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Teknik og Menneskelighed — kan det forenes? Staar 
vi ikke her overfor to absolutte Kontraster: Den kolde, 
beregnende Intelligens og raa, brutale Kraft paa den 
ene Side og det fine, følsomme Menneskesind paa den 
anden? Vil den store Interesse for Tekniken, som bl.
a. har skabt Begrebet „Motorbøllen“, ikke gøre Men
neskene ensidigt materialistisk og egoistisk indstillet?

Vi lever i Teknikens Tidsalder, og ingen af os kan 
lade være med at beundre den. Vi elsker Lyntogets 
Fart, fryder os over Radiostationens fornemme Teknik 
og beruser os i Lyden af de Tusinder af Hestekræfter, 
der frigøres gennem vore store Dieselmotorer. Alle er 
vi med til at tilbede Tekniken, og vi er ogsaa med
ansvarlige for de mange Misbrug, der finder Sted. 
Slægtsskabet med Ilden fornægter sig ikke. Tekniken er 
en god Tjener, men en slet Herre.

Men nu Kortbølgeamatørerne — disse Eksperimen
tatorer, der ganske frivilligt og med stor Iver ofrer 
deres Fritid paa Teknikens Alter? Har de sat deres 
Menneskelighed til? Nej — paa ingen Maade! Her er 
netop et Eksempel paa en god og sund Indstilling til 
Tekniken. Kortbølgeamatøren fryder sig over sindrige 
Opfindelser og fin Mekanik. Han nyder dette at kunne 
holde relativt store Energimængder i Skak i sit Kraft
anlæg, styret med et enkelt Haandtag og kontrolleret 
af mange Maaleinstrumenter. — Men sin Menneske
lighed mister han ikke.

Det store ved Kortbølgeamatørernes Virksomhed er, 
at de foruden at dygtiggøre sig i moderne Teknik — 
saavel i Teori som i Praksis — tillige faar Lejlighed 
til at dyrke det ideelle Kammeratskab. Dette fører ofte

til Venskab, ikke blot med Landsmænd, men ligesaa 
ofte med Udlændinge. Radiobølgerne respekterer hel
digvis ikke Landegrænser, og de korte Bølger, som vi 
Amatører arbejder med, har jo særlig vidunderlige 
Egenskaber i Retning af at naa hele Kloden rundt. 
De Muligheder, dette indebærer i Retning af at skabe 
mellemfolkelig Forstaaelse, maa vi aldrig forsømme at 
udnytte.

Enkelte Amatører har slaaet til Lyd for Afskaffelse 
af de „Høflighedsfraser“ og andre venskabelige Be
mærkninger, der udveksles under vore Radiosamtaler. 
Hertil er at bemærke, at det naturligvis er individuelt, 
hvad der er en Frase, og hvad der er alvorligt ment. 
Tomme Fraser har ingen Interesse, og de bør ganske 
rigtigt afskaffes hos dem, der intet mener med de ven
lige Ord. Men de, for hvem Menneskeligheden er det 
afgørende, de, der har forstaaet, at det er gensidig 
Sympati og gode Menneskefølelser, Verden i Øjeblik
ket trænger allermest til — ja, de vil ikke spare paa 
de hjertelige Udtryk.

Venlighed og Menneskelighed har Verden endnu 
aldrig set for meget af. Det hører til den Slags, som 
ikke kan overdrives. For os, der arbejder i Amatør
bevægelsen, har det altid været en Glæde at se, hvor 
fint Teknik og Menneskelighed kan gaa i Spand sam
men. Vi mærker det paa Rejser i Udlandet, i Sommer
lejren og under de daglige Passiarer med Venner 
rundt om paa Kloden. Alt dette hæver den „Hobby“, 
der hedder Amatørsending, op i et Plan, som ikke 
naas ret mange andre Steder. At være Kortbølge
amatør er noget, der forpligter! ti. F.
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Den færdige 
Kortbølgesuper.

Kortbølgesuper
En 3-Rors Kortbølgesuper med 

regenerativ 2. Detektor, kalibreret 

Volumenkontrol (S-Meter) og 430 

kHz Mellemfrekvens.

-Af HENRIK NIELSEN, OZ9R.

Hvis man i Dag staar overfor at købe en ny BCL- 
Modtager, vil Valget ganske selvfølgeligt falde paa en 
Super, bl. a. fordi der næsten ikke fremstilles andre 
Typer Modtagere nu, og saa har Superen jo ogsaa 
Ord for at være baade selektiv og følsom. Anderledes 
stiller Sagen sig, naar man skal have en Kortbølge
modtager; dér er straks en hel Del Indvendinger mod 
Superen: „Er der ikke megen Støj i en saadan Mod
tager? Hvordan med Spejl og Fløjt? Hvilken Mellem
frekvens har den -— eller skal den have? Sidst men 
ikke mindst — er den ikke besværlig at bygge og 
„trimme“? Skal man ikke helst have en Oscillograf 
eller i alt Fald en Maalesender til Hjælp?“

Hvis man sammenligner en Supermodtager med en 
almindelig Ret-Modtager med [samme Følsomhed, er 
der aldeles ikke mere Støj (atmosfæriske eller elektriske 
Forstyrrelser) i Superen end i Ret-Modtageren. Fløjt 
behøver der ikke at være i en Kortbølgesuper. Fløjt 
findes almindeligvis paa den 2. og 3. Harmoniske af 
Mellemfrekvensen, og hvis der anvendes en Mellem
frekvens paa 500 kHz, vil Fløjtene høres paa 1000 og 
1500 kHz, altsaa 300 og 200 m. Det kan i alt Fald 
ikke interessere os, hvis Modtageren"fkun skal benyttes 
paa Amatørbaandene.

En alvorlig Mangel ved Supere er „Spejlene“. Spejl 
fremkommer som bekendt ved, at der altid er to Fre
kvenser, der ved Blanding med Oscillator-Frekvensen 
danner Mellemfrekvensen. Den ene findes Mellem
frekvensen højere og den anden Mellemfrekvensen 
lavere end Oscillator-Frekvensen. Benytter man f. Eks. 
500 kHz Mellemfrekvens, og Oscillatoren svinger paa 
7000 kHz (40 m), hører man saavel 7500 kHz som 
6500 kHz Signal. Hvis man lytter paa en Amatør 
med Senderfrekvens 7200 kHz, staar Superens Oscil
lator paa 6700 kHz (forudsat 500 kHz Mellemfrekvens). 
Modtageren staar da ogsaa indstillet til 6200 kHz.

Det vil med andre Ord sige, at Stationer med 1000 
kHz Forskel kan befinde sig samme Sted paa Skalaen.

Vi kan derfor høre Amatøromraadet fra 7000 kHz til 
7300 kHz sammen med det kommercielle Omraade 
6000 til 7300 kHz, hvis man benytter den lave Oscil
latorfrekvens (6500—6800), men hvis man benytter den 
høje Oscillatorfrekvens (7500 — 7800 kHz), hører man 
det kommercielle Omraade 8000—8300 kHz. Det er 
altsaa ikke ligegyldigt, hvilken af Oscillatorfrekvenserne 
man benytter. Man maa saaledes ikke paa 20 m be
nytte den høje Oscillatorfrekvens, da man saa faar 
de 9 til 10 kHz brede Radiofonistationer paa 19 m

Superen set fra Bunden.

Omraadet i Amatørbaandet. Ligeledes maa man paa 
40 m ikke anvende den lave Oscillatorfrekvens, da 
man saa faar 49 m Radiofonistationerne i Amatør
omraadet.

I BCL-Supere anvender man altid den høje Oscilla
torfrekvens. Nu bruger man jo imidlertid en afstemt 
Kreds foran Blandingsrøret, og denne Kreds skal være 
afstemt til det ønskede Signal. Som Følge deraf vil 
Spejlet paa de lange Bølger være saa svagt, at det 
ikke kan høres, men anderledes, stiller Sagen sig paa 
korte Bølger. Der falder Selektiviteten i Forkredsen 
meget stærkt med stigende Frekvens, og paa f. Eks. 
10 m vil man overhovedet ikke kunne høre Forskel 
paa Spejl og Hovedsignal. Nu gælder det om at gøre

142



Forkredsen saa god som muligt, og derfor skal man 
anvende Højfrekvensjern paa dette Sted. Man maa 
ogsaa sørge for at faa saa stor Afstand mellem Spejl 
og Hovedfrekvens som muligt. Det opnaar man ved at 
gøre sin Mellemfrekvens saa høj som muligt.

De normalt anvendte Mellemfrekvenser er 110 kHz, 
400—500 kHz og 1600 kHz. 1600 kHz er den bedste 
til korte Bølger, idet der opnaas en Spejlafstand paa 
3200 kHz. 110 kHz er ikke anvendelig, da man ikke 
kan faa fornøden Forselektivitet til Udelukkelse af

Spejlet. 400 — 500 kHz giver en forholdsvis god Spejl
afstand (800—1000 kHz) og kan anvendes, naar man 
anvender ekstra fine Spoler og løs Antennekobling til 
Forkredsen. Man kan endelig ogsaa anvende 1 å 2 
Trin Højfrekvens før Blandingsrøret, hvorved Spejlet 
ganske bortelimineres.

Man bør dog ikke lade Spejlafstanden vsere bestem
mende for den Mellemfrekvens, man vil benytte, for 
man maa erindre, at der ikke findes saa mange kom
mercielle Stationer, og det vil i værste Fald kun be
tyde, at De faar Deres Amatørbaand forsynet med en 
3 — 4 kommercielle Stationer. Mellemfrekvenskredsene 
er Superens vigtigste Led, idet det er dem, der be
stemmer den eftertragtede Selektivitet og høje Følsom
hed. 110 kHz giver baade størst Selektivitet og Styrke. 
400—500 kHz giver ca. den halve Selektivitet og Føl
somhed, men den giver langt større Spejlafstand end 
110 kHz og er derfor meget mere anvendelig.

1600 kHz giver meget fin Spejlafstand, men da den 
kun giver ca. 1 Fjerdedel af den Selektivitet og Føl
somhed, man opnaar paa 400 kHz, kan den kun anven
des i Supere med mindst 2 Mellemfrekvensforstærkere.

Aarsagen til Superens større Selektivitet og Følsomhed 
end Ret-Modtageren skyldes Mellemfrekvenskredsene, 
der kan laves med netop det Forhold af Kapacitet og 
Selvinduktion, der giver maksimal Selektivitet og Føl
somhed. Tabene er ogsaa meget mindre ved 700 m 
end ved de korte Bølger.

Vi beskriver i det følgende en Modtager, der ikke 
er meget vanskeligere at bygge end en almindelig 1-V-l. 
Der er sparet mest muligt, og der er kun anvendt 3 
Rør. Modtagerens Følsomhed er ca. 3-4 Gange saa

stor som en tilsvarende 1-V-l. Selektiviteten overfor 
en Nabostation (10 kHz) er ca. 2 Gange saa stor, og 
Selektiviteten overfor en lokal Sender er paa Grund 
af Mellemfrekvenskredsenes stejle Kurveform ca. 600 
Gange saa stor som en 1-V-l. Ved Prøve med en 
lokal Fonestation paa 20 m viste det sig, at Stationen 
dækkede ca. 25° paa en 1-V-l, men kun ca. 2° paa 
paa den lille Super. Modtagerne havde selvfølgelig 
samme Baandspredning.

Modtageren er beregnet til Universaldrift, og der er 
anvendt normale Rør af „C“-Serien. Som Blandings- 
rør er anvendt CCH2; det har en stor Blandings- 
stejlhed (0,75 mA/V), og den indbyggede Triodeoscil- 
lator har en Stejlhed paa 5 mA/V. Det er et ganske 
udmærket Rør, og vi vil absolut anbefale det, naar 
man ikke vil bruge særskilt Oscillator. Som Eksempel 
kan nævnes, at det bedste amerikanske Blandingsrør 
6A8 kun har en Blandingsstejlhed paa 0,55 mA/V. 
CCH2 svinger meget kraftigt (paa 20 m er Gitter- 
svinget 20 Volt).

Som Detektorrør er anvendt CF7 i Gitterensretning. 
Der er indført Tilbagekobling ved Hjælp af Katode
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droslen L4, og kontrolleret ved Hjælp af Potentio
meteret R8 paa 5000 Ohm. Denne Form for Tilbage
kobling arbejder tildels tilfredsstillende, gaar meget 
blødt ind o. s. v. Detektoren skal svinge til CW, lige
som ved en normal 1-V-l. Detektoren er modstands- 
koblet til Udgangsrøret CL4. Styrken reguleres gennem 
den kalibrerede Volumenkontrol R9. Skalaen for Volumen- 
kontrollen deles op i 11 lige store Dele, og naar 
Volumenkontrollen er lukket helt i, skal Skalaen være 
afmærket S9+Naar den er helt aabnet, skal Ska
laen være afmærket SI. Ved Bedømmelse af QRK 
drejes Volumenkontrollen ned, til Stationen lige forsvin
der, og man aflæser saa S-Graden.

