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40 eller 60-Prøven
Danmark er vistnok det Land, hvor det for en Kort

bølgeamatør er lettest at opnaa Sendetilladelse. Udover 
en bestemt Alder stilles der nemlig kun Krav om, at 
Vedkommende kan telegrafere. I mange andre Lande 
maa det ved en Prøve kunne dokumenteres, at Ansøgeren 
er i Besiddelse af en vis teknisk Indsigt i de specielle 
Ting, en Sender-Amatør kan komme ud for. Er man ikke 
i Besiddelse af denne Viden, vil der ikke kunne udstedes 
Licens.

For den vordende OZ Amatør er der kun — som sagt 
-— en Betingelse at opfylde, nemlig Morsefærdigheden. 
Og her stiller Myndighederne sig overmaade imødekom
mende, idet en Amatør vil kunne faa Sendetilladelse, 
hvis han blot kan bestaa den saakaldte Begynderprøve: 
5 Minutters Sending og fem Minutters Høring med en 
Fart af kun 40 Tegn i Minuttet. Er han ihærdig og træner 
flittigt, kan han i Løbet af kort Tid nemt klare denne 
Prøve, og dermed faa Adgang til at indtræde i de aktive 
Amatørers Rækker.

Men saa sker der ofte dette, at saa snart mange er 
kommet her, falder de til Ro og nøjes med den indskræn
kede Sendetilladelse, der følger med 40 Tegns Prøven, 
Indskrænkninger, som maaske i Begyndelsen ikke føles 
saa meget, men som man efterhaanden bliver utilfreds 
med.

Mange af de Amatører, der her er omtalt, ønsker kun 
at komme i Gang saa hurtigt som muligt, adskillige kun 
med Telefoni, og Resultatet bliver, at Morsen forsømmes, 
og den Dag, Ønsket om at kunne sende paa alle Amatør-

baandene melder sig, har de saa glemt eller i bedste Fald 
vanskeligt ved at kunne telegrafere. Resultatet bliver 
ofte, at der maa begyndes forfra, og megen Tid er da 
gaaet til Spilde.

Havde nævnte Amatører straks fra Begyndelsen sat 
sig som Maal at aflægge Prøven med 60 Tegn i Minuttet, 
kunde denne have været aflagt ganske kort Tid efter den 
første, og Vedkommende kunde da straks have faaet Del 
i de Goder, denne Prøve giver Adgang til, hvoraf den 
mest iøjnefaldende vel nok er Tilladelsen til at maatte 
benytte alle Amatørbaandene.

Der er i Øjeblikket mange Morsekursus i Gang Landet 
over, og i Løbet af kort Tid vil de dygtigste kunne ind
stille sig til den først omtalte Prøve, men da ingen i 
Øjeblikket har Kendskab til, hvor længe det endnu vil 
vare, inden Sendetilladelsen atter foreligger, kan det 
ikke anbefales kraftigt nok at vente med denne Prøve, 
til der er opnaaet den krævede Færdighed til 60 Tegns 
Prøven, idet der ikke er Tvivl om, at det for den vor
dende Amatør vil være af største Værd for ham.

Da Betingelserne for at faa Licens nu en Gang er saa 
lette at opfylde, maa det være i Amatørernes egen In
teresse at dygtiggøre sig mest muligt, og hertil hører — 
foruden en god Portion teknisk Viden — ogsaa en god 
Færdighed i Morse.

I denne Forbindelse henvises der til OZ4Hs Artikel 
andet Sted i Bladet, hvor der gøres Rede for de nærmere 
Regler for Prøvernes Aflæggelse, der jo som bekendt 
kan foregaa inden for vore egne Rækker. A. C.
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Nogle Betragtninger over Ultrakortbølge=Eksperimenter 

samt Beskrivelse af en Universal

10 Watt Fonetransmitter til 5 Meter
'*

Interessen for Ultra-Kortbølgearbejdet er stadig sti
gende, der bygges Modtagere og Tranceivers i stor Stil, 
for at have alt klart til den Dag, vore Sendetilladelser 
igen kommer.

Jeg vil her beskrive en 10 Watt Fone Transmitter, der 
er blevet til efter mange Forsøg og Eksperimenter. Man
ge Opstillinger er prøvet og omtrent lige saa mange kas
seret.

