,56

49,07
448,35

1912,86
1457,28

50,00
Kr. 14319,92

Kr.
QSL-Centralen........................................
Porto.......................................................
Kontorartikler & Tryksager............... ..
Klublokale, Møder & Udstillinger. . .
Diverse.................................................. .
Tilstedeværende Girobeholdning . . . .

Obl. og Bankbeholdn 
Kontantbeholdning . .
Teknisk Konto.............

Ialt. .

6242,68
499,44
512,40
589,75

1056,64
795,26

1653,78
2835,82

1,26
132,89'

Kr. 14319,92

Status pr. 1. Juli 1938.

A k t i v e r :
Girobeholdning V7 1938...............  Kr. 1653,78
Obl. og Bankbeholdn. 1/7 1938 - 2835,82 
Kontantbeholdning 1/7 1938. . . - 1,26
Teknisk Konto..............................  - 132,89
UdestaaendeAnnoncefordringer - 64,50 
Inventar:

(Skrivemaskiner, Sender m. m.)
Ialt.. .

(1912,86) 
(1457,28) 
( 50,00) 

( - > 
( 226,00)

- 700,00 ( 300,00) 
Kr. 5388,25 (4059,64)

P a s s i v e r :
Forudbetalt Kontingent................  Kr. 2718,50 (2221,00)
Aktiver overstiger Passiver med - 2669,75 (1838,64)

I a l t . .  . Kr. 5388,25 (4059^64)

Tallene i Parantes angiver Beløbene fra sidste Aars 
Status.

Undertegnede Revisorer attesterer herved, at vi har 
gennemgaaet Regnskabet og fundet Kasse-, Giro- og 
Bankbeholdningerne rigtig til Stede. Bilagene er an
nullerede.

København, den 1. August 1938.
Johan Krøner. Niels Ibsen.

OZ3IK. OZ7SS.
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Fra Afdelingerne*
Kreds 1.

E.D.R.s københavnske Afdeling.
Klublokaler Fuglevangsvej I4, Telefon Nora 4466y. Afdelingens Formaal er 

at afholde Klubaftener, Morsekursus og Foredrag for E.D.R.s københavnske 
Medlemmer. Der er fri Adgang for alle Medlemmer af E.D.R. Klubaften 
afholdes hver Mandag fra Kl. 20, og der er Morsekursus Onsdag og Fredag fra Kl. 
20—22. Mandag fra Kl. 20 udleveres QSL-Kort. Alle Oplysninger faas hos Forman

den OZ3U, Tlf. Vester 2425y, eller gennem Afdelingens Telefon.

Ordinær Generalforsamling afholdes i den køben
havnske Afdeling Mandag den 22. August Kl. 20 me'd 
følgende Dagsorden:

1. Valg af Dirigent.
2. Formanden (Kredslederen) aflægger Beretning.
3. Kassereren aflægger det reviderede Regnskab.

4. Valg af Kredsleder.
5. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer.
6. Eventuelt.

Som meddelt i sidste „OZ“ afholdes Søndag den 
28. August en stor Rævejagt med 2 Ræve. Omraadet 
bliver denne Gang Kalundborg-Korsør-Store Heddinge- 
Roskilde-Kalundborg. Af Kort kan anbefales Geodætisk 
Instituts 1:200.000 Nr. 8-9 og 1:100.000 Nr. 30-40- 
47-48.Kaldesignalerne bliver OZ5EDR og OZ9EDR.

Der sendes paa 173,5 m med ICW i 3 Minutter 
hver hele og halve Time, saaledes at OZ5EDR sender 
3 Minutter i og OZ9EDR 3 Minutter over hel og 
halv. Der startes Kl. 9,57 DNT. Points-Beregningen 
er omtalt i sidste „OZ“. Der betales 1 Kr. i Start
penge, og det er en Nødvendighed at melde Deltagelse 
samt Nummer for Vogn eller Motorcykel, som ind
sendes inden den 17. August. Største Fart paa Vejene 
er 60 km. Der er Kontroller ude, saa dette maa over
holdes, da vi ikke ønsker Konflikt med Politiet og evt. 
faar Forbud mod Rævejagter, hvis der køres for stærkt.

Udsendelserne slutter Kl. 15,03, og Deltagerne samles 
Kl. 16 i Anlæget i Ringsted, hvor Præmieuddelingen 
finder Sted. Ønskes Motorkøretøj stillet til Raadighed, 
maa dette samt Anmeldelse og Betaling af Startpenge 
ordnes med OZ3U. Der bliver Sølvplader til alle, der 
kommer ind til begge Ræve, samt flotte 1. og 2. 
Præmier.

Og saa tager vi fat paa Foredrag igen. Mandag d. 
12. September indledes Sæsonen med et Foredrag i 
Serien „Elektricitetslære“, idet Installatør Schrøder, 
OZ1S, fortæller om „Elektriske Enheder“.