Spolerne L1 — L2 og L3 vikles paa Etronitrør 
12/100 X 30 mm lang. Jernskruerne er Siemens 10 mm 0 
specielle blaa Kortbølgejern. Etronitrørene findes i 
Handelen i disse Størrelser passende til Jernskruerne. 
For at danne et Gevind i Etronitrørene skæres 2 Stk. 
3—4 mm brede Riller paa tværs af Rørene. Røret 
ombindes med 3 — 4 Vindinger Sejlgarn, saaledes at 
Sejlgarnet danner Gevind. Denne Metode anvendes 
normalt af Radiofabrikkerne. Paa Røret trykkes end
videre 2 smaa Etronitskiver 20/l2 mm ø — 1 mm tyk
i en Afstand af 5 mm fra hinanden. Man borer nu et 
12 mm0 i en Rørsokkel (midt mellem Benene), og For
men trykkes fast. Det hele overstryges nu med Cellu- 
lak, og Spoleformen er klar til Vikling. Inderst lægges 
Tilbagekoblingsviklingen L3, og i Fortsættelse deraf 
med samme Vikleretning lægges Afstemningsspolen L2 
som en Flerlagsspole. Spolen bør gennemvædes med 
Cellulak, saaledes at alle Vindinger ligger absolut faste.

Mellemfrekvenstransformatoren laver man ogsaa bedst 
selv. Der vikles 3x50 Vindinger 20X0,05 Litzetraad 
paa 2 Stk. Siemens Haspelkerner med Udlignings- 
skruer. Afstemningskondensatorerne skal absolut være 
„Hunts“ eller „Siemens“ Glimmervævsblokke (Silver 
mica) paa 150 pF. Variationen i Kredsene foretages 
ved Hjælp af Udligningsskruerne. Afstanden mellem 
Jernketnerne (flade Side) skal være 28 mm nøjagtig. 
Jernkernerne anbringes paa 2 Etronitskiver, der hæves 
op over Chassis’et, saaledes at der er ca. 20 mm fra 
Chassis op til nærmeste Spole (Anodespole se CCH2)* 
Afstanden mellem Skiverne og Befæstigelsen til Chas
sis’et udføres ved Hjælp af 2 Stk. 90 mm lange 1/8 
Gevind Messingstænger.

Transformatoren maa ikke skærmes med Kobber- 
daase eller lignende, da det nedsætter Følsomhed og 
Selektivitet med ca. 25 %. Hvis De køber en færdig 
Mellemfrekvenstransformator, maa De derimod ikke 
fjerne Daasen, da Koblingen mellem Spolerne i disse 
færdige Mellemfrekvenstransformatorer er beregnet med 
Kobberdaase. De maa i saa Fald finde Dem i ca. 25% 
mindre Godhed, end hvis De selv laver dem. Katode-

For 10 Aar siden.
August 1929.

„OZ“ 1. Aargang Nr. 5: Bortset fra en Artikel af 
OZ2Q om Beregning af smaa Krafttransformatorer 
indeholder dette Nummer kun „Traffic Notes“. De 
fleste Amatører bruger selvsvingende Sendere med 
RE134 eller RE504 som Sender- og Modulatorrør 
(Heising). En enkelt Amatør (OZ7HW) er gaaet over 
til „Lampestyring“ (MO-PA).

OZ7T er dog lige begyndt med Krystalstyring, og 
det har voldt en Del Vanskeligheder, da dette Princip 
er saa nyt i Amatørkredse. Paa 20 m anvendes dog 
en series-feed Hartley. 7T fortæller, at et Kvartskrystals 
Frekvens kan flyttes, ved at man indsætter en tynd 
Glimmerplade mellem Krystallet og den ene Elektrode. 
En Plade paa 0,08 mm flyttede dog kun Frekvensen 
fra 7219—7227 kHz (8000 Perioder).

DR028 (nuværende OZ7F) skriver en fyldig Rapport 
om Modtageforholdene og oplyser, at der i Øjeblikket 
findes ca. 20 danske Amatører, der arbejder med Tele
foni. Henimod Slutningen af Juli Maaned blev det 
umuligt at gennemføre indenlandske Forbindelser paa 
40 m om Natten. (Det viste sig senere at skyldes det 
Solplet-Minimum, som nærmede sig).

spolen L4 vikles som Flerlagsspole 75 Vindinger 0,150 
Kobber med 2XBomuld paa 12 mm0 Etronitrør. Spole
længde ca. 7 mm.

Der vil ved den første Prøve straks gaa Signal 
igennem Modtageren, da Mellemfrekvensen med de 
opgivne Værdier er omtrent i Resonans ved 420 kHz. 
Der drejes nu paa de to Skruer i Haspelkernerne, 
indtil Signalet høres kraftigst. Derefter drejes paa 
Oscillatorjernet, indtil Amatøromraaderne ligger midt 
paa Skalaen. Antennespolen stilles i Resonans (størst 
Lydstyrke) med ganske lille Antenne paa. Hvis Mellem
frekvenskredsene ikke er i Resonans, vil Tilbagekob
lingen gaa ind i 2 Tempi. Ved Resonans gaar Kob
lingen ind som almindelig 0-V-1.

Ved Montagen maa man huske kun at anvende eet 
Minus-Punkt til Chassis’et for at undgaa Brum paa 
Vekselstrøm. Drejekondensatoren C2 er en normal 
Torotor Dobbeltkondensator, hvor Pladerne er savet 
ud med en Løvsav, saaledes at kun hver tredie Plade 
bliver staaende. Hvis man ikke har Lyst til at bruge 
Jernkernespoler i Forkreds og Oscillator, er der ikke 
noget i Vejen for at anvende Luftspoler; dog kan man 
saa ikke justere Kredsene saa fint der.

(Stykliste til denne Artikel findes nederst paa næste Side).
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Beregning af

Nettransformatorer.
Af N. Munck Petersen, OZ-DR084.

(Fortsat fra Juni-Nummeret).

Som Fortsættelse af Artiklen med Tabellerne over 
Vindingstal o. s. v. vil vi i denne Maaned eksempel
vis konstruere en Anodetransformator til den af OZ9R 
beskrevne 100 Watts Telefoni- og Telegrafisender.

En Anodetransformator som denne bør vikles efter 
Fig. 2 i Marts „OZ“. Denne Viklemaade giver flere 
praktiske Fordele, idet Primæren let kan tages ud og 
ændres til anden Spænding i Tilfælde af Flytning fra 
en Spænding til en anden eller Overgang til Omformer 
(150 Volt). Samtidig giver den opdelte Sekundær let 
Adgang til Forandringer, hvis man senere vil forøge 
Spændingen eller udtage andre Spændinger til andet 
Formaal i Senderen.

Vi vil nu gaa over til at dimensionere Transforma
toren, som paa Primæren skal være enten til 127 eller 
220 Volt, som er de almindeligste anvendte Spæn
dinger her i Landet. Hvis man bruger Etankeromfor- 
mer, hvor Slæberingene er forbundne til to modsatte 
Kommutatorlameller, skal Primæren være dimensioneret 
til 150 Volt.

ved 127 Volt = 5 Amp., ved 150 Volt = 4,2 Amp. 
og ved 220 Volt = 2,9 Amp. Vi er nu i Stand til at 
bestemme Traaddimensionerne for Primæren efter Tabel 
V, hvor man ser under Anodebeviklinger for Trans
formatorer over 50 Watt. (Saafremt der ikke findes 
nogen Traad til den ønskede Strøm, gaar man altid 
til den nærmeste større Traaddimension for at være 
paa den sikre Side).

Til 2,9 Amp. skal der bruges 1,5 mm Traad, til 
100 mA = 0,3 mm, til 200 mA = 0,4 mm og til 400 
mA = 0,6 mm Traad. Da der ved en beklagelig 
Fejltagelse er anført de dobbelte Værdier for Kurven 
over Jerntværsnit, beder jeg Læserne, inden vi gaar 
videre med Dimensioneringen, rette den Talrække til 
højre til de halve Værdier, saaledes at det største Tvær
snit bliver 30 cm2. Vi kan nu finde det mest egnede 
Jerntværsnit; det bliver ca. 30 cm2. Da nu Papir, Lak 
o. s. v. indgaar i dette Tværsnit, maa man ved Dimen-

STYKLISTE til „Universal
Cl = 20 pF Trimmerkondensator.
C2 = 2X30 pF Drejekondensator (Torotor).
C3-5-12-15-16-19-20 = 0,1 μF Papirkondensator 2000 
C4 = 5000 pF Papirkondensator 5000 V.
C6 = 10.000 pF do. 2000 V.
C7 — 70 pF Glimmervævsblok „Hunts“.
C8-9 = 150 pF do. do.
CIO = 1 μF Papirblok 500 V.
Cll = 5000 pF do.
C13 = 250 pF do.
C14 = 10.000 pF Glimmerblok D. K. F.
C17-18 = 2X24 F Elektrolytkond, Hellesens.
C21 = 25 μF do. 25 Volt. Hellesens.
RI Modstand 100 Ohm 1/2 Watt.
R2 = do. 20.000 Ohm 1/4 ,,
R3 do. 20.000 „ 1 „
R4 = do. 20.000 „ 1 „
R5 do. 50.000 „ 1/4 ,,
R6 = do. 1 M-Ohm 1/4 ,,
R7 = do. 0,25 M-Ohm 1/4

R8 = 5000 Ohm Potentiometer.
R9 = 0,5 M-Ohm do.
R10 = Modstand 250 Ohm 1 Watt. 
Ril = Potentiometer 50.000 Ohm.

S. W, 3 Kortbølgesuper“.
R12 = Modstand 75 Ohm 2 Watt.
R13 = do. 615 Ohm 30 Watt.
VI = CCH2 (Tungsram eller Philips).
V2 = CF7 do.
V3 = CL 4 do.
V4 = CY1 do.
DR = 300 Ohm Drossel spole (Neutrofon eller Lubcke).
TR = Højttalertransformator til CL4 (Neutrofon eller Lubcke). 
Afbr. = 1-pol. Afbryder.
1 Stk. Zinkchassis. 250 mm langt 165 mm dybt og 60 mm 

højt. l'/a mm Plade.

Spoler.
Antennespoler:

14 MHz =11 Vindinger 0,35 mm Kobber 2XBomuld.
7 MHz = 20 Vindinger 0,25 mm Kobber 2XBomuld.

3.5 MHz = 41 Vindinger 0,15 mm Kobber 2XBomuld.

Oscillatorspoler L2 og L3.
14 MHz — L2 = 11 Vindinger 0,35 mm Kobber.

L3 = 5 do. 0,15 „
2 X Bomuld.

7 MHz — L2 = 20 Vindinger 0,25 mm Kobber. •
L3 = 10 Vindinger 0,15 „

2 X Bomuld.
3.5 MHz — L2 = 41 Vindinger 0,15 mm Kobber.

L3 — 10 do. 0,15 „
2 X Bomuld.
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Primærstrømmen bliver da

Transformatorens sekundære Beviklinger skal afgive: 
2x600 Volt og iOO mA = 60 Watt, 2X600 Volt og 
200 mA =- 120 Watt, og 2x1000 Volt og 400 mA 
= 400 Watt. Den samlede Effekt, Transformatoren 
skal afgive, bliver derved 580 Watt. Denne Effekt 
sammen med Tabene skal optages fra Lysnettet, og i 
Kurven over Virkningsgrad (Juni „OZ“) findes en Virk
ningsgrad paa denne Transformator paa 92 %. Den 
samlede Effekt, der skal aftages fra Lysnettet, bliver da



sioneringen af Vindingstallene regne med et effektivt 
Tværsnit, der er ca. 15% mindre eller 25 cm2.

Til Transformatoren anvendes almindelig legeret 
Transformatorplade, og vi er nu i Stand til i Tabel III 
at finde de forskellige Vindingstal for 25 cm2. Til 220 
Volt skal bruges 352 Vindinger, som fordeles med 
176 Vindinger til PI og P2. For 2X600 Volt finder 
vi 2x960 Vindinger, og for 2x1000 Volt bliver det 
2x1600 Vindinger. Nu opstaar der i Transformatorer 
et indre Spændingsfald, som skyldes Viklingernes ohm- 
ske Modstand, og samtidig den fra Højfrekvens saa 
kendte Strømfortrængning til Lederens Overflade, der 
er af Størrelsesordenen 10—15 % af den ohmske 
Modstand. Hvis man forøger Sekundærvindingerne 
med 15 °/0, er man altid ude over denne Vanskelighed, 
idet den af Ensretteren afgivne Spænding er meget 
mere afhængig af Ensretterrør og Input-Choke eller 
Ladekondensator ved henholdsvis Choke- og Konden
satorinput.

Sekundærviklingerne bliver herefter for 2X600 Volt = 
2 X 1100 Vindinger og for 2 X 1000 Volt - 2 X 1840 
Vindinger, og nu kan vi samle Beregningerne til en 
220 Volts Transformator:

Primær: 220 Volt, 2,9 Amp. = 2X176 Vind. 1,5 mm
Traad 2 X Bomuld.