Ved de første Forsøg blev der brugt almindelige gamle
4 Volts Rør, der for det meste svingede paa 5 Meter, 
men kom man derunder var det hurtigt Slut. Og selv paa
5 Meter er Virkningsgraden meget ringe. Kun nogle faa 
Procent. Tabene i Rørsokler og Tilledninger er alt for 
store i disse gamle Typer.

De næste Forsøg blev gjort med et triodekoblet CL4
1 en alm. Hartley Opstilling. Det svingede, men Opstil
lingen var mærkværdig ustabil. Vi undersøgte Sagen, og 
fandt hurtigt ud af, at til Trods for, at Katoden var di
rekte til Nul, saa havde Glødetraaden ret stor Indvirk
ning paa Frekvensen. Efter at have forbundet en Glim
merkondensator tværs over Glødetilledningerne var Ka- 
lamiteten væk.

Input paa CL4 var ca. 10 Watt, men derfor gav den 
ikke stort mere end en gammel L414. Pentoder, selv om 
de er triodekoblet, er ikke gode i Hartley. Særlig ikke 
paa højere Frekvenser, hvor egentlig kun Skærmgitte
ret er virksom Anode.

Røret blev derefter prøvet som ECO, med Gitterkred
sen paa 20 Meter og Anodekredsen paa 5 Meter. Det gav 
lidt mere Output, og meget større Frekvensstabilitet. 
Ca. 0,9 Watt maaltes paa den kunstige Antenne. Altsaa 
med andre Ord en Virkningsgrad paa 9 pCt.

Efter en yderligere Ombygning, hvor Røret blev lagt 
vandret og Gitterkredsen laa midt for Røret og Anode
kredsen lige klods op ad Anodebenet, lykkedes det at faa 
Gitterkredsen til at svinge paa 10 Meter, hvilket for
bedrede Opstillingen saa meget, at Output nu blev 
1,3 Watt.

Et CL6 med 220 Volts Anodespænding og 200 Volts 
Skærmgitterspænding blev koblet til som Kl. C-For- 
stærker. Anodetabet var ca. 15 Watt ved god Udstyring, 
men der var alligevel kun et Output paa 1,8 Watt. Det 
er en Virkningsgrad paa 12 pCt.

Virkningsgraden er altsaa meget ringe og Forstærk- 
ningsfaktoren ligesaa. Det maa dog lige nævnes, at der 
er meget stor Forskel paa disse almindelige Modtager
rør, naar de bruges til UKB. Vi havde saaledes været 
heldige at laane et andet CL6, og det gav, selv om det 
var brugt og kun havde 13 Watts Anodetab, mere end
2 Watt HF Output.

Vi prøvede endog med et 4654. Output var selvfølgelig 
noget større, men Virkningsgraden var stadig for lille.

Man ser altsaa heraf, at det ikke gavner ret meget 
med PA-Trin, hvis man ikke har spec. Ultra-Kortbølge- 
rør til sin Raadighed.

Vi undersøgte hvilke Rør der havde korte Elektrode
forbindelser og smaa indre Afstande. Tanken faldt na
turligvis først paa de nye Helglasrør, men da vi kun 
havde et Rør i denne Serie, og da det endda var et Ens
retterrør UY21, maatte vi lade den Tanke fare. Nogen 
Tid gik, uden at vi fik fat paa noget, men en skønne 
Dag fik vi den Idé, at vi vilde prøve et 2 Volts Batteri
rør, et KDD1. Det blev prøvet i en Push-Pull Hartley, 
og vi blev ganske forbavsede, da vi saa, hvor meget 
dette lille beskedne Rør kunde give.

KDD1 er en dobbelt Triode beregnet til Kl. B-Udgang 
i Batterimodtagere, og i Følge Philips Data har det et 
tilladeligt Anodetab paa 1,5 Watt. Ved fuld Udstyring 
trækker det 2X14 mA Anodestrøm ved 135 Volt Anode
spænding. Som Senderrør trækker det 2X25 mA ved 200 
Volt, altsaa 10 Watt Input.

Her var altsaa endelig et Rør, vi kunde bruge, et Rør, 
der havde en ganske god Virkningsgrad, selv helt ned 
paa 2,5 Meter.

Efter en Del Eksperimenter er vi naaet til den Opstil
ling, jeg her vil beskrive nærmere.

Sender og Modulator er bygget paa samme Chassis og 
er beregnet til Universaldrift.