Nyt Morsekursus begynder Onsdag d. 7. September 
Kl. 20. Prisen er 5 Kr. pr. Maaned, heri incl. Skrive
hæfter. Husk selv at medbringe en god Hovedtelefon. 
Morsekursus er herefter hver Onsdag og Fredag Kl. 20 
i EDR’s Lokaler, Fuglevangsvej 14.

Mandag den 25. Juli var 20 af Motorklubben 
„Triumph“s Medlemmer vore Gæster i Afdelingen.

OZ3U fortalte, hvorledes Rævejagter i Almindelighed 
foregaar, 3AP demonstrerede sin Pejlemodtager og til 
Slut vistes 7T’s og EDR’s Rævejagtsfilm. Motor
folkene var meget interesseret i Samarbejdet, og man 
indbød de, der havde Lyst, til at komme til en lille 
orienterende Rævejagt Torsdag d. 28. Juli om Aftenen.

Det var her Meningen, at de, som sidste Gang 
havde Uheld med Pejlem od tageren, skulde faa denne 
kalibreret og afprøvet. Af en eller anden Grund maa 
dette ikke have interesseret d’Herrer, for Resultatet 
var, at mens der mødte 12 Motorcyklister og 3 Biler 
til helt gratis Brug for vore Medlemmer, saa kom der 
kun 3 EDR-Folk med Pejlemodtagere. Det kan vel 
forstaas, at Motorfolkene var skuffede.

Vi delte saa de 3 Modtagere, saa der kørte 4-5 
Motorcykler med hver Modtager. Den ene fik kun 
een Pejling — saa kunde Modtageren ikke koble mere. 
De andre fik gode Pejlinger, men kom først ind, efter 
at Ræven havde opgivet QRA.

Hvor mange Motorfolk, der efter dette ønsker at 
deltage i den store Rævejagt d. 28. August, ved jeg 
ikke, men jeg vil henstille til vore Medlemmer, at de 
møder op, naar der arrangeres saadan noget. Her var 
en udmærket Lejlighed til at faa et virkelig godt 
Samarbejde i Stand, som kunde udvikles til at dække 
hele Landet, da de forskellige Motororganisationer 
staar i meget intimt Samarbejde med hinanden. Men 
paa den Maade, som det gik første Gang, mister 
baade Motorfolkene og vi, der arrangerer, Lysten. 
Og hvad sker saa? Jo — Medlemmerne vil da klage over, 
at der ikke sker noget! OZ3U.

Kreds 3.

Lolland-Falster.
Eftermiddagsmødet d. 31. Juli i Maribo havde kun 

samlet 6 Deltagere. Begge Medlemmerne fra Femø var 
ogsaa mødt. De daarlige Færgeforbindelser mellem 
Øerne har bevirket, at de kun kan deltage i Møderne, 
naar disse afholdes om Eftermiddagen. Den paatænkte 
Rævejagt blev udsat til senere, da der ikke var Til
slutning nok.

Den aarlige Udflugt til Langeland afholdes Søndag 
d. 28. August. Vi mødes paa Færgen „Mjølner“, som 
afgaar fra Nakskov Kl. 13,15. I Forbindelse med 
Udflugten, som gaar til Spodsbjerg, vil der blive afholdt 
Kredsmøde, hvor der skal vælges Kredsleder for det 
kommende Aar. OZ8G.

Kreds 4.
4. Kreds' aarlige Kredsmøde

afholdes Søndag d. 21, August. Der begyndes Kl. 9 
med Rævejagt for Cyklister, og Kl. 14 er der Stævne 
paa „Park Hotel“ i Odense.
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Rævejagten. OZ1W er Ræv og er skjult højst 10km 
fra Landsbyen Birkende. Han begynder KL 9 og 
sender hvert 20. Minut til KL 12, kun 3 Minutter 
hver Gang. Han sender sit Kaldesignal og lange Streger. 
Der sendes paa 1,7 MHz. Ræven maa skjule sig, hvor 
han vil indenfor Omraadet. Deltagerne maa kun benytte 
Cykler. Der er udsat en Nettransformator som 1. 
Præmie, OZ5V har udsat en Peerless Højttaler som
2. Præmie, og 3. Præmien er en Lykkepakke til en 
Værdi af 7-8 Kr., som OZ7EU har givet.

Stævnet begynder KL 14, og her uddeles Præmierne, 
mens Deltagerne i Rævejagten fortæller om deres 
Oplevelser. Derefter fælles Kaffebord, og KL ca. 15,30 
Causeri af OZ4LM: „Da jeg blev Kortbølgeamatør“. 
Derpaa Valg af Kredsleder. Sidste Kontingentkvittering 
fra EDR giver Ret til en Stemmeseddel og kan bruges 
til Fuldmagter. Til Slut Forhandling om, hvad der er 
Kredslederens og hvad der er Afdelingernes Hverv.

OZ5G.

Den fynske Studiekreds.
Søndag d. 28. August arrangeres en Tur med Besøg 

paa en stor industriel Fabrik og senere Stationsbesøg. 
Nærmere Program tilsendes Medlemmerne. Der bliver 
intet Medlemsmøde i August. Næste Møde afholdes 
Onsdag d. 28. September. OZ5AC.