Sekundær: 2 X 600 Volt, 100 mA = 2 X 1100 Vind.
0,3 mm Emaljetraad.
2 X 600 Volt, 200 mA = 2 X H00 Vind.
0,4 mm Emaljetraad.
2 X 1000 Volt, 400 mA = 2 X 1840 Vind.
0,6 mm Emaljetraad.

Selve Transformatorens Opbygning fremgaar af Fig.
2 og OZ9R’s Beskrivelse af Kraftanlæget til Senderen, 
og vi vil nu gaa over til selve Viklearbejdet, som 
bør udføres meget omhyggeligt, da dette i høj Grad 
forøger Transformatorens Levetid. Primæren vikles 
paa 2 Pertinaxrør 20 cm lange og med en indvendig 
Diameter paa 80 mm og en Vægtykkelse af 2 mm. 
Der kan paa hvert Rør være de 176 Vindinger 1,5 
mm 2 X Bomuld fordelt i 2 Lag med Olielærred mellem 
Lagene. Sekundærerne opvikles paa 2 Pertinaxrør 20 
cm lange og 100 mm indvendig Diameter samt 2 mm 
Vægtykkelse. Hvert Rør opdeles i 4 Sektioner, som 
adskilles ved 5 Stk. 4 mm Pertinaxskiver, der passer 
stramt ned over Rørene og med en udvendig Diameter 
paa 150 mm. Disse Skiver maa enten drejes ud, skæres 
ud med Skiveskærer eller saves ud med Løvsav. Efter 
at de er presset paa Plads, limes de fast med Ankerlak 
eller Shellak. Naar de er godt tørret, vikler man et 
Par Lag Olielærred i Bunden af hver Sektion,

Nu er Formene klar til at bevikles, og man begynder 
saa med at lægge 1100 Vindinger 0,3 Emalje i den 
første Sektion paa hvert Rør i SI og S5 paa Fig. 2,

og mellem hvert Lag lægges 2 Omgange 0,1 mm Olie- 
papir. I Sektionerne S2 og S6 vikles 1100 Vindinger
0,4 mm Emalje paa samme Maade, og til Slut fordeles
2 X 1840 Vindinger 0,6 mm Emalje i Sektionerne S3, 
S4, S7 og S8 med 920 Vindinger i hver, men paa 
Grund af Traadens større Dimensioner bør man her 
anvende 3 Omgange 0,1 mm Oliepapir mellem hvert 
Lag. Hvis Transformatoren skal staa et godt tørt 
Sted, behøver man ikke at imprægnere den, men er 
dette ikke Tilfældet, bør den først udtørres ca. 3 Timer 
under meget svagt Blus i en Gasovn. Derefter 'over
hældes den varme Transformatorspole grundigt med 
flydende Parafin. Denne Imprægnering har den Fordel, 
at Viklingerne senere let kan vikles op og ændres, 
hvis det ønskes.

Transformatoren samles som vist paa Fig. 2 og 
Fotografierne i Beskrivelserne af Kraftanlæget, og 
Aagene spændes godt sammen med Vinkeljern. Spole
rørene fastholdes med Trækiler, som imprægneres med 
Parafin paa samme Maade som Transformatorspolerne. 
Transformatoren kan derefter forsynes med Klemlister 
til de forskellige Spændinger og eventuelle Sikringer.

Saafremt man skulde ønske flere Spændinger fra 
Transformatoren, er der i Sektionerne SI og S5 Plads 
til en Vikling, der kan afgive ca. 50 Watt. Der skal 
ikke foretages nogen Ændring af Primærbeviklingen 
af denne Grund, da den er rigeligt dimensioneret.

Den 22. Juli afgik D.A.S.D.s Præsident, Konter
admiral Gebhardt pludselig ved Døden. Konter

admiral Z. V. Heinrich Gebhardt var født i 1885 og 
deltog i Verdenskrigen som Kommandant paa Tor- 
pedobaade. 1. Oktober 1935 overtog han Ledelsen af
D.A.S.D., der ligesom alle andre tyske Foreninger blev 
reorganiseret, da den politiske Omvæltning var fuld
byrdet. Vi kondolerer i Anledning af det Tab, vore 
tyske Kolleger har lidt.

Materialeliste.
160 Stk. 0,5 mm legeret Transformatorplade 170X55 mm.
160 „ 0,5 „ . 270X55 „
Vægt ialt 17 kg.
Primær Traad 1,5 mm 2XBomuid 1,5 kg.
Sekundær Traad 0,3 mm Emalje 0,6 kg 

.. 0,4 „ „ 1,2 kg.
„ „ 0.6 _ „ 3,7 kg.

2 Stk. Pertinaxrør 200 mm lange 80 mm indvendig Diameter 
2 mm Vægtykkelse.

2 Stk. Pertinaxrør 200 mm lange 100 mm indvendig Diameter
2 mm Vægtykk-lse.

10 Stk. Pertinaxskiver 150 mm udvendig Diameter og 4 mm 
tykt Materiale.

4 Stk. Vinkeljem l'/o“XIVa“ 285 mm lange.
Olielærred og Oliepapir.

(Fortsættes).
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Philips

STABILISERINGSRØR
AF OZ9R.

Som bekendt har en saakaldt „Glimlampe“ spæij- 
dingsregulerende Egenskaber. Disse Glimlamper har 
man tidligere maattet skaffe sig ved simpelthen at bruge 
de Lamper, der bruges til Trappelys, i Elevatorer o. 
lign., bore Soklen af og fjerne den Modstand, der altid 
skal findes indskudt i Kredsløbet. Nu har Philips

Oscillator i Super med Spændings-Stabilisering.

Elektronkoblet Detektor med stabiliseret Skærmgitterspænding.

imidlertid bragt en Række Stabiliseringsrør paa Mar
kedet, der har utallige Anvendelsesmuligheder for 
Amatørerne.

Type 1415 er det mindste Rør i Serien. DetsTænd- 
spænding ligger ved 100—135 Volt, og den normale 
Brændespænding ved 90—110 Volt; den normale

Type 4681, Tændspænding 85—100 Volt, Brænd- 
spænding 100—115 Volt, Arbejdsstrøm 30 mA, Maxi- 
malstrøm 40 mA. 4687 egner sig fortræffeligt til Styre
senderen. Type 4351 og 4311 har omtrent samme Data 
og Anvendelsesmuligheder som 4687.

Sh&V.

Arbejdsstrøm er ca. 4 mA og Maximalstrøm 8 mA. 
Anvendelse: Regulering af Skærmgitterspænding paa 
Detektoren i Kortbølgemodtagere (Stationerne flytter sig 
ikke, naar Nettet varierer i Spænding). Regulering af 
Oscillatorspændingen i Supere og Frekvensmaalere.

ECO med Type 465.4 og Neon-Stabilisering af Skærmgitterspændingen.

Type 13201 er det største Rør i Serien. Tændspæn
ding 100— 135 Volt, Arbejdsspænding 90—110 Volt, 
Arbejdsstrøm 100 mA, Maximalstrøm 200 mA. Røret 
egner sig bl. a. til Regulering af Skærmgitterspænding 
i Klasse B og Klasse AB Forstærkere med Pentoder 
og „Beam“ Rør. Som bekendt stiger Skærmgitter- 
strømmen stærkt ved stigende Udstyring; derved falder 
Skærmgitterspændingen og afstedkommer Forvrængning. 
Midlet derimod har altid været særskilt Ensretter til 
Skærmgitterne. Nu klarer Type 13201 det let.
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Bølgelængde og Bølgebevægelse.
Prøv at se efter i Radioprogrammet: Under en 

Stations Navn vil De finde en Anmærkning, der for
tæller Dem, at denne Station sender paa Bølgelængde 
300 m. Og saa vær venlig at forestille Dem en lille 
spejlblank Sø. Pludselig kaster De en Sten ud; fra 
det Sted, hvor Stenen rammer Vandoverfladen, dannes 
Bølger, som løber ringformet mod Bredden. Herved 
aftager Bølgetoppens Højde efterhaanden, mens Afstan
den mellem Bølgerne bliver den samme. En saadan 
Bølge kan maales, idet man begyndende fra Bølgetop
pens Fod maaler selve Bølgens Bredde og den tilslut
tende Bølgedal indtil næste Bølges Begyndelse.

Men løber Vandet nu virkelig fra Kastestedet mod 
Søbredden? Et andet Eksempel vil besvare dette Spørgs- 
maal. Over en Kornmark stryger Vinden. Den ram
mer den første Række Kornaks, der bøjes til Side, og 
herved rammes det næste Aks, som ved Stødet ligele
des kommer i Bevægelse og nu selv rammer Naboak
set. Over Kornmarken løber en Bølge; thi den første 
Række Kornaks og fremdeles de andre rejser sig igen 
efter kort Tid. Med Øjet kan man følge Bølgens 
Fremadskriden.

Men hvad er det egentlig, der løber? Kornakset? Nej! 
Og i vort første Eksempel heller ikke Vandet. Sten
kast og Vindstød fremkalder en Ligevægtsforstyrrelse, 
der giver sig Udslag i Form af Bølger med bestemt 
Bølgelængde.

Ogsaa Radiosenderen fremkalder med sin Energi en 
Ligevægtsforstyrrelse i Æteren, der ligeledes forplan
ter sig i Bølgeform. Ved Navnet „Æter“ dukker visse 
Fornemmelser om Sygehuse op. Men Sygehusets Æter 
har intet at gøre med vor Æter.

Denne er Betegnelsen for et hypotetisk Stof, som 
vi maa forestille os bestaar af uendelig smaa Kugler. 
Der findes i Verden intet, som ikke er udfyldt og 
gennemtrængt af Æteren. Disse Smaakugler rører 
ganske let ved hverandre. Naar en eller anden Æter
kugle kommer i Bevægelse, maa denne Bevægelse paa 
Grund af Kuglernes indbyrdes Stilling overføres paa 
alle de andre Kugler. Æteren, der hidtil var i Ro, 
forstyrres i sin Ligevægt, og denne Forstyrrelse for
plantes i Bølgeform, ligesom i Eksemplerne med Vand- 
draaben og Kornakset. Men medens Vanddraaben og 
Kornakset maa overvinde en Modstand eller Gnidning, 
findes en saadan ikke ved Æteren.

Hermed finder ogsaa Hemmeligheden ved denne 
„Forstyrrelses“ store Udbredelseshastighed sin Forkla
ring. Radioantenner er Indretninger, der tjener til at 
fremkalde henhv. at modtage en bevidst fremkaldt

Ligevægtsforstyrrelse i Æteren med bestemt Bølge
længde. Men Bølgens Længde er afhængig af Antenne
spolen. F. R.

Hypotesen om „Æteren“ i ovenstaaende populære 
Artikel er forsaavidt overflødig, eftersom Radiobølgerne 
selv kan betragtes som bestaaende af „Stofpartikler“, 
jvnf. de nyeste Undersøgelser over Lysets Natur. Og 
en vis Modstand maa der ogsaa være at overvinde, 
eftersom noget, der er i Bevægelse, nødvendigvis maa 
paavirkes af Omgivelserne. Red.

Fra Lørdag den 26. August Kl. 12,40 GMT til Søn
dag den 27. August Kl. 16,40 GMT arangerer 

N.V.I.R. sine aarlige 56 MHz Forsøg. I den nævnte 
Week-end vil alle hollandske 56 MHz Stationer være 
i Gang og prøve at faa 56 MHz QSO med Udlandet. 
Lørdag Eftermiddag vil en Flyvemaskine med 56 MHz 
Transceiver krydse over Holland for at deltage i For
søgene.

I„The Wireless World“ for 27. Juli findes en Om
tale af E.D.R.s Sommerlejr med Billeder af baade 

Senderen og hele Lejren. Hurtig Ekspedition maa man 
sige! Det angives, at Bladet har haft en Special-Korre- 
spondent i Lejren.
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DR-RUBRIKKEN
________________________________________________ Redigeret af Knud Lægring, OZ-DR152.

Fra OZ2PX har jeg modtaget nedenstaaende Be
mærkninger til min Omtale af Tonerapporterne i sidste 
Nummer. Det glæder mig, at der er nogle Sender
amatører, der læser denne Rubrik og endnu mere, at 
de tager Pennen for at give deres Besyv med, naar 
det gælder om at hjælpe de nye DR-Amatører ind 
paa de rette Baner.

OZ2PX mener i et privat Brev til mig, at DR- 
Amatørerne bør slaa ind paa at opgive den nøjagtige 
Frekvens paa QSL-Kortene, da Frekvensen er noget 
maaleligt, som det skulde være muligt for enhver 
Amatør at maale. Det er maaske ikke saa let, som det 
lyder, men Vanskelighederne er ikke saa store, naar 
man blot ikke vil foregøgle nogen stor Maalenøjagtighed. 
Kan man opgive Frekvensen med en Nøjagtighed af 
20 kHz paa 3,5 MHz Baandet, skulde det være til
strækkeligt set fra et DR-Standpunkt.