Senderrøret er det føromtalte KDD1, der er koblet som 
Push-Pull Hartley. Afstemningskondensatoren er en 
Prahn Lufttrimmer Type LT30. Spolen bestaar af 4 Vik
linger 2,5 mm Kobbertraad, viklet over en Dorn paa 
25 mm.

Selve Opbygningen ses paa Fig. 1. Røret er vendt med 
Sokkelen opad, ca. 20 mm over Chassis. Spolen er di
rekte loddet paa Anodebenene. Afstemningskondensato
ren sidder paa en lille Porcelænsholder lige ved Gløde
benene. Gitterkondensatorerne, der er paa 100 pF Hoges 
keramiske, sidder lige fra Anoden til det nærmeste Git
terben. Her er det saa praktisk, at det nærmeste Ben 
er Gitteret paa den anden Triode, saaledes at man her 
ganske undgaar falsk Kobling.

Hver Gitterafleder bestaar af en UKB Drosselspole i 
Serie med en 10 K-Ohms Modstand, der er ført til Glø
detraadens Minusside. Drosselspolerne kan man let lave 
selv ved at vikle 30—35 Vindinger paa en 10 mOhms 
Modstand, f. Eks. en Vitrohm Type Bl.

Ved Glødeledningernes Minusside bemærker man en 
Drosselspole mellem Glødetraad og Stel, og paa den an
den Side en Række Blokkondensatorer og Modstande.
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Systemet er meget vigtigt for at opnaa god Virknings
grad og Stabilitet i LF-Forstærkeren. Jeg skal forsøge 
at forklare Systemets Virkemaade nærmere.

Først maa jeg vist fortælle, at ved disse høje Fre
kvenser har Glødetraaden og dens Tilledninger ret stor 
HF-Modstand. Enhver Ledning har jo en vis Selvinduk
tion, og jo højere Frekvenser der arbejdes paa, des mere 
Indvirkning har de selvfølgelig. Saafremt man nu lader 
Gitterstrømmen og Anodestrømmen gaa samme Vej over 
de samme Ledninger, vil der opstaa en vis negativ Til
bagekobling, der modvirker og nedsætter Rørets For
stærkning. Gaar man højere og højere op i Frekvens, 
vil man tilsidst komme til det Punkt, hvor Tilbagekob
lingen er saa stor, at den fuldstændig ophæver Rørets 
Forstærkning, og det er saa ganske umuligt at faa Røret 
til at svinge.

Der er derfor ved de nyeste spec. UKB Rør lavet for
skellige Forbedringer, saasom seperat Katode for Gitter
henholdsvis Anodekreds, eller Midtpunktsudtag paa Glø
detraad etc. Paa den Maade har Tilledningerne kun be
grænset Indflydelse, og Tilbagekoblingens Virkning er 
ganske ophørt.

Selv om man kun har almindelige Rør til sin Raa
dighed, bør man dog ikke helt fortvivle, idet man ved 
at bruge et direkte opvarmet Rør og lade Gitterstrøm
men gaa til den ene Side og Anodestrømmen gaa til 
den anden Side af Glødetraaden opnaar omtrent den 
samme Virkning, fordi Strømmene ikke gaar helt den 
samme Vej.

Det er det sidste, der her er gjort. UBK Drosselen i 
Minussiden spærrer for al HF, saaledes at Anodestrøm
men gaar igennem Blokkondensatorerne C3—4 til Jord. 
Ved at bruge denne Kobling arbejder Røret fint helt ned 
under 1 Meter.

De to Modstande R4—R5 er traadviklede Vitrohm 
Type GL paa 100 Ohm, der sammen med Blokkene C6— 
C7 virker som et Spærrefilter for HF, saa den ikke farer 
ind i LF Delen, hvor den vilde foraarsage Ustabilitet.

Ligeledes i Anodekredsløbet er indskudt Spærrefilter,

bestaaende af en induktionsfri Blok paa 2 nF og en 
Prahn Drosselspole Type 10.

Modulatoren bestaar af EF6 og CL4 og er beregnet til 
Krystalmikrofon, f. Eks. Bernic Type 4045, der afgiver 
ca. 20 mVolt.