Langeland.
Søndag d. 28. August afholdes Stævne i Spodsbjerg, 

hvor vi mødes med vore Kolleger fra Lolland-Falster. 
Stævnet begynder officielt Kl. 14,45 ved „Mjølners“ 
Ankomst fra Nakskov, men en Del lokale Amatører 
tager ud med transportabel Station allerede fra For
middagen af. Da det er Meningen, at der ved samme 
Lejlighed skal dannes en langelandsk Afdeling under 
Kreds 4, anmodes alle EDR-Medlemmer paa Langeland 
indtrængende om at komme tilstede. Husk at tage 
Mad med til hele Dagen. I Tilfælde af daarligt Vejr 
afholdes Stævnet paa Badehotellet. OZ7F.

Odense.
Odense-Afdelingen holdt Møde paa „Park Hotel" 

d. 20. Juli, og der var samlet 25 Deltagere. OZ3H, 
4PB, 8F og Medl. Nr. 1434 — alle fra Svendborg — 
var efter Opfordring mødt med transportable Sendere 
og Modtagere for 5 m. Disse blev demonstreret med 
forskellige Antenner.

Derefter var der Forsøg med et Anlæg i 4PB’s Bil 
og et Anlæg paa „Park Hotel". Bilen kørte rundt i 
Byens Gader, og vi stod gennem Mikrofon og Højt
taler hele Tiden i Forbindelse med Bilen. Alt kom ind 
med fin Højttalerstyrke. 4PB kørte Bilen hen under 
et Træ, hvorved Antennemasten knækkede, men selv 
da Antennen laa paa Bilens Karosseri, gik Udsendelsen 
fint igennem.

Vi takker herved d’Herrer fra Svendborg for den 
glimrende Aften, vi havde sammen med dem. Det har 
virket godt, for „5 m Feberen“ raser allerede i Odense. 
-— Afdelingen afholder som sædvanlig Møde paa 
„Park Hotel“ Onsdag d. 17. August KL 20. Der vil 
blive Fremvisning af Kortbølgemodtagere.

Paa sidste Møde blev det vedtaget at lave en natlig 
Rævejagt. Denne vil finde Sted Lørdag Aften den 
27. August. Alle Amatører — ogsaa udenfor Odense- 
Afdelingen — der har Lyst til at deltage, er hjerteligt 
velkomne. Terrænet bliver: Fra Blommenslyst Kro til 
Vissenbjerg, derfra en lige Linie til Morud og derfra 
til Slukefter Kro.

Alle Deltagerne samles paa Blommenslyst Kro senest 
KL 22 til fælles Kaffebord, hvorefter der startes. OZ9Q 
har velvilligst lovet at være Ræv. Han sender første 
Gang KL 23,20 og derefter hvert 20. Minut. Sende
tiden er 3 Minutter. Ræven sender sidste Gang KL 1,40, 
hvorefter QRA opgives. Der udsættes en Sølvplade 
for den første Cyklist og for det første Motorkøretøj.

Alle Deltagerne bedes medbringe følgende: 1 Kop, 
Madpakke og Tæppe, da der, naar Jagten er afsluttet, 
vil blive skænket Kaffe, hvorefter der bliver „fælles 
Snorkning“ til Morgenstunden. Dernæst Kaffe (husk 
medbragt Mad), og saa gaar det løs med 5 m Forsøg. 
Der skulde vi jo gerne vise Svendborg, at vi har lært 
noget. D’Herrer kommer sikkert nok. — Kom saa 
Lørdag Aften d. 27. August og vær med til den første 
„Nat-Rævejagt", der endnu har været afholdt!

OZ4S.

Kreds 5.
Haderslev—Aabenraa—Sønderborg.

Møde afholdes paa Højskolehjemmet i Haderslev 
Søndag d. 28. August KL 14. OZ5LBC vil her holde 
Foredrag om 5 m Sendere og Modtagere samt demon
strere sine Apparater. Derpaa Auktion over medbragte 
Radiodele.

Medlemmer fra andre Afdelinger er velkomne. Vær 
venlig at tage OW eller YL med, da der afsluttes 
med Sammenkomst paa „Harmonien". Mød talrigt 
OB’s, da der ogsaa skal være Valg af ny Formand.

OZ7A.

Kreds 6.
Aarligt Kredsmøde.

Der afholdes Kredsmøde d. 21. August KL 14 paa 
Hotel „Hafnia" Skolegade, Esbjerg. KL 15 er der 
fælles Kaffebord og derefter Møde med Valg af 
Kredsleder og Behandling af eventuelle Forslag til 
Drøftelse paa EDR’s Generalforsamling og af Arbejdet 
indenfor Kredsen. Dersom Tiden tillader det, vil der 
muligvis blive afholdt nogle 5 m Forsøg. OZ2XA.
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Kreds 7.
Kredsmøde.