Der bliver stadig klaget over den lille Besvarelses
procent paa QSL fra DR-Amatører. Jeg er i Øjeblikket 
i Gang med en Undersøgelse over, hvor slemt det i 
Virkeligheden er og skal næste Gang give Resultaterne 
af denne Undersøgelse. Skulde der være nogen Sender
amatør, der ikke besvarer DR-QSL, og han gør det 
med en fornuftig Begrundelse, beder jeg ham om at 
sende mig den snart. Og saa giver jeg Ordet til
OZ2PX:

Mere om Rapportering.
I Anledning af DR-Lederens Artikel i sidste Nr. 

angaaende Tone-Rapportering vil jeg gerne gøre op
mærksom paa et Par Ting:

WRT-Systemet benyttes nu praktisk talt kun af 
tyske Amatører samt af enkelte danske. Saa i de fleste 
Tilfælde staar man sig ved at benytte RST.

Den WRT-Skala, der i sin Tid fandtes i et Tillæg 
til „OZ“, og som DR-Lederens Artikel refererer til, 
synes at være opfundet her i Landet, hvilket jo ikke 
har mindsket Forvirringen! I hvert Fald er den tyske 
Skala noget anderledes. Den ser saaledes ud:
WR ligesom RS.
TI: Raa Vekselstrøm, 50 Perioder.
T2: Raa musikalsk Vekselstrøm.
T3: Ensrettet, ikke filtreret Vekselstrøm.
T4: Ensrettet, daarligt filtreret Vekselstrøm.
T5: Ensrettet, filtreret Vekselstrøm, ustabil Risletone. 
T6: Stabil Risletone.
T7: Ustabil Jævnstrømstone.
T8: Stabil Jævnstrømstone,
T9: Fuldstændig stabil Jævnstrømstone, som krystal

styret.

Det vil ses, at Skalaen omfatter baade Modulations- 
grad og Frekvensstabilitet — ikke særlig logisk ■— 
men i Virkeligheden praktisk!

Endelig maa jeg gøre opmærksom paa, at af de i 
det danske System nævnte Bogstaver: C — S — K — 
T — U og X er kun det sidste kendt i Udlandet, saa 
man bør skrive Ordene „chirpy“, „spacer“ etc. helt ud.

Men som sagt: benyt RST, saa undgaas mange 
Misforstaaelser. OZ2PX.

Danske Hams,
77 - OZ2AK.

OZ2AK er gammel i Tjenesten som Radioamatør, 
idet han har eksperimenteret med BCL-Modtagere, 
ligefra de kom frem herhjemme. For ca. 15 Aar siden 
gjorde han de første Forsøg med en primitiv Sender, 
men det førte dog ikke til positive Resultater.

Først da 2AK i Sommeren 1935 blev Medlem af 
E.D.R. og tillige lærte OZ2Y samt Amatørerne i 
Nyborg at kende, kom han ind i det rigtige Spor. 
Licensen kom i Januar 1936. Som bekendt er 2AK 
Tillidsmand for E.D.R. som Kredsleder i Kreds 2.
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Sommerlejren 1939-
Den største Lejr 

i E.D.R.s Historie 

blev en mægtig Sukces.

Smaragdsøen i Forgrunden med 
Lejren og Østersøen i Baggrunden

Herskede der forud nogen Tvivl om, hvorvidt Born
holm var det rette Sted at lægge en Lejr, er der nu 
bagefter ingen, der mener andet end: det var vel nok 
en pragtfuld Ferieø! Og ikke nok med alt det dejlige, 
Bornholm rummer, men selv Vejret var noget for sig 
derovre. Mens det øvrige Danmark havde Regn og 
Torden, havde vi det fineste Sommervejr Dag efter Dag.

Søndag Morgen oprandt med straalende Sol, og 
efter Morgenbaadens Ankomst var Lejren allerede den 
første Formiddag oppe paa et halvt Hundrede Delta
gere. Der blev badet flittigt den første Dag og spist 
godt, og alle var begejstrede over den skønne Smaragdsø, 
den vidunderlige Lejrplads og Badestranden.

Men det tør ogsaa siges, at der var gaaet et mæg
tigt Arbejde forud for at faa alt til at klappe. OZ3U 
havde været paa Bornholm en Uge i Forvejen og 
sammen med flere bornholmske Amatører bl. a. 4BR, 
4IM, 4AJ og 4AC, sørget for Opstilling af Samlings- 
telt, to store Militærtelte til Indkvartering af Gæster, 
der kom uden Telte, Opstilling af 400 m langt Kabel 
til Strømforsyningen til Lejren, Opsætning af Lejr
senderen o. m. a.

Midt i Lejren var Samlingsteltet. Ved Spisebordene 
var Plads til 80 Gæster, og flere Dage var alle Plad
ser besat. Om Dagen tog vi den ene Side af Teltet

ned, saa at man sad som paa en Veranda med den 
skønne Udsigt over den smaragdgrønne Sø. Fire 
Damer var beskæftiget fra 6 Morgen til 12 Aften med 
at lave Mad til Lejren, og det Hotel, der havde paa
taget sig Opgaven, klarede den udmærket. Maaltiderne 
blev præcist serveret, og Maden var fortræffelig.

Foran Spiseteltet laa den lange Række af Telte, 
Lejrdeltagerne beboede, meget malerisk langs Smaragd
søen og for Foden af en Sandklit bevokset med Fyrre
skov. Egentlig var det en Betingelse, at alle skulde 
have medbragt eget Telt, men i sidste Øjeblik fik vi 
baade fra tysk og dansk Side saa mange Opfordringer 
om at skaffe Teltplads, at vi maatte leje to Militær
telte paa Bornholm. For at ingen skulde fryse købte 
E.D.R. 20 Soveposer, som blev udlejet, og man boede 
godt i de store Telte, som til Ære for Tyskerne hur
tigt blev døbt „Koncentrationslejr Nr. 88 og 99“. 
Lejrgaden var om Aftenen oplyst af en lang Række 
kulørte Lamper, og et udmærket Højttaleranlæg venligst 
udlaant af „Danavox“ blev anvendt til Meddelelser og 
til Underholdning.

Morsomt var det i Aar at se svenske Amatører som 
faste Gæster i Lejren. De befandt sig godt, og Kamme
ratskabet mellem SM- og OZ-Amatørerne var for

Det store Spisetelt og en Del af Lejren. Ved et af Maaltiderne i Spiseteltet.
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Et Udsnit af Lejrgaden. Bemærk den idylliske Beliggenhed.

træffeligt. Mest imponeret var vi af SM2WB fra 
Jokkmokk. Han havde rejst 1100 km for at komme 
til Lejren; det kan man da kalde Interesse. Vi har 
lige hørt fra ham, at han vil ogsaa komme ned til 
E.D.R.s Generalforsamling. De øvrige SM’ere kom 
fra Gøteborg, Stockholm og Simrishamn. Vi haaber, 
at denne Lejr maa danne Indledning til et stærkt ud
videt Samarbejde med svenske Amatører. Blandt de 
tyske Amatører var af kendte Ansigter OM Camps, 
D4XDV og OM Suhl, D4JCV, OM Andresen og en 
Repræsentant fra D.A.S.D. OM Garnatz, D4AQF; 
ialt var der 11 tyske Gæster. Vel ingen Lejr før denne 
har haft saa mange faste Gæster og vel at mærke 
Gæster, som blev. Man var indstillet paa, at naar man 
var taget Rejsen til Bornholm, saa blev man der og 
holdt Ferie. Og det er jo ogsaa Meningen med en 
Sommerlejr. Der var stor Tilfredshed med de arrange
rede Ture, som gav fortrinlig Lejlighed til at lære 
Bornholm at kende. Mange Amatører havde iøvrigt 
taget Cyclen med og tog hver Dag ud paa kortere 
eller længere Ture, og ved Aftensbordet drøftedes 
Dagens Oplevelser. I det hele taget maa siges, at 
Maaltiderne tog en utrolig Tid. Det var ikke blot det

Fire af de svenske Amatører. Fra venstre ses SM6.QP, 
SM2WB, SM7KH og SM5-514.

Her ses 8 af de tyske Deltagere.

gode Telt med den smukke Udsigt, eller den gode 
Mad, men simpelthen det at her sad man saa hygge
ligt sammen og nød Kammeratskabet. Ikke underligt, 
at det kneb med at faa Samling paa Gemytterne, til 
Lejrudsendelsen skulde begynde. Den burde have 
været udskudt en halv Time. Men vi lader Dagbogen tale:

Mandag var den eneste Dag med Regn i Spandevis. 
Stormen havde nær nedlagt vort gode Spisetelt, og 
7HLog 1WP kæmpede i Timevis mod Storm og Regn 
for at holde Presenningerne paa Plads. 5CN og 3U 
maatte i Udrykningsfart til Rønne efter flere Presen
ninger, men inden de kom paa Plads, var Sender og 
hele Installationen drivvaad. Vi havde opgivet Haabet 
om at faa Senderen i Gang mere i denne Lejr, men 
da vi havde hældt Vandet ud af Ensretteren og tørret 
Kondensatorerne, fik vi alligevel OZ7EDR i Sving igen. 
Allerede ved Middagstid skiltes Skyerne, og Solen 
skinnede over en Lejr, der havde vældig travlt med 
at faa tørret Tøj. Dagen gik nu med Badning, Smaa- 
ture i Omegnen, og om Aftenen havde vi det første 
store Lejrbaal med Sang og Underholdning.

Tirsdag: Heldagstur Bornholm rundt. Næsten hele 
Lejren deltog i den pragtfulde Tur, der over John

Lejrstationen OZ7EDR, Fra venstre ses Forstærker, 
Modtager og Sender.
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Kapel, Hammeren, Allinge, Rør, Gudhjem gav det 
skønneste af Bornholm. Eftermiddagskaffen fik vi i 
„Brændsgaardshaven“ ved Svanneke, hvor der var 
Sejlads med Robaade og Vandcycler. Hjemad gik det 
gennem Almindingen og tværs gennem Øen, og Kl. 
19 var vi hjemme, hvor en dejlig Middag ventede os. 
Aftenen gik med Lejrbaal, og saa optraadte 7WH!

Onsdag oprandt med pragtfuldt varmt Vejr. Om 
Formiddagen var der Besøg paa Hasle Klinke- og 
Chamottestensfabrik under Førerskab af Fabrikslederen. 
Hele Lejren deltog og besaa med stor Interesse den 
store Virksomhed. Vi havde OZ3U’s Transceiver med 
og foretog under hele Rundgangen i Fabriken en Prøve- 
Transmission paa 3,5 MHz til Lejren. Dette mor
somme Forsøg var særdeles heldigt, og skønt Sen
derens Input blot var 2 Watt og Antennen kun et 
Par Meter, var Modtagelsen dog fb i Lejren. Og det 
kunde man endda let konstatere ved af og til at slaa 
om til Modtagning og faa Rapport fra Lejrsenderen, 
alt under Vandringen rundt i Fabrikslokalerne. Det 
var virkelig en flot Præstation, og faktisk var 3U’s 
Transceiver noget af det mest beundrede i Lejren.

Det store Fund af Luren blev gjort denne Formid
dag. Hvem har ikke hørt — eller hørt om Luren? 
Det var Kretzschmar, der pludselig fandt et S-formet 
Jernrør og konstaterede, at der kunde blæses Trompet
fanfarer heri. Og efter at Smeden havde paasat Krave 
og Mundstykke, var det en pragtfuld Lur, som gjorde 
mægtig Lykke. Den blev siden et fast Programpunkt paa 
Aftenudsendelserne. Om Aftenen var der den store 
Rævejagt. Den begyndte Kl. 19, og der var 5 Hold, 
der deltog. Nr. 1 blev OZ5Y, der fik overrakt en flot 
Pokal, skænket af OZ4AC i Rønne. Nr. 2, OZ1WP, 
fik en Sølvplade, og der var ogsaa smaa Sølvplader til 
de øvrige Deltagere, skønt kun de to ovennævnte 
overhovedet fandt Ræven.

Torsdag forsøgte man en ny Form for Rævejagter. 
Og det var til Fods. Man fandt et mindre Omraade 
med Skov og aabne Sletter og pejlede sig ind uden 
Brug af Kort eller Kompas. Det gik fortræffeligt, og 
alle Hold fandt ind. Ideen slog i den Grad an, at man 
siden daglig arrangerede disse nemme smaa Rævejagter, 
som virkelig gav god Øvelse i det, der normalt er 
Rævejagtens allersidste Etappe og ofte har givet Del
tagerne mange Kvaler.

Dagens store Udflugt gik i Turistbil til Sydbornholm, 
Paradisbakkerne, Neksø og Dueodde. Her deltog 20 
Amatører. En bornholmsk Gæst i Lejren fortalte i 
Dag om Vandfinding ved Hjælp af Pilekviste. Han 
kom hurtigt i stor Diskussion med 7WH, og nu gik 
flere Timer med at overbevise 7WH om Teoriens 
Rigtighed. Til Gengæld blev 7WH helt omvendt, og 
han er sikkert en af de største Vandfindere, Bornholm

endnu har set. Det blev hurtigt en hel Mani i Lejren, 
og en hel Række Vandfindere med Pilekviste søgte 
efter Vand. Mest heldig var 1WP, som under stor 
Jubel under sin Søgen fandt en nedgravet Pilsner.