Der afholdes Kredsmøde Søndag d. 21. August i 
Horsens. Dagsorden m. m. bliver tilsendt Afdelingerne. 
Mød talrigt. Evt. Forslag bedes tilsendt OZ3XA 
senest d. 19. August. OZ3XA.

Randers.
Paa Grund af manglende Tilslutning ved sidste 

Møde hos OZ3G holdes intet Møde i August, 'men 
derimod Lørdag d. 24. September hos Arne Hansen, 
Aarhusvej. OZ5R.

Aarhus,
Mødet d. 17. Juli var besøgt af ca. 20 Amatører 

(hvilket var mindst 20 for lidt). Det var en særdeles 
vellykket Aften, og vi bringer de to udmærkede 
Foredragsholdere, OZ9R og DR084, hele Afdelingens 
bedste Tak for det gode Stykke Arbejde, de hver især 
har præsteret.

Afdelingens Møder vil for Fremtiden af praktiske 
Grunde være henlagt til den tredie Lørdag i hver 
Maaned, og næste Møde bliver som Følge heraf 
Lørdag d. 20. August Kl. 20 paa Folkebiblioteket. Vi 
har fra Aarhus Turistforening modtaget ca. 1500 QSL- 
Kort, som skal uddeles.

Nye Medlemmer, som er interesseret i Oprettelsen 
af et Morsekursus, bedes give Møde, for at vi kan 
drøfte Betingelserne og Tidspunkterne for et saadant 
Kursus. OZ3V.

Horsens-Vejle.
I Juli Maaned har der ikke været afholdt Møde. I 

Stedet tog Horsens-Afdelingen paa Week-end til Juels
minde Strand med X-OZ3XA. Hele Stationen blev 
anbragt i en Jernbanevogn, som Horsens-Juelsminde 
Banen venligst havde stillet til Raadighed

Vi havde QSO med mange OZ-Stationer og fik 
gode Rapporter fra alle. OZ7EDR havde vi QSO med
3 Gange, og Signalerne gik fint igennem paa begge 
Sider. Vor første QSO var med ON4FC, som gav 
W5 R7-8 fb. Senderen var ECO-PA, heisingmoduleret 
med en stor Klasse A Forstærker med 2 Stk. F 443 i 
Push-pull. Modtageren var en Super. Antennen var 
en 40 m Trediedels-Hertz, som var ophængt i 2 Stk. 
18 m høje Master. Der var AC-Lysnet til Raadighed.

Badegæsterne var næsten ikke til at holde borte. De 
skulde alle se, hvad det var for mystiske Ting, der 
foregik. Søndag Eftermiddag fulgte Badegæsterne de 
Forsøg, der blev foretaget i EDR’s Sommerlejr, gennem 
vor store Forstærker. Det vakte stor Begejstring. 
Juelsmindeborgerne var ogsaa stolte af at høre os i 
Æteren. Stadig kom de og spurgte, om vi ikke snart 
sendte en Grammofonplade igen. Helst vilde de høre 
„Violetta“. Hi!

Vi forsøgte at „underholde“ dem, saa godt vi kunde. 
Mon ikke Begejstringen vilde svinde, hvis der opstod 
en fast Amatørsender i Juelsminde? OZ3FM var Kok, 
og Maden stod paa Højde med den paa de bedste 
Hoteller — blot til en meget lavere Pris. Om Natten 
— d. v. s. vi sov ikke meget -— boede vi „i Stuen paa 
et Høloft“. Det var med Vemod, vi pillede Stationen 
ned Søndag Aften. Alle var enige om, at det havde 
været en vellykket Tur. OZ3XA.

Nyt paa alle Frekvenser.

Hovedredaktøren, OZ7F er bortrejst fra 14. til 21. 
ds. Adressen er i det nævnte Tidsrum: c/o Kosmos 
Feriekoloni, Strandvangen, Nykøbing Sj.

Iflg. „The Wireless World" havde G5MQ den 2. 
Juli fra Kl. 15,00-15,45 QSO med I1RA paa 56 MHz. 
De brugte begge Telefoni, og Input var henholdsvis 
25 og 100 Watt. G5MQ gik igennem med R5, mens 
I1RA blev modtaget paa Højttaler med R8 og QSB til 
R2. Dette er antagelig DX-Rekord paa 5 m i Europa.

Fremgangen i Amatørbevægelsen i England viser sig 
tydeligt i Kaldesignalerne. G2, G5, G6 og G8 Kalde- 
signaler er nu uddelt i saa stor Udstrækning, at de er 
fuldkommen „opbrugt", og en ny Serie med G3 er nu 
paabegyndt. Saa stærkt gaar det, at G8-Serien blev 
brugt op i Løbet af 18 Maaneder.

Arbejdet med at fremstille saa korte Radiobølger 
som muligt fortsættes stadig, og der meldes fremdeles 
om nye Fremskridt. Den bekendte tyske Ultrakortbølge- 
Ekspert, Professor Esau i Jena, der for nogle Aar 
siden holdt Foredrag paa Radioudstillingen i København, 
er nu naaet ned paa en Bølgelængde af 4,9 mm. Det 
skal efter Sigende være den korteste Bølge til Dato.

Forleden lykkedes det G5ML at faa en enestaaende 
Ringtest med Amatører i de 5 andre Verdensdele paa 
14 MHz, og det foregik oven i Købet med Telefoni 
for alles Vedkommende. Stationerne, som deltog, var 
beliggende i Kenilworth, (England), Brisbane (Australien), 
Goulds (Florida U.S.A.), Alexandria (Ægypten), Bombay 
(Indien) og i den sydamerikanske Republik Columbia. 
Hver af Amatørerne kunde høre de andre og opret
holde udmærket Forbindelse med dem. G5ML fik 
startet denne verdensomspændende „Ring“ paa mindre 
end 4 Minutter.
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E.D.R.s nye Haandbog.
Det er forbavsende, saa hurtigt E.D.R.s Haand- 

bøger sælges. Allerede nu efter kun 1 Aars Forløb ligger 
en ny Udgave af „Kortbølge-Radio“ paa vort Bord. 
Og det er vel at mærke en Udgave, som næsten intet 
har tilfælles med den forrige. Helt ny og overraskende 
god er „Kortbølge-Radio“ blevet. Man imponeres af 
den statelige Bog og forbavses over, at der i et lille 
Land som vort kan udgives et saa stort Værk om et 
specielt Emne.

En indgaaende Omtale af alle Kapitler kan vi ikke 
afse Plads til her. Kun skal siges, at Bogen indeholder 
alt, hvad den begyndende og viderekomne Kortbølge
amatør har Brug for — og mere til! Det gælder baade 
hvad angaar Teknik og den daglige Amatørvirksomhed. 
At „Kortbølge-Radio“ er ført up to date fremgaar bl. 
a. af, at de nye Amatørbaand efter Cairo-Konferencen 
er naaet at komme med.

Det, der gør denne Udgave saa meget værdifuldere 
end dens Forgængere, er, at den bringer en Mængde 
originale Konstruktioner, som følgelig aldrig har været 
offentliggjort i „OZ“ eller andre Steder. De mange 
Modtagere og Sendere er specielt konstrueret for Haand- 
bogen og afprøvet i Praksis af kyndige Amatører og 
Teknikere. For hver Konstruktion er der tydeligt Dia
gram, flere gode Billeder og udførlig Materialeliste.

Af Modtagere er der 7 forskellige Konstruktioner 
lige fra den mindste Type med Batteridrift og til en 
Super for baade Jævn- og Vekselstrøm. Her er noget 
for enhver Smag og Pengepung. Det samme gælder 
Senderne, hvor der er 9 Konstruktioner at vælge imel
lem. Det er alle moderne, styrede Opstillinger, nogle 
indrettet ogsaa til Telefoni, andre til specielt 28 MHz 
Arbejde o. s. v. Lækre Konstruktioner er det, og man 
finder anvendt moderne Rør af baade europæisk og 
amerikansk Fabrikat.

Et andet helt nyt Kapitel i Haandbogen er OZ7N’s 
Afhandling om elementær Elektroteknik. Man har her 
en praktisk Oversigt over Anvendelsen af Ohms Lov, 
Oplysninger om de forskellige Enheders Betydning og 
Eksempler paa forskellige Beregninger. Særlig helt nye 
Kortbølgefolk, der ikke har gennemgaaet den tidligere 
saa almindelige Skole som ordinær Radioamatør, vil 
have stor Gavn af dette Afsnit om Elektroteknikkens 
Grundbegreber.

Alt, hvad den praktisk arbejdende Kortbølgeamatør 
har Brug for vedrørende Frekvensmaalere, Strømfor
syning til Sendere og det ret omfattende Emne om 
Sendeantenner, findes naturligvis ogsaa i Haandbogen. 
Det samme gælder en udmærket teoretisk Gennemgang 
af Senderopstillinger fra de simpleste til de mest kom
plicerede. Kun savner vi et Afsnit om ultrakorte Bølger,

som der er stigende Interesse for her i Landet, men 
det kommer sikkert i næste Udgave.

„Kortbølge-Radio“ er nydeligt trykt paa godt Papir, 
og der er næsten ødslet med Diagrammer og Billeder. 
Det er tydeligt, at det har været en temmelig kostbar 
Bog at fremstille, men Resultatet er sandelig ogsaa 
overmaade tilfredsstillende. For E.D.R. er det en Glæde 
at lægge Navn til et saa smukt Værk, som i den kom
mende Tid skal hjælpe til med yderligere at dygtiggøre 
de skandinaviske Kortbølgeamatører. Det tjener Ahrent 
Flensborgs Forlag til Ære, at Haandbogen er bragt op 
paa saa høj en Standard, at den begynder at kunne taale 
Sammenligning med de store Landes Udgaver. OZ7F.

Røg i Kassen —
eller da Bleederen forsvandt!