Denne Aften var den største i Lejren. Omtrent 150 
Mennesker var samlet i Teltet, da en Rønne-Amatør, 
Richard Andersen, viste sine forbløffende Evner som 
Tryllekunstner. I Halvanden Time tryllede han, saa 
alle var enige om, at han var bedre end nogen pro
fessionel, man endnu havde set. Senere viste 7WH 
Former for Suggestion under stor Jubel.

Fredag. Dagens Udflugt gik til Christiansø. En halv 
Snes Amatører foretog denne smukke Tur, medens 
Resten var i Lejren, og en Del deltog i 56 MHz For
søg med Retransmission over Lejrsenderen. Om Afte
nen var der tysk Udsendelse til de tyske Amatører 
med efterfølgende Rapport fra en Række tyske Stati
oner, der havde lagt sig paa samme Frekvens og kom 
ind en efter en -— og delvis meldte om god Mod
tagelse.

Lerdag afholdtes den store Fodboldkamp mellem et 
udvalgt Hold danske mod svenske og tyske Amatører. 
Danskerne vandt med 8 mod 4 efter en meget hidsig 
og varm Kamp. Aftenen formede sig som en Afskeds
fest med mange Taler, og Hurraraabene lød til sent 
paa Natten.

Og saa kom den sidste Søndag, der væsentlig gik 
med at nedtage Teltene og demontere Stationen, og 
endnu flere Dages Arbejde var tilbage for vore born
holmske Kammerater med at bringe alt i Orden efter 
den store Lejr. Vi siger dem Tak for den fortræffelige 
Hjælp, som alene har gjort det muligt at gennemføre 
Lejren.

Lejrsenderen OZ7EDR var den samme som anvend
tes i sidste Lejr. Den arbejdede kun paa 3,5 MHz 
med Telegrafi og Telefoni. Der blev gennemført ca. 
150 QSO, og Signalerne gik udmærket ud. Antennen 
var 15 m høj og laa lige ved Havet og kunde ligefrem 
ikke være bedre. Men hele Ugen igennem var der 
ubeskriveligt med QRN, og omkring Bornholm i Syd, 
Vest og Nord var der bestandig Tordenvejr. Det var 
ikke underligt, at Modtagelsen af Senderen i Aar af 
denne Grund var meget variabel. De faste Udsendelser 
gennemførtes nogenlunde programmæssigt. Det kneb 
de første Dage at komme i Gang til Tiden, og skal 
lignende Udsendelser fremtidig arrangeres, bliver man 
sikkert nødt til at lave en Slags Studie og anvende 
noget mere Tid paa Mikrofonprøver. Det er et stort 
Arrangement med denne Lejrsender, og det er muligt, 
man i Fremtiden kan klare sig med de mindre Sendere 
og Modtagere, Deltagerne i Lejren selv medbringer.

Fotos fra Lejren. Der blev fotograferet flittigt i Lej
ren. Mange har ønsket at komme i Besiddelse af en
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Serie Billeder, og vi vil nu samle et Aftryk af samtlige 
Billeder i en Mappe og sende denne Mappe rundt til 
samtlige Deltagere, som kan opnotere Numre paa de 
ønskede Billeder. Vi beder derfor alle, der optog Fotos 
i Lejren, at sende Negativerne til OZ1D, Ringsted, 
som sørger for Udsendelsen af Mappen. Prisen for 
Aftrykkene vil blive billig ved den samlede Bestilling.

SM2WB, OZ7WH og OZ1D optog levende Bille
der i Lejren, tildels i naturlige Farver. Filmene er 
blevet gode, og der bliver nu udført en samlet Film. 
Endvidere optog OZ1D ca. 50 Farvelysbilleder i Lej
ren; de giver rigtig Indtrykket af E.D.R.’s Sommerlejr 
og vil sammen med Filmen blive forevist ved General
forsamlingen, hvorefter begge Dele vil staa til Dispo
sition for Afdelingerne rundt om i Landet. OZ1D.

Sommerlejren oplevet pr. Radio,
Det er jo kun en Brøkdel af EDR’s mange Med

lemmer, der kan være med i Lejren, og for dem 
betyder Udsendelserne over OZ7EDR mere, end Lejr
deltagerne aner. De officielle Udsendelser har sikkert 
ogsaa et meget større Publikum, end man tænker sig. 
Derfor maa Vennerne i Lejren aldrig glemme, at 
simpel Høflighed kræver, at der begyndes præcist — 
selv om det ogsaa skulde gaa lidt ud over Aftensmaden. 
Desuden var een Mand ved Mikrofonen jo tilstrækkeligt 
til at begynde med. Saa kunde de andre spise færdigt 
imens! Eller man kunde blot aabne for Mikrofonen, 
saa vi kunde høre, at der var Liv derovre.

Navnlig i Ugens første Dage var Præcisionen meget 
mangelfuld, og Udsendelserne savnede Plan. Man fik 
daarligt nok at vide, hvor mange der var i Lejren, 
om der var kommet udenlanske Gæster o. s. v. Der 
blev heller ikke givet mundtlig Kvittering for modtagne 
Rapporter saadan som i tidligere Aar. Upræcisheden 
vakte lidt Uro paa Baandet, idet de ventende Amatører 
passiarede indbyrdes om, hvor 7EDR mon blev af, og 
der faldt ogsaa enkelte haarde Ord. Morsomt virkede 
det at høre en kendt fynsk Amatør raabe i Mikro
fonen: „Kom nu 7EDR! Kom nu 7EDR“! Vi var 
mange, der gav ham Tilslutning i hans Utaalmodighed.

Senere hen paa Ugen kom der mere System i 
Sagerne. Bærebølgen var der paa det rette Tidspunkt, 
og der aabnedes for Mikrofonen uden større Forsinkelse. 
OZ7MP, 3U, 7WH og senere særlig OZ1D leverede 
udmærket Reportage, som gav os et godt Indtryk af, 
hvad der foregik i Lejren. Men hvorfor skulde det 
vare flere Dage at finde den rette Form? Der er dog 
ingen af d’Herrer, der er fremmede foran en Mikrofon, 
og ligefrem „mundlamme“ har de jo heller aldrig 
været. Hi!

Men det var glædeligt, at man fandt frem til noget 
af den rette Form, inden Ugen svandt bort. OZ8AZ

med „Dagens Episode“ var lidt af et Fund. Han 
kunde fortælle en usandsynlig Historie paa den rette 
lune Maade. Vor brede solbrunede Ven er jo ikke 
Jyde for ingenting! Reportagen fra Teltene var interes
sant, og det var morsomt at høre Premieren paa 
OZ7WH’s nye Melodi til „Amatørernes Aftensang“, 
Ligeledes var Tyskernes Underholdning fornøjelig og 
med til at udbrede den særlige Lejrstemning til de 
mange Lyttere.

Mange Aftener gik Udsendelserne ligesaa kraftigt 
igennem som Kalundborg paa Højttaler, men QRN 
var meget generende. Men alligevel gav 7EDR os alle 
et godt Indtryk af, hvor vellykket Lejren paa Born
holm har været. Flere Amatører er skuffet over, at 
Senderen ikke var mere i Gang til rigtige QSO’er, 
end Tilfældet var, men paa den anden Side er det 
meget forstaaeligt, at Amatørerne i Lejren var mere 
optaget af at nyde Ferien. Vel er vi glade for at sende, 
men det skal helst være fra vore egne Stationer. Mange 
Amatører ved een Sender dur ikke rigtigt.

Maaske var man i Aar lidt smaalige med at sende 
Hilsner hjem (selv om undertegnede privat ikke har 
Grund til Klage). Det giver Udsendelserne et levende, 
menneskeligt Præg, og naar man holder sig til uvæ
sentlige private Meddelelser, er der jo ikke Tale om 
Konkurrence med Statstelegrafen. Men vi fik dog en 
hel Del af de kære kendte Stemmer at høre derovre 
fra. Og Latteren i Baggrunden afslørede, at der var 
mange glade Mennesker i E.D.R.’s 7. Lejr. Vi, der maatte 
blive hjemme denne Gang, kom til at længes og vil 
gerne være med til næste Aar. Saa meget kom Ud
sendelserne over OZ7EDR — trods deres Mangler — 
til at betyde for os. Den Tid, de tog, var vel anvendt. 
Tak for dem! OZ7F.

I Udlandet arbejdes der stadig ivrigt paa 56 MHz, 
og specielt de britiske Amatører er meget energiske. 

I „The Wireless World“ meddeles, at G5TX forleden 
hørte 23 britiske 56 MHz Stationer samt PAOPN og 
ON4DJ. Senere har G6YL hørt F8VC, I1IRA (R8) og 
I1TKM. Forholdene paa de højere Frekvensbaand kan 
dog ventes at ville sløje af i de kommende Aar, da 
det sidste Solplet-Maksimum synes at have kulmineret.

Reseau des Emetteurs Français og A.R.R.L. fik Held 
i deres Bestræbelser for faa fjernet Radiofoni

senderen Paris Mondial, der havde lagt sig tilrette i 
vort 7 MHz Baand. Korrespondance-Rubrikken i „QST“ 
viser, hvor ophidsede de amerikanske Amatører har 
været. Man opfordrer til at lægge de kraftige ameri
kanske Amatørsendere oven i de europæiske Radiofo
nistationer, som viser sig paa Amatørbaandet. Det 
foreslaas ogsaa at anvende A.R.R.Ls officielle Station 
W1AW til at kvæle de paatrængende Radiofoni
sendere med.
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KORRESPONDANCE
T i l  E .D .R .

från SM-amatdrerna med tack for UFB sommarlåger 1939.

Många ham'ar gå i tankar . . . .
Vart de på semestern vankar . . . .

Då från OZ hors en bön:
„Kom till oss på Bornholmsön".
Och på detta CQ-lock 
reser —  WB från Jokkmokk.

Och från „Gotet“  —  QP ilar. . . .
KH ifrån Skåne kilar . . . .  
och en lytter ifrån , Eken “ 
tanker blanda sig i leken.
Forstå da’n kom ingen mer, 
men det kommer kanske fler.

Har man gjort ett dejligt lager. . . 
meget mad man oss förplåger . . . .
Regnat har det litet hår, 
mest så år det vackert vaer.
Och med trådlost dr det klam, 
hoppas att det hores hem.

S.M2WB ~ SM7KH ~ SM6QP — SM5-SI4.

Mere svensk Tak for Sommerlejren.
Framfor härmed mitt hjårtigaste tack till E.D.R. for 

de underbara dagar, jeg fått tillbringa i sommerlägret 
på Bornholm. Det skall bliva ett oforglåmligt minne 
all denna goda kamratskap och trevnad, som over- 
tråffade alla forvåntningar.

Särskilt tackar jag de OZ-amatörer, ingen nåmnd 
och ingen glämd, som gjort sommarlågret 1939 till, 
vad det blev, nåmligen en strålande Succé. — Heder 
åt E.D.R. Heder åt sådana amatorer. Med hamhålsning.

Gustav Thulin, SM7VF.

Den nordsjællandske Afdeling.
OZ5CN's Indlæg i sidste „OZ“ har jeg læst, og 

jeg vil gerne tage OZ7BP lidt i Forsvar. Da det sidste 
Afdelingsmøde skulde holdes her i Hillerød, var der 
kun mødt 6 Deltagere! Hvor var Resten henne? DR412 
ringede gentagne Gange til mig, men Telefonen svarede 
ikke, da han ringede til Forretningen langt efter Lukke
tid. (Han var selv ikke kommet til Mødet, da han, 
hvad jeg senere har erfaret, var faldet ind paa en Kro).

Et andet Medlem sagde engang til mig: „Aah, det 
gider jeg ikke gaa til; det interesserer mig ikke et

Hak“. Andre har YL-QRM, og andre igen har ikke 
Tid. Men skal vi ikke se „at gide“ og saa lade YL’en 
vente til næste Dag? Saa kan der maaske igen blive 
lidt Liv i Nordsjællands-Afdelingen. OZ-DR485.

Det er virkelig uhyggelige Billeder, DR485 opruller 
for os! Mon ikke det udmærkede Arbejde, der udføres 
i E.D.R.s øvrige Afdelinger, skulde kunne virke smit
tende paa vore nordsjællandske Venner? Red.

En Tak.
Herved vil jeg gerne paa det hjerteligste takke de 

mange Amatører, der saa venligt erindrede min Fød
selsdag. En speciel Tak til Deltagerne i Sommerlejren 
for Telegrammet, de skriftlige Hilsener og for de ven
lige Ord til mig via OZ7EDR. OZ7F.

Den sønderjydske „Vandremappe“.
I Efteraaret 1938 afholdtes i Sønderborg et Møde 

af 5. Kreds. Ved denne Lejlighed blev der kraftigt 
slaaet til Lyd for, at der skulde indkøbes udenlandsk 
Litteratur kollektivt. En Del Medlemmer var straks 
interesseret i Sagen, og de dertil nødvendige Penge 
blev straks betalt, og et Medlem paatog sig Hvervet 
med Hensyn til Bestillingen.