Dette er et lille Eksempel paa, hvor nødvendig en 
god Bleeder er. Jeg havde hidtil brugt en almindelig 
Gitterafleder som Bleeder, da jeg kun kørte med 350 Volt, 
og det var ogsaa gaaet fb. Men nu skulde jeg have QRO 
med 700 Volt paa Pladen. (Enkelt Ensretning. Hi!).

DR360 passede Omskiftere og Afbrydere, og jeg 
havde Gaardpumpen under mig. Vi havde startet og 
var ved at kalde CQ, da jeg pludselig lugtede en un
derlig Røg. Jeg sagde til DR360, at han skulde lægge 
den Cigaret, men han hævdede, at han overhovedet 
ikke havde smagt Tobak den Dag. Jeg maatte saa 
gøre ham en Undskyldning, men Røgen vedblev.

Pludselig opdagede DR360, at den kom fra Elimina- 
toren, og vi skyndte os at aabne Kassen. Sikken et 
Syn! Bleederen var helt glødende, og DR360 blev 
derfor skyndsomst sat til at agere Blæsebælg, men det 
hjalp ikke. Et Øjeblik efter var Bleederen der ikke 
mere, men derimod laa der en ildelugtende Vædske 
paa Bunden af Kassen.

Naa, vi kører videre, sagde DR360, og det gjorde 
vi med en ny CQ. Den gav en SM, og Tonerapporten 
vil jeg ikke tale om. Vi fuldførte QSO’en, men lige 
da jeg havde sagt „gb OB“, glimtede det inde i Kas
sen, og saa hørte vi ikke mere. DR360 kiggede rød 
i Hovedet paa mig og sagde: „Der sprang vist noget“! 
„Det maa du nok sige“, sagde jeg, og saa gav vi os til at 
undersøge Skadens Omfang. Det viste sig, at der ikke var 
een hel Sikring i Kassen. (Godt, at der var Sikringer. Hi!).

Vi udskiftede de overbrændte Sikringer og startede 
igen, men nu vilde Skæbnen, at vi startede med Be
lastning, og Resultatet var: Alle Sikringer kaput igen! 
Naa, Enden paa Historien blev, at vi skiftede til dob
belt Ensretning igen. Jeg har købt en 50 Watts Blee
der paa 50.000 Ohm. Det allerede oplevede skal ikke 
ske mere! Moral: Sæt altid en ordentlig Bleeder j 
Kukkassen. Det betaler sig! OZ5S.
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For 10 Aar siden.
August 1928»

„Ugens Radio“ d. 3/8: De nye Licensbestemmelser, 
som kræver Morseattest, kommenteres. Det vides endnu 
ikke, om de Amatører, som allerede har Licens, ogsaa 
skal aflægge Prøve. E.D.R.s Formand udtaler, at det 
ikke staar ham klart, hvordan Højspændingsanlæg til 
Kortbølgesendere skal kunne udføres i Overensstem
melse med Elektricitetskommissionens Forskrifter.

10/8: ED7WH (nuværende OZ7WH) meddeler, at 
han har gode „Phoneforbindelser“ med Udlandet. Mo
dulationen udføres efter „Sjæffers“ System. 17/8: DR010 
{nuværende OZ7GL) træner ihærdigt til EDR’s Morse- 
certifikat. Han har foreløbig naaet at kunne sende 77 
og modtage ca. 55 Bogstaver pr. Minut. 24/8= ED7HW 
sender Telefoni Søndag Formiddag fra Kl. 11,30 —13,30. 
(Dengang bredte Radiofonien sig ikke saa meget).

21/8: Der er ved at opstaa et spændt Forhold mellem 
de danske Amatører, som ér specielle Tilhængere af 
enten CW eller Telefoni. Der klages over, at EDR 
har undladt at varetage Telefoni-Amatørernes Interes
ser, da de nye Licensbestemmelser blev til, og man be
klager sig over, at der nu skal kræves Morseattest. 
Hertil svarer Redaktøren af EDR’s Side, ED7DM, at 
Statstelegrafen oprindelig havde til Hensigt at forbyde 
al Telefoni.

K o r r e s b o n d a n c e .
Herrn K. E. J. Nielsen, OZ3U, 

Geschäftsführender Präsident des EDR.

Lieber OM Nielsen!

Nachdem die unvergesslich schönen Tage in Däne
mark, die für jeden der deutschen Teilnehmer in jeder 
Hinsicht ein Vorbild waren, vorüber sind, ist es mir ein 
Bedürfnis auch Ihnen im Namen des DASD und meiner 
deutschen Kameraden, die mit im Lager waren, herz
lichst für all Ihr freundliches Entgegenkommen und die 
grosse Mühe zu danken, die Sie uns gewidnet haben, 
und die in massgeblicher Weise dazu beitrug den gros- 
sen Erfolg Ihres Lagers zu sichern.

Ich bedauere sehr, dass Sie nicht mit zur Funk
ausstellung nach Berlin kommen, hoffe aber bestimmt, 
Sie im nächsten Jahr als Gast unseres deutschen Som
merlagers begrüssen zu können. Mit den besten Wün
schen für Sie und Ihren Verband,

Ihr

IV. Franczok, D4GZF, 
Austauschleiter.

F r a  d e  a n d r e  V e r d e n s d e l e .
Ved OZ8J.

„Skattegravning“ har altid haft et Skær af Romantik 
over sig. Dog er noget af Romantikken blevet brudt, 
naar man hører, at man ogsaa paa dette Felt har 
taget Radioen i sin Tjeneste. En amerikansk Ingeniør 
Dr. Gerhard Fisher i Palo Alto, Californien, har kon
strueret et Apparat ved Hjælp af hvilket, man kan 
finde Metalaarer og Vandaarer. Apparatet, der bliver 
kaldt et Metalloscope, bestaar af en Sender, der sender 
paa en Frekvens mellem 50 og 175 kHz og hvortil 
er koblet en horisontal Rammeantenne. Senderen anbrin
ges paa det Sted, i hvis Nærhed man forventer at 
finde Vand- eller Metalaarer, og „Skattesøgeren“ 
anbringer sig i nogen Afstand i den Retning, Antennen 
peger, udrustet med en 6-Rørs Super ligeledes med 
Rammeantenne.

Senderen startes, og i Hovedtelefonen vil han nu 
høre Senderens Tone. Ved at dreje sin Ramme, finder 
han det Sted, hvor intet Signal høres, og han begiver 
sig nu afsted paa Skattejagten. Gaar han, hen over et 
Sted, hvor der i Jorden findes Metaller eller Vand, vil 
Senderens Bølger blive reflekteret, og disse høres i 
Modtageren. For nylig skete der et Brud paa Vand
ledningerne i et Universitet i Californien, og da 
Anlæget var over 30 Aar gammelt, havde man ikke 
mere nogen Tegning over det. Metalloscopet blev 
taget i Brug, og ved dets Hjælp lykkedes det at 
konstatere, hvor Vandrørene gik.

W6MRQ, der leder Turisttrafik mellem Reno, Ne
vada og Bishop, Californien, var i Foraaret ude for 
det Uheld at sne inde med et stort Selskab i iO Turist- 
Omnibiler, da de befandt sig i Bjergene nær Levining 
i Californien. Heldigvis havde han en transportabel 
Station med, og denne fik han rigget op paa Taget af 
en af Omnibilerne, idet han brugte Rækværket som 
Antenne. Det lykkedes ham at faa Forbindelse med 
W6IP, der fik sendt Hjælp til de nødstedte Biler.

Den 15. Marts udkæmpedes for 10. Gang i U.S.A. 
en Skakmatch mellem W3CAB, Mr. J. B. Beadle, Was
hington og W8OKL, Mr. B. H. Saxton i Pittsburgh. 
Sidstnævnte gjorde Mr. Beadle skakmat i 16 Træk.

Paa en Del Fyrtaarne langs Amerikas Vestkyst har 
man installeret et nyt Signalanlæg kaldet Diaphone. 
Anlæget bestaar af en Radiosender samt et to-tonet 
Signalhorn. Hvert tredie Minut indenfor det første 
Kvarter i hver Time giver Hornet Lyd fra sig, først
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en høj, dernæst en dyb Tone. I nøjagtig samme Se
kund, Strømmen til Hornet sluttes, træder Senderen i 
Funktion og udsender en Streg af samme Varighed 
som Hornets Lyd. En Navigatør paa et Skib er saa
ledes ved at beregne Tidsforskellen mellem Radio
signalet, som han modtager paa Kommandobroen i 
Hovedtelefon, og Hornets Signal i Stand til at kon
statere Afstanden fra Land.

QRA-RUBRIKKEN,

Nye licenserede Stationer.

x OZ1HB - John H. Bergstrøm, Kronprinsessegade 43, 3,
København K.

*x OZ2AL - Einer Alex Christensen, Godthaabsvej 432 St.,
Vanløse.

* OZ2BX - Kr. Dahm Larsen, Vesterø Havn, Læsø. 
x OZ2IC - Ingvard Chr. Holm, Jegindø pr. Hvidbjerg.

■* OZ2KG - N. P. O. Hansen, Kochsgade 73, 1, Odense.
OZ2LJ - Ludvig Grønfeldt Jensen, Frederiksgade 58, Aarhus. 
OZ2WU - Aage H. Simonsen, MikkelrBryggersgade 7, 5,

København K.

*x OZ4A - Helge Chr. J. Albrechtsen, Sofiendalsvej 11, Haslev. 
OZ4T - Thorvald Petersen, Pjentedamsgade 21, Odense. 

x OZ5RD - Sigurd Vang Boers, Lysholms Allé 10, Haslev.

* OZ5SS - Erik Ronæs Dreyer, Oehlenschlægersgade 74A, 5,
København V.

* OZ7BF - Adelhardt M. Nielsen Bodholt, „Havely“, Byrum,
Læsø.

■* OZ7MC - Kjeld Sørensen, Tikøbvej 4, Espergærde.

OZ8CM - Chr. Mathiasen, Jernbanegade 15, Skern.