Man maa formode, at Tiden nu er saa vidt frem
skreden, at Bladene med Lethed skulde kunne være 
fremme og have endt den paatænkte Cirkulation blandt 
dem, der har betalt. Jeg venter derfor snarest at faa 
Bladene tilsendt. Eller har den udenlandske Presse saa 
lange Leveringstider? OZ5L.

Maanedens Sensation.

Dansk Radiofoni i Amatørbaandet!
Som tidligere omtalt vakte det berettiget Harme i inter

nationale Amatørkredse, at Paris-Mondial Senderen placerede 
sig i vort 7 MHz Baand. Dette blev hurtigt forpurret, men 
nu er det aabenbart Danmarks Tur til at gøre sig uheldigt 
bemærket.

Paa Radioraadets Møde den 2. August besluttedes det, at 
Danmarks Kortbølgesender snarest skal paabegynde daglige 
Udsendelser af Radiofoniens Aftenprogram fra Kl. 20,00-23,15 
paa 7260 kHz (41,32 m).

En saadan Forslugenhed paa det internationale 7 MHz 
Amatørbaand straks ved Cairo-Bestemmelsernes Ikrafttræden 
virker yderst pinlig. Tusinder og atter Tusinder af Amatører 
i alle Lande vil i den kommende Tid nedkalde Forbandelser 
over den hensynsløse Skamlebæk-Sender. Danmarks Navn 
faar en odiøs Klang blandt Kortbølgernes Pionerer!
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Fra KREDSE AFDELINGER.
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 OZ3AP eller gennem Afdelingens Telefon.

Afdelingens Generalforsamling havde samlet ca. 60 
Medlemmer. OZ3IK valgtes til Dirigent og gav Ordet 
til Formanden, der aflagde Beretningen. Derefter frem- 
lagde Kassereren det reviderede Regnskab, der god
kendtes. Næste Punkt var Valg af Formand og Kreds- 
leder. OZ1S ønskede ikke Genvalg, hvorefter OZ3AP 
enstemmigt blev valgt.

Til Bestyrelsen valgtes OZ1FH (34 Stemmer), OZ- 
DR116 (30 St.) og OZ4K (23 St,). OZ7HP blev 
Suppleant med 20 Stemmer. Under Punkt 6 var der 
en større Diskussion, hvor der fremkom flere udmær
kede Forslag, bl. a. om Indførelse af Kontingent i 
Afdelingen. Til sidste Punkt paa Dagsordenen havde 
ingen noget at bemærke, og 3IK takkede for god Ro 
og Orden.

Jeg vil saa sluttelig takke alle, der har hjulpet til 
med Arbejdet i det Aar, der er gaaet. Det har været 
mig en stor Glæde at arbejde for Afdelingen, og jeg 
vil takke Medlemmerne for den Trofasthed, de har 
vist ved at møde op til Foredrag o. lign. Jeg haaber, 
at samme Tillid vil blive overført paa min Efterfølger.

OZ1S.
Maanedens Program.

Vi paabegyndte den 6. August Kl. 20 Vinterens 
Morsekursus for Begyndere. Prisen er 5 Kr. om Maa- 
neden, og Kursus afholdes hver Onsdag og Fredag. 
Eleverne maa selv medbringe en god Hovedtelefon 
samt Kollegiehefte og Blyant. Det er af stor Betydning 
at deltage fra Begyndelsen af Kursus’et.

Til Start af den paa Generalforsamlingen den 7/8 
omtalte og diskuterede tekniske Forsøgskreds samles 
alle interesserede Amatører i Klublokalerne Mandag 
den 21. August Kl. 20. — Husk Rævejagten den 27. 
August. Se forrige „OZ“. OZJAP.

Kreds 3.
Kredsmøde i Maribo.

Kredsmøde afholdes Søndag den 27. August Kl. 15 
i Bangs Have i Maribo. Vi haaber at se mange 
Medlemmer baade fra Lolland og Falster. Der skal 
vælges Kredsleder for det kommende Aar. Der vil

endvidere blive afholdt en Rævejagt, hvor der ikke 
skal bruges Kompas eller Landkort til Pejlingerne. De 
af Medlemmerne, som har Sender eller Modtager til 
56 MHz, anmodes om at tage disse Apparater med, 
saa vi ogsaa kan foretage nogle Forsøg med de ultra
korte Bølger og evt. danne en lille Forsøgskreds inden
for Kreds 3. OZ8Q.

Falster.
Afdelingen afholder Møde den 29. August paa Hotel 

„Valdemar“ i Nykøbing. Man drøfter Rævejagten og 
Kredsmødet i Maribo den 27. August. OZ4F.

Kreds 4.
Kredsmødet i Svendborg.

Det Sommerstævne, som Svendborg-Afdelingen havde 
arrangeret, blev meget vellykket. Et stort Antal Ama
tører fra Fyn og Langeland var mødt op paa Navi
gationsskolen, hvor Svendborg-Afdelingens Formand, 
OZ3H, bød velkommen.

Under Ledelse af Radiolærer Christensen besaa man 
derpaa Skolens Radioafdeling grundigt. Der er temme
lig mange Sendere ligefra en god gammel Gnistsender 
til en moderne Kortbølge-Telefonistation. I Morse- 
lokalet fik Amatørerne travlt med at se deres Morse- 
skrift paa Strimmel. Skolens fyldige Musæumsafdeling 
i Loftsetagen blev ogsaa beset med megen Interesse. 
Der var mange pudsige gamle Apparater, som er ud
ført med en forbavsende Præcision (fineste Værksteds
arbejde). Sluttelig takkede OZ3H Radiolærer Christen
sen for hans elskværdige og interessante Førerskab.

Kredsmødet blev kort, idet Valget af Kredsleder 
forløb let og smertefrit. OZ5G ønskede ikke Genvalg, 
og i Stedet for valgtes OZ2ED. Da ingen havde 
noget specielt at fremføre, gik man i Gang med de 
medbragte „Klemmer“, og derefter var der Stations- 
besøg hos OZ3H og OZ7U.

Om Eftermiddagen foregik Udflugten til Thurø. 
Under Sejladsen holdt OZ3H's medbragte 56 MHz 
Station fin Forbindelse med OZ7U’s tilsvarende Anlæg 
hjemme i Svendborg. 7U blev modtaget paa Højttaler 
ombord paa Færgen, og det vakte naturligvis en vis 
Opsigt blandt de mange Passagerer, som det fine 
Sommervejr havde lokket ud.

Paa Thurø gik Eftermiddagen med Kaffedrikning i 
det Fri, Vandgang og Kortbølgesludder. For ogsaa at 
gøre noget for Damerne spillede OZ3H og 2AV op 
til Dans i Badehotellets store Sal, og mange fik sig en 
munter Svingom. Efter at man havde spist til Aften



gik Turen tilbage til Svendborg, og de Amatører, som 
ikke tog hjem straks, blev af 3H’s OW inviteret paa 
Kaffe. Der blev Trængsel i 3H’s Stuer, og man fik en 
munter Aften til Akkompagnement af den kraftige Tor
den, som trak hen over Svendborg og satte Punktum 
for det smukke Sommervejr. Men Dagen var reddet, 
og vi siger Tak til Svendborg-Amatørerne for det 
udmærkede Stævne. OZ7F.

Odense.
Odense-Afdelingen afholder Møde paa Park Hotel 

Onsdag den 16. August Kl. 20. Der vil blive demon
streret forskellige Modulatorer og Mikrofoner samt 
disses Tilslutning til Senderen.

Rævejagt afholdes Søndag den 3. September fra Kl. 
8—ll. Der findes i Terrænet (Maalebordsblad 3615, 
Sanderum) en Ræv, der sender paa en af de lovlige 
Frekvenser paa 1,7 MHz. Senderen starter præcis Kl.
8, men Sendetidernes Varighed samt alle øvrige Sende
tider er ubekendte. Det gælder altsaa om at være 
vaagen!

Der er en Sølvplade til de 3 første, der finder Ræven. 
Vi haaber, at denne nye Form for Rævejagt maa finde 
god Tilslutning. Kaldesignalet er OZ7RÆV. Kl. 11,02 
opgiver Ræven QRA. OZ4S.

Kreds 7.
Kredsmøde i Horsens.

Søndag den 20. August Kl. 14 afholdes Kredsmøde 
i Horsens i Horsens-Afdelingens Lokaler. Dagsorden 
iflg, E.D.R.s Love. Program vil blive tilsendt Afde
lingerne. Paa Gensyn den 20/8. OZ3XA.

Horsens.
Saa er Ferien forbi. Fra og med den 15. August har 

vi faste Klubaftener igen, og Sæsonen bliver indledet med 
Serie-Foredrag af OZ7GB og OZ3XA. Desuden bliver 
der Morsekursus, DR-Aftener og 56 MHz Forsøg m. m. 
Vi ser gerne udenbys Hams til vore Klubaftener.

OZ3XA.
En fornøjelig Week-end.

Lørdag Eftermiddag den 15. Juli dampede et lille 
Futtog mod Juelsminde. Man bemærkede straks, at der 
var noget usædvanligt ved den bagerste Vogn. Den 
var nemlig fyldt med glade Mennesker og nogle under
lige Apparater og andre mystiske Ting. Ved en nær
mere Undersøgelse viste det sig, at det var E.D.R.’s 
Horsens-Afdeling, der med Familie og flere Gæster 
var paa Vej til Juelsminde for at holde Week-end. 
Straks, da man naaede Juelsminde, blev Vognen med 
Indhold rangeret ud til Stranden, og ret hurtigt rejste 
der sig et Par vældige Master, hvorimellem der blev 
hængt noget, man kaldte 1/3 Hertz.

Da det var vel overstaaet, var Vognen som en 
Myretue, og det ene mystiske Apparat blev halet frem

efter det andet. Derefter blev der hentet noget AC 
paa Fiskeeksporten, og da det blev „hældt paa" Appa
raterne, skal jeg love for, de blev livlige, og hvad 
skete: Naar man talte ind i en rund Tingest, eller man 
sad og vippede med en Nøgle (jeg har nu aldrig i mit 
Liv set en Dør, hvor saadan en Nøgle kunde passe, 
men det var altsaa en Nøgle!), saa fik man straks Svar 
fra en eller anden; jeg tror bestemt, det maa have 
været Kinesere, der svarede, for det var et underligt 
Sprog, der blev brugt.

Der blev kaldt igen, og alle lyttede spændt paa, 
hvem der nu vilde svare. Først kom der en „PA“, 
saa en „LA", „OZ“ og mange andre mystiske Navne. 
Ja, selv det borende X, saa havde de fat i ham. Det 
var nogle underlige Mennesker, og det utroligste, de 
foretog sig, men jeg skal love for, de havde travlt. 
Hele Natten sad de og sludrede med mange forskellige 
„Kinesere“. Om Morgenen vaagnede jeg ved at høre 
dem kalde paa 50 Flasker „Modulationsvædske“, og de 
fik det ogsaa. Det meste af Søndagen gik med at filme 
Deltagerne og tage imod mange Gæster, som blev vist 
„indenfor“ og bese Stationen, som de kaldte den.

Saa tog de fat igen, og fik fat paa Bornholm, men 
som de kunne snakke de Bornholmere! De fortalte om, 
hvor godt de havde det, og hvor mange de var der
ovre. Jeg havde nu tænkt mig, der boede flere derovre, 
og jeg kan ogsaa godt forstaa, de ventede, der vilde 
komme flere. Naa, men saa gik Bornholmerne, og i 
Stedet fik vi en fra Schweiz, men han peb hele Tiden, 
og saa gik det Slag i Slag hele Søndag Nat lige til 
Mandag Morgen, da Futtoget kom og hentede Vognen 
igen for at rulle tilbage til Horsens. Alle var de enige 
om, at det havde været en glimrende Tur, og den 
skulde gentages til næste Sommer. Tak for sidst, og 
paa Gensyn og Genhør til næste Sommer!

Konduktøren.

Kreds 8.
Kredsmøde i  Aalborg.

Søndag den 20. August Kl. 14,30 afholdes der Kreds
møde paa Konditoriet „Kristine“, Vesterbro i Aalborg 
i samme Lokale som sidst. Paa Programmet er fælles 
Kaffebord, Valg af ny Kredsléder samt eventuelt Valg 
af en Afdelingsleder for Aalborg-Nørresundby. End
videre kammeratligt Samvær. Paa Gensyn. OZ5XY.

Hvem er den ældste aktive Kortbølgeamatør? 
W9CNS fremsætter dette Spørgsmaal i „QST“, 

idet han antager, at han selv er den ældste — ikke 
blot i U.S.A., men paa hele Kloden. W9CNS er nem
lig 78 Aar gammel og har været aktiv Amatør i 21 
Aar. Her i Landet er der i hvert Fald ingen, som kan 
slaa Rekorden.
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E.D.R.s Generalforsamling.
Besøg i Statens Lufthavn i Kastrup.

Saa indkalder vi atter til E.D.R.s ordinære General
forsamling, som afholdes i Ingeniørhuset i København 
(Vester Farimagsgade 27-31) Søndag den 17. September 
Kl. 14.