*x OZ9MF - Mogens D. Fasting, Smallegade 46 A, 3 th., Kbhn. F. 

OZ9YL - Gudrun M. Rasmussen, Aabyvej 30, Aabyhøj.

Ændringer*

OZ2CR, 2P, 3HR, 3YL, 7HA og 7PD har faaet Tilladelse til 

Døgndrift, og OZ1AB, 7FM og 7MM maa nu benytte alle Amatør- 

baandene.

Indregistrerede Modtagerstationer,

OZ-DR441 - Ejnar Sørensen, Viborg.
OZ-DR442 - Leif V. Jessen, Fuglebakkevej 63, København F. 
OZ-DR443 - Frode Christensen, Skolegade 68, Esbjerg.

OZ-DR444 - Henry Lund, Bundtmagervej 2, 4 th., København N. 
OZ-DR445 - Hans Adolf Skourup, Vestergade 31, Haderslev. 

OZ-DR446 - Villy Sørensen, Nørregade 20, Horsens.
OZ-DR447 - B. Lindegaard Knudsen, Ridehusgade 4, Odense. 

OZ-DR448 - William Thomsen, Humlebækgade 20, København N. 

OZ-DR449 - Peter Hansen, Sdr. Ørslev.
OZ-DR450 - Verner Eisby, Colbjørnsvej 1, Odense.
OZ-DR451 - Toni Christoifersen, Nørrebrogade 46, 3 th., Kbhvn.N. 

OZ-DR452 - Arne Warer, Sølvgade 95, 3, København K. 

OZ-DR453 - Aksel Tjelum, Ugerløse.
OZ-DR454 - Knud Hansen, Ugerløse.
OZ-DR455 - Frede Egon Merkel, Havnen, Femø.

Nye Medlemmer*

1458 - Frode Christensen, Skolegade 68, St., Esbjerg.

1459 - Leif v. Jessen, Fuglebakkevej 63, København F.
1460 - Holger Jepsen, Gestrup pr. Toftlund.

1461 - M. Vanting, Ordrupvej 17, Charlottenlund.

1462 - Erik Jeppesen, Frederiksgaards Allé 10, 3 tv,, Kbhvn. F.
1463 - Aksel Agergaard, Østergade 55, Lemvig.

1464 - Thorkild Hall Andersen, Tulipanvej 28, St. th., Kbhvn. F.
1465 - Børge Rasmussen, St. Maglekildestræde 10, Roskilde.
1466 - B. Lindegaard Knudsen, Ridehusgade 4, Odense.

1467 - Hans Adolf Skourup, Vestergade 31, Haderslev.
1468 - Heine Larsen, Langø pr. Martofte.

1469 - Peter Hansen, Sdr. Ørslev.

1470 - A. Tjelum, Ugerløse.

1471 - Knud Hansen, Ugerløse.

Nye Adresser.

543 - K. B. Larsen (OZ7B), Lejrklubben for Danmark, Hundie

Strand, Greve.
677 - K. Lægring, Veras Allé 17A, 2, Vanløse.

725 - A. Thomsen, (OZ7A), Vojens.

808 - Jørgen Berg, (OZ2B), Mynstersvej 3, København V.
851 - Erik Frandsen, (OZ1U), Vindinge pr. Roskilde.

921 - Th. K. Rasmussen, (OZ7TR), Vibevænget 69, Søborg.
966 - Aage L. Hass (OZ2US), Rindby Strand, Fanø.

1004 - Harald Olsen, Kauslunde St.

1122 - Henning Planck, (OZ1HP), Ringholmvej 4, 3 tv., Brønshøj. 
1223 - Hans Johansen, Vibevænget 50, Bagsværd.

1302 - K. W. Petersen, S/S „Brasilien“, D. F. D. S., Kvæsthusgade 9

København K.
1307 - Erik Meedom (OZ1X), Torvegade 94, St., Esbjerg.

1357 - H. Lund, Bundtmagervej 2, 4, København N.
1424 - Svend Aage Madsen, c/o Valdemar Knudsen, Lem St.

pr. Ringkøbing.

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

Teknisk Redaktør: H. C. Jørgensen, Frimestervej 26,3, Køben
havn N. Tlf. Taga 6973x. Alt teknisk Stof sendes hertil.

Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven): Helmer 
Fogedgaard pr. Skrøbelev St. Hertil sendes alt øvrigt Stof, 
som ønskes optaget i Bladet. Redaktionen slutter den 5. i 
Maaneden.

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. Hertil 
sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold.

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

QSL-Ekspeditør og DR-Leder : Arne Hammer, Rasmus Ander- 
sensvej 12, Nørre Aaby. QSL-Kort bedes sendt direkte hertil. 
Giro Nr. 23934.

Annoncechef: C. H. Mathiesen, Arveprinsensvej 4, Kbhvn. F. 
Tlf. C. 9393, lokai 97. Kontortid fra 9 — 17. Amatør-Annoncer 
sendes til Kassereren og betales forud.

Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse.

Afleveret til Postvæsenet Lørdag den 13. August.

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing
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