Før Generalforsamlingen bliver der Besøg i Kastrup 
Lufthavn, hvor vi skal se de nylig indviede Bygninger. 
Desuden bliver der Lejlighed til en billig Flyvetur 
over København. For at gøre Dagen saa udbytterig 
som muligt, samles vi allerede Kl. 11 paa Raadhus- 
pladsen, hvor store Turistbiler besørger Transporten 
af os til Lufthavnen og bagefter kører os tilbage til 
Ingeniørhuset. Prisen for Køreturen er 1,50 Kr. pro 
Persona.

Dagens Program ser iøvrigt saaledes ud: Kl. 11,00 
Afgang fra Raadhuspladsen (Vestre Boulevard ved In
dustribygningen). Kl. 11,30 Rundgang i Lufthavnen, og 
OZ7DV fortæller om Radiostationen. Kl. 12,00—13,00 
Rundflyvning. Pris 5 Kr. pro Persona. Kl. ca. 13,00 
Tilbagekørsel til Ingeniørhuset. Kl. 14 begynder Gene
ralforsamlingen. Kl. ca. 16 er det Pause, hvor de, der 
ønsker det, kan drikke Kaffe ell, lign.

Generalforsamlingens 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 Virksomhed.
6. Valg af Formand.
7. Valg af 6 andre Bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 Revisorer.
9. Eventuelt.
Til Punkt 4 i Dagsordenen er følgende Forslag 

kommet fra Kolding-Fredericia Afdelingen: Efter Ordet 
Maaned i Vedtægternes § 7 tilføjes: „skiftevis i Køben
havn, Odense og Aarhus“.

Adgang til Generalforsamlingen tilstedes kun mod 
Forevisning af gyldig Kontingentkvittering for inde
værende Kvartal. Samme Kvittering benyttes ved Af
stemning med Fuldmagter.

Kl. 19,00 er der Fællesspisning (3 Retter) a 3,00 
Kr. pr. Kuvert. Efter Spisningen Kl. ca. 20,30 vises 
forskellige Film, bl. a. kommer SM2WB fra Lapland 
og viser sin Film fra E.D.R.s Sommerlejr paa Bornholm 
i Aar. OZ7WH viser Lejren i Smidstrup 1938, Ber- 
liner-Turen i August 1938 samt Sommerlejren 1939. 
OZ1D viser Farvefilm og Lysbilleder fra Lejrene 
1938—39, og Resten af Aftenen er der kammeratligt 
Samvær. Bestyrelsen.

E.D.R.s Åarsregnskab for 1938-39.

Ialt Kr. 16989,53 (14319,92)

Status pr. 1. Juli 1939. 
A k t i v e r :

Girobeholdning 1/7 39.................... Kr. 2027,82 (1653,78)
Obl. & Bankbeholdning 1/7 39 „ 3057,52 (2835,82)
Kontantbeholdning 1/7 39 ... . „ 22,11 ( 1,26)

Teknisk Konto.................................. „ — ( 132,89)
Udest. Annoncefordringer. .. . „ 412,00 ( 64,50)
Bølgefælder og Emblemer .. . „ 141,75 ( - )

Inventar:
(Skrivemaskiner, Sender m. m.) 575,00 ( 700,00)

Ialt Kr. 6236,20 (5388,25)

P a s s i v e r :
Forudbetalt Kontingent.................. Kr. 3141,50 (2718,50)

Aktiver overstiger Passiver med .» 3094,70 (2669,75)
Ialt Kr. 6236,20 (5388,25)

Tallene i Parantes angiver Beløbene fra sidste Aars 
Regnskab.

Undertegnede Revisorer attesterer herved, at vi har 
gennemgaaet Regnskabet og fundet Kasse-, Giro- og 
Bank-Beholdninger rigtig til Stede.

København, den 2. August 1939.
Niels Ibsen, H. Larsen,

OZ7SS. OZ7HL.
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I n d t æ g t e r :
Kontingenter.....................................  Kr. 11203,30 (9558,80)
Annoncer.................................................. . 861,50 ( 843,56)
Renter.................................................  „ 79,58 ( 49,07)
Diverse . ... ........................................  „ 221,40 ( 448,35)
Overført Girobeholdning . . . .  „ 1653,78 (1912,86)

Bankbeholdning . . . .  „ 2835,82 (1457,28)
Kontantbeholdning . „ 1,26 ( 50,00)

„ Teknisk Konto.......................  „ 132,89 ( — )
Ialt Kr. 16989,53 (14319,92) 

U d g i f t e r :
„OZ“:
Trykning . . . .  Kr. 5544,00 (4938,10)
Klicheer............. „ 790,69 ( 748,96)
Forsendelse .. „ 665,41 ( 555,62)
Tekn. Redakt. „ 665,00 ( — )

-------------------  Kr. 7665,10 (6242,68)
QSL-Centralen..................................  „ 584,96 ( 499,44)
Porto......................................................... . 466,18 ( 512,40)
Kontorartikler & Tryksager . . „ 690,30 ( 589,75)
Klublokale, Møder & Udst... „ 1041,06 (1056,64)
Diverse .....................................................  1434,48 ( 795,26)
Tilstedev. Girobeh.       30/6 39............. 2027,82 (1653,78)

„ Obl. & Bankbeh. 30/6    39       „ 3057,52 (2835,82)
„ Kontantbeh.        30/6  3 9 - .   „   22,11 ( 1,26)

Teknisk Konto......................................... — ( 132,89)



QSL-CENTRALEN.
Adskillige Amatører fulgte min Opfordring og sendte 

mig Kuverter, men der mangler endnu fra adskillige. 
Jeg gentager derfor Opfordringen til alle, der har en 
Mistanke om, at de ingen Kuverter har, da at sende 
nogle.

Som allerede tidligere omtalt sendes der Kort herfra 
den 1. og 15. i hver Maaned. Jeg synes, det er bedre 
for alle, at vi har bestemte Datoer, saa vi kan glæde 
os 2 Gange om Maaneden, den 1. over QSL og den 
15. over baade „OZ“ og QSL. For ikke at sende for 
faa Kort af Sted, sender jeg først Kort, naar der er 
mindst 5 Stk. til en Amatør. Naar De sender Kuverter, 
bedes De kun sætie 15 Øres Frimærke paa. Har De 
den Tanke, at der bliver mere end 50 g, saa hæft et 
10 Øres paa Kuverten. Hvis De for ikke længe siden 
er blevet licenseret, vil jeg være glad, hvis De foruden 
Kaldesignalet ogsaa vil skrive Deres DR-Nr. Der staar 
Massevis af Kort til DR-Amatører, og det er Synd, 
naar andre klager over, at de faar for faa.

Har De hørt, at der i den senere Tid høres OX 
paa Baandene? Prøv om De kan faa Forbindelse med 
dem og undersøg, hvilke Landsmænd det er. Der er 
desværre i den senere Tid et stort Misbrug af Ken- 
dingsbogstaverne OX og OY. En meget aktiv er 
OX7AD, som antagelig ikke er Dansker. I Følge ind- 
gaaet Svarskrivelse paa min Henvendelse til Grønlands 
Styrelse findes kun følgende lovlige: OX5PI, OX7ZL 
og OX7OU.

A propos DX Century Club: Det højeste Antal 
Lande er opnaaet af G6WY. Han har 144; dernæst 
kommer W8CRA med 140 og W6GRL med 139. Af 
andre kendte Amatører kan nævnes: ON4AU (130), 
HB9J (124), J5CC (120), D4AFF (115). Bedste Dansker 
er OZ7CC med 83 bekræftede Lande. I næste Nr. af 
„OZ“ kommer som Indlæg en helt a jourført Liste 
over Landenes Kendingsbogstaver og andet af Interesse 
for Amatører.

I den forløbne Maaned er der expederet:
Fra OZ Til OZ Fra Udlandet Til Udlandet

1660 1184 990 1554
En Amatør har spurgt mig, om det er bedst at 

skrive Amatørens Call, man sender til, med Blokbog
staver eller almindelige skrevne Bogstaver paa QSL- 
Kortene. Jeg vil dertil svare, at det af internationale 
Grunde er mest praktisk at anvende Blokbogstaver 
(som trykte). De andre kan nemt give Anledning til 
Forvekslinger. Exempler SM og SU, UE og VE ser 
helt forskellige ud med trykte Typer og er lettere at 
opfatte, end hvis man brugte de almindelige latinske. 
Prøv selv paa et Stykke Papir. OZ4H.

f j e r n s y n  -

traadløst og over Kabel.

Sende- og Modtageapparaterne for Fjernsyn har idag 
naaet et saadant Udviklingsstadium, at de med Hensyn 
til Billedkvalitet og Programmuligheder kan tilfredsstille 
de Krav, man plejer at stille til Biograferne. Men 
hermed er Fjernsynets Problemer langtfra løst. Tek
nikerne tager sig nu navnlig af et andet Problem, 
hvis Løsning muligvis vil blive endnu vanskeligere; 
nemlig hvorledes Fjernsynet skal fordeles og spredes.

Det lader næsten til, at den mest rationelle Løsning, 
baade teknisk og økonomisk, vil blive en Kombination 
af Radio- og Kabeldrift. De store Distancer indenfor 
et Lands Grænser maa overvindes ved Hjælp af de 
saakaldte „Bredbaandkabler“, der er blevet konstrueret 
specielt af Hensyn til Fjernsynets Kabeloverføring, og 
som i Praksis har staaet deres Prøve ved den normale 
Fjernsynstelefon mellem Berlin og en Række tyske 
Byer, Den lokale Spredning i Byer og andre tætbe
folkede Egne maa ske enten ved Ultrakortbølger eller 
ved specielle Ledningsnet.

Det er en Kendsgerning, at Fjernsynsmodtagning 
kræver store Feltstyrker. I Praksis vil der udover et 
teoretisk Minimum altid kræves et Overskud i Sende
rens Feltstyrke paa Grund af de ekstraordinære For
styrrelser paa Modtagestedet. Derfor vil det i tætbe- 
byggede Storbyer med specielt kraftige Forstyrrelser 
være nødvendigt at sprede Fjernsynet ved Ledningsnet. 
Herved vil man delsvis ogsaa kunne benytte det nor
male Telefonnet. Derimod turde det være givet, at 
Fjernsynets Radiospredning vil sejre i disse Befolknings
centrers Periferi.

Den traadløse Spredning vil ligeledes blive foretruk
ket i de Tilfælde, hvor Sendeantennens centrale og 
samtidig høje Beliggenhed taler til Fordel for Ultra
kortbølgerne. Desuden bliver f. Eks. de tyske offent
lige Fjernsynsstuer, som allerede har været i Drift i 
nogle Aar, forsynet med specielle Modtageantenner paa 
høje Master, der er godt afskærmede og desuden faar 
en vis Retningsvirkning. Paa store Ejendomskomplekser 
vil der ligeledes blive rejst lignende Specialantenner, 
der samtidig kan anvendes til almindelig Radio. I saa- 
danne Ejendomskomplekser vil man installere de af 
Telefunken specielt konstruerede Blok-Fjernsynsmodta- 
gere, som i næsten ubegrænset Antal kan tilsluttes 
den ene Antenne.

Bedre Spredningsvirkning af Ultrakortbølgerne ' vil 
man i Tyskland opnaa ved de højt beliggende Anten- 
netaarne paa „Brocken" i Harzen og paa „Feldberg“ 
i Taunus. Her vil man kunne regne med Ultrakort
bølgernes teoretiske Rækkevidde, omkring „Brocken“ 
ca. 80—100 km. Bag Sendetaarnets Horisont vil Bøl
gernes Energi aftage stærkt: ved Interferens vil der 
optræde Hurtigfading, der umuliggør konstant Mod
tagning. F. R.

Der er nu 128 Medlemmer i A.R.R.L.s „20-Aars Klub“, 
som er en Gruppe af „old timers“, der fik Sendetil
ladelse for mindst 20 Aar siden og stadig er i Besid

delse af et Amatør-Kaldesignal. Heller ikke paa det Om- 
raade kan vi Europæere hamle op med Amerikanerne.
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Ved De det?
------------------------------------ ----------- Ved OZ8O_______

1. Hvad er en Baud?
2. Har en Telegrafisender Sidebaand?
3. Hvad er Signaler af Typen AO?
4. Kan en Modstand paa 20 k Ω  bære 10 mA, naar 

den kan taale ½ W?
5. Kan man vente at faa 25 W Udgangsenergi fra 

en styret Sender med 55 mA Anodestrøm i sidste' 
Trin ved en Anodespænding paa 500 V?

Svar t
1. Enhed for Telegraferingshastighed = 1 Periode pr. 

Sekund. Normalordet „Paris“ er paa 50 Perioder, 
saaledes at f. Eks. Hastigheden 12 Ord i Minuttet 
er det samme som 10 Baud.

2. Ja. Enhver Modulation medfører Sidebaand sva
rende til Modulationens Periodetal. Ved Telegrafi 
faas følgelig Sidebaand, hvis største Afstand fra 
Bærebølgen er Telegraferingshastigheden i Baud. 
Hertil kommer i Praksis eventuel Modulation af 
Bærebølgen (daarlig Filtrering, Chirp, MCW) og 
endelig Nøgleklik, hvis ikke Nøglefilteret er ideelt.

3. Umoduleret Bærebølge.

Boganmeldelser.
Fra Philips har vi modtaget til Anmeldelse „Schal- 

tungsbuch für Sendeamateure“, No. 2. Bogen handler 
hovedsagelig om den nye Philips Senderpentode PE
1 /80 — et fuldt moderne Rør med Anodetab 35 Watt. 
Der vises en hel Del Diagrammer med forskellige 
Formaal (Telegrafi og Telefoni). Vi kan roligt anbefale 
Bogen for Amatører, der har eller tænker paa at 
bruge Pentoder i deres Sender. Bogen vil saalænge 
Oplag haves, kunne faas formedelst 1,00 Kr. hos 
Philips A/S, Krystalgade 15, København. K. T.R.

Yderligere har vi fra Philips modtaget en smuk Bog: 
„Grundlagen der Röhrentechnik“. Bogen henvender 
sig saavel til Fabrikanter af Radiomodtagere som til 
dem, der beskæftiger sig med Service, expermenterende 
og studerende. Det er tilstræbt at give Bogen en let
fattelig Form. Den behandler Emner, der ikke tidligere 
har været tilgængelige i Bogform, men kun delvis er 
fremkommet i Form af Tidsskriftartikler og lignende.

Bogen behandler Radiorørets fysiske Grundlag, dets 
Anvendelse og dets Egenskaber. Moderne Begreber 
som Rørstøj, Kortbølgeegenskaber, negativ Tilbagekob
ling, Krydsmodulation o. s. v. behandles indgaaende. 
I Tillæget findes Definitioner, Formler og Tavler, der 
burde have Amatørens udelte Interesse. Bogen vil 
blive efterfulgt af en hel Serie om Radiorør.

Dette ret enestaaende Værk er egnet saavel til 
Lærebog som til Haandbog, og vi kan absolut anbefale 
de teknisk interesserede Amatører at anskaffe sig den. 
Der bringes mange Billeder og Diagrammer, og Udsty
ret er langt over det sædvanlige. Bogen vil blive 
bragt i Handelen af Jul. Gjellerups Boghandel, Sølvgade 
87, Kbhvn. K. Prisen er Kr. 8,50, indbunden. T. R.

Aktivi tets-Rapporter .
Fredericia,

OZ5AJ arbejder stadig med sin CO, men venter 
snarlig Udflytning til bedre Antenneforhold.

OZ5S bygger CO-PA, og der er indkøbt en Vibrator 
mere. Han er lige vendt hjem fra en Rejse i Holland, 
hvor han besøgte PA-L688, Miss Annie van Hulst, 
fra hvem der er 73 til alle Hams, samt fra PA-L678, 
PA0YN og PA0TK.

OZ7UN er rejst fra Fredericia, da han har faaet 
Plads ved Kalundborg Radio. Saa nu arbejder han 
med noget mere „Power“. Hi! OZSS.

Kolding.
OZ1AQ har med 2 Stk. 4654 paa ECO-PA haft 

U9, VU, Z E l ,  PK2 og flere W. Han er nu fri for 
BCL-QRM.

OZ2JA har i den sidste Maaned lavet ca. 100 QSO, 
bl. a. 3 Ringtests med G og PA.

OZ3DK foner paa 3,5 MHz og laver mange QSO’er. 
Han modtager gerne Rapporter.

OZ3RO er lige blevet færdig med sin ECO-PA 
og haaber paa fine Resultater,

OZ7MQ har faaet sin Heising-Modulation i Orden 
og har rigget en Zepp-Antenne op. Den første QSO 
var med en LX. OZ7MQ.

Lolland-F alster.
OZ4F har atter bygget Senderen om og paatænker 

at forsøge med Fanggitter-Modulation.
OZ8G er ved at bygge ECO-PA-PA med 2 Stk. 

6L6G i Push-pull i Udgangen. Senderen er beregnet 
til kun at skulle bruges paa 14 MHz. Input bliver 
ca. 50 Watt. OZ8Q.

Sjælland.
OZ6W (OZ-DR453) er kommet i Gang med Begyn

derlicens og sender CW paa en ECO. Input er 12 
Watt paa APP4120. Han er QRV om Aftenen og 
Søndag Formiddag. DR-Rapporter er velkomne og 
besvares via QSL-Centralen.

OZ7K arbejder med ECO/CO'PA-PA (Push-pull). 
Rørene er CL2 og 3 Stk. CL4, og der er 30 Watt 
Input paa Push-pull Trinet ved 220 Volt DC. Efter 
at Push-pull Rørene arbejder som Trioder, giver Sen
deren fint Output paa alle 3 Baand. Antennen er 1/3 
vf. Hertz, 40,05 m lang. Der anvendes Fone, og 
Modulationen er Heising. Med CW er wkd. følgende 
DX paa 14 MHz: LU, W2 og UK6.

SM7KH, der har danske Forældre og taler Dansk, 
ønsker gerne OZ-QSO’er. Han sender paa Frekvensen 
7182 kHz.
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er altsaa stærkt overbelastet.
5. Nej. 55 mA ■ 500 V giver 27,5 W Input, hvilket 

kræver en Virkningsgrad paa ca. 90 %, og dette 
er teoretisk umuligt.



QRA-RUBRIKKEN. Kalibrerings udsendelser paa 3,5 MHz.

Nye licenserede Stationer.
OZ2DU - Svend Sejr Nielsen, Raadhuset, Varde.
OZ6D - Frode Christensen, Niels Juelsgade 5, Esbjerg.
OZ7US - Jørgen Gylling Nielsen, Jens Baggesensgade 7, Korsør.

Atter licenseret.
OZ9CH - V, R. F. Kristensen, Elektricitetsværket, Esrom.

Ændringer.
OZ1FD har faaet Tilladelse til at benytte samtlige Amatørbaand.

Indregistrerede Modtagerstationer.
OZ-DR532 - Henrik Ipsen, Skolestræde 1, Rønne.
OZ-DR533 - Einar Brodersen, Søbakkevej 10, Holte.
OZ-DR534 - Hans Daugaard, Gjelstrup pr. Braade.
OZ-DR535 - J. A. Junge, Ivar Hvidtfeldtsgade 39,2, Aarhus. 
OZ-DR536 - J. Damgaard, Henrik Rantzausvej 1, Kolding.

Nye Medlemmer.
1650 - Peer Gangsted Rasmussen, Tesdorphsvej 60, København F.
1651 - Einar Brodersen, Søbakkevej 10, Holte.
1652 - Børge Nielsen, Østervang, Græsted.
1653 - Egon Ferdinandsen, Østergade, Gilleleje.
1654 - Kurt A. Nielsen, Østerby vej 7, Gentofte.
1655 - Karl Johan Siewerts Poulsen, Willemoesgade 10,3, Have

huset, Aarhus.
1656 - Poul Nielsen, Østre Strandvej 3, Gilleleje.
1657 - Sigurd Brodthagen, Bjørnsonsvej 104,1, Valby.
1658 - Svend E. Gundel, Radio-Mekanik, Vesterbrogade 113,

København V.
1659 - J. Damgaard, Henrik Rantzausvej 1, Kolding.
1660 - Günter Camps (D4XDV) Am Lustberg 19, Hamburg-

Fuhlsbüttel.
1661 - Ernst Suhl (D4JCV), Tirpitzstrasse 140, Flensburg-Mürwik.
1662 - A. P. Christensen, „Vodde“, Ulfborg.

Atter Medlem.
440 - Aage Bau (OZ2AU), Esromsgade 7B,4, København N.

1366 - Willy Zachariasen (OZ1AD), Kronprinsesse Sofievej 12,St.
tv., København F.

Nye Adresser.
63 - Oie Winstedt, Rebekkavej 47, Hellerup.

530 - Erik Brørup, Ørnekulsvej 12, Charlottenlund.
655 - Elin Andersen, Immanuelsvej 1, Kolding.
764 - Chr. Hansen, (OZ2XP), Svanevej 13,1, København N.
811 - Erik Gørlyk, Mothsvej 46, Søllerød, Holte.
865 - Johs Hansen (OZ4AC), Snorrebakken, Knudsker, Rønne. 
883 - Jens Jørgen Jensen, Øster Alle 1A, Herning.
948 - Hans Jørgensen (OZ1F), Pensionatet, Immervad 7, Aarhus. 

1025 - H. Vendeltorp (ÜZ1KV), Pilevej 24, Odense.
1060 - Jens Holbak (OZ5A), Stormgade 45, Esbjerg.
1173 - Arne Sindal, Skanderborgvej 31,2, Aarhus.

1293 - E. Rørvig (OZ7UN), Kalundborg Radio, Kalundborg.
1330 - A. Linnemann Rasmussen, Vesterleds Alle 28, Glostrup.

1339 - Olaf Th. Johansen (OZ7ÖJ), Døckerlundsvej 6, Odense. 
1364 - Søren T. Lyngsøe (OZ7SL), Blære.

1402 - Viggo Andersen, Fabrikgatan 11, Herrljunga, Sverige.
1469 - Peter Hansen, Sdr. Ørslev.
1544 - Niels Aaby, Øster Aaby, Aulum.
1556 - J, A. Junge, Ivar Hvidtfeldtsgade 39,2, Aarhus.

1571 - Sv. A. Petersen (OZ7SA), Søborghus Alle 1,1, Søborg.
1579 - A. Damgaard, Nørrebrogade 51. Mezz. tv., København N. 
1626 - Edmund Milbo. Geislersgade 22, St., København S.
1649 - Harald Garkier, Storenor Strand, Malling.

Medlem Nr. 1649 har faaet Navneændring til Harald Garkier.

Med særligt Henblik paa den Deling af 3,5 MHz 
Baandet, som træder i Kraft d. 1. September, har jeg 
tilbudt at foretage nogle Kalibreringsudsendelser, hvis 
Formaal især skulde være at markere det nye Om- 
raades Grænser.

Fra 1. September vil Baandet se saaledes ud:
3500 — 3635 kHz 
3685 - 3950 kHz 

Udsendelserne vil finde Sted Søndag d. 20. og 27. 
August Kl. 0900—0918 DNT efter følgende Plan: 

0900—0903 Frekvens saa nær 3500 som muligt 
0905-0908 „ „ „ 3635 „
0910-0913 „ „ „ 3685 „
0915-0918 „ „ „ 3950 „

Saafremt Krystaller paa disse Frekvenser kan frem
skaffes, vil disse blive anvendt. Er dette ikke Tilfældet, 
vil der blive anvendt elektronkoblet Styresender. Nøj
agtigheden vil være + 2 kHz. Ved hver 3-Minutters 
Periode vil der blive sendt: EDR de OZ7BO F Q . .  . . 
kHz.

Da der ved Udsendelserne vil blive benyttet det her 
i Landet maximalt tilladelige Input, kan det forventes, 
at Stationen vil høres godt over hele Landet.

Rapporter, der blot skal betragtes som et Maal for, 
hvor stor Interessen for saadanne Udsendelser er, bedes 
sendt — enten direkte til mig eller via QSL-Centralen.

Er Interessen stor nok, er det sandsynligt, at regel
mæssige Frekvensudsendelser lader sig arrangere frem
tidig. Bo Brøndum-Nielsen,

OZ7BO,
Bøgehøj 5, Hellerup.

1..QTC“ fortælles følgende sandfærdige Historie om 
SM7MU,der er en meget bekendt Pistolskytte. Under 

Opsætning af en Antenne blev Traaden hængende i en 
Gren af ethøjtTræ, og Situationen saa temmelig haabløs 
ud. Imidlertid fik SM7MU her Nytte af sin Skydefær
dighed. Han hentede nemlig Pistolen, og efter et Par 
Skud faldt Grenen til Jorden, og Antennen var frigjort.

„OZ'1 udgives af Landsforeningen „EXPERIMENTERENDE 
DANSKE RADIOAMATØRER“, Postboks 79, København K.

Teknisk Redaktør: Henrik Nielsen, Christianehøj 134, Søborg. 
Alt teknisk Stof og Komponenter til Anmeldelse 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., og 
Klicheer bestilles den 1. i Maaneden.

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

Sekretær: Poul a Porta, Mosegaardsvej 74, Gentofte. Hertil 
sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold.

Kasserer: H. V. R. Hansen, Aalekistevej 211,1 th., Vanløse, 
Tlf. Damsø 2871x. Hertil sendes alt vedrørende Indmeldelser, 
Adresseændringer og Pengesager. (Giro Nr. 22116).

QSL-Ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse Allé 138,3, Van
løse. QSL-Kort kan sendes til Box 79, Kbhvn. Giro Nr. 23934. 

DR-Leder: Knud Lægning, Veras Allé 17A.2, Vanløse. 
Annoncechef: Kai Nielsen, Alhambravej 3, København V. 

Telefon Vester 2425y. Amatør-Annoncer sendes til Kassereren 
og betales forud.
Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse. 

Afleveret til Postvæsenet Mandag den 14. August.
Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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