Man maa særlig bemærke de effektive HF Spærrin
ger ved første Rør. Hele Gitterkomplekset maa afskær- 
mes meget omhyggeligt, for at Ledninger og Kompo
nenter ikke skal opfange HF fra Sederen, da det vil for
aarsage Ustabilitet, eller evt. blokere første Rør. Lige 
efter Indgangsbøsset sidder en HF Drossel, der udeluk
ker evt. HF, der opfanges af Mikrofonkabelet.

Blokken C15 skal være induktionsfri, f. Eks. Glimmer
blok eller alm. Rulleblok med en lille keramisk eller 
Glimmerblok paa et Par Hundrede pF parallel.

Fig. 1. 
Senderrøret er 
vendt med 
Sokkelen opad.
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Der er ikke brugt nogen Art Volumenkontrol, da Mi
krofonen ikke er saa kraftig, at Nedregulering bliver 
nødvendig. Gitteraflederen R16 er paa 5 mOhm for at 
faa god Tilpasning til Krystalmikrofonen. Bruger man 
mindre Modstand, vil det foraarsage, at der ikke kom
mer saa mange dybe Toner med. EF6’s Anode- og 
Skærmgittermodstande er paa 0,2 og 1 mOhm. Skærm
gitterblokken er ført til Katoden.

Gennem Modstanden og Blokken R20 og C11 paatryk
kes de forstærkede Vekselspændinger Udgangsrørets Git
ter. Ogsaa her maa der være Spærrefilter for HF. R9 
og C21.

Modulationen er Heisingmodulation. Som Modulations- 
drossel er brugt en Lubcke Filterspole Type E300, men 
enhver Filterspole paa 200—300 Ohm kan anvendes, blot

Hvordan faar man Morse-Attest?
Hvordan man lærer at morse, ved vi snart allesammen, 

for det hører vi saa meget om, men hvordan faar man 
Morseattest? Det er der ikke saa mange, der ved. Jeg 
skal derfor i det følgende fortælle lidt om det.

Endelig er den Dag oprunden, da man mener sig mo
den til at aflægge Prøve paa sine Morsefærdigheder. 
Det er jo en spændende Dag, hvor man skal vise, hvad 
man duer til, og om man er moden til at ansøge om Sen
derlicens, morsemæssigt set. Man kan f. Eks. henvende 
sig til en Assistent inden for Post- eller Telegrafvæsenet, 
eller man kan henvende sig paa det lokale Postkontor 
og bede om Lov til at aflægge Prøve der, men der gøres 
udtrykkelig opmærksom paa, at ingen Tjenestemand 
eller Postkontor har Pligt til at modtage en. Den anden 
Vej, man kan gaa, er at henvende sig til den lokale Af
deling. De fleste Afdelinger Landet over afholder Morse
kursus for deres Medlemmer, og Medlemmer af Afdelin
gens Bestyrelse er bemyndiget til at udstede Morseattest, 
for saa vidt vedkommende har Senderlicens. Man kan 
naturligvis ogsaa aflægge Prøve for Medlemmer af Ho
vedforeningens Bestyrelse, ogsaa hvis de paagældende 
har Senderlicens. Morseattesterne skal i alle Tilfælde 
godkendes af EDRs Formand ved hans Underskrift.

Der findes Morseattester, som skal anvendes, hvis 
Prøven aflægges i EDR. Disse kan rekvireres hos under
tegnede, men kan naturligvis kun rekvireres af Afde- 
lingsformændene.

den kan bære Anodestrømmen, der andrager ca. 100 mA. 
Der er indført Modkobling, der ophæver Krystalmikro
fonens Tendens til at gengive de dybe Toner for svagt. 
Modkoblingen bestaar af C20 og R19, der er ført til Ka
todemodstanden paa EF6.

Netdelen er ganske normal, blot man evt. sætter en 
induktionsfri Blok over Elektrolytten Cl7. Ensretter
røret er et CY2.

Og husk saa, naar der monteres, at alle varme Led
ninger i Senderen skal være af svær Traad og ganske 
korte, og alle Kondensatorer skal være de bedste Glim
mer eller keramiske, der kan faas. Saa skal De nok faa 
Fornøjelse af at eksperimentere med Ultrakortbølge.

Næste Gang bringes nogle Betragtninger over forskel
lige Antennetyper, der har v reret prøvet.  4VE.

Bestemmelserne for Frøven er følgende:
Prøven aflægges for to Medlemmer af E.D.R., der 

begge har Sendertilladelse, og hvoraf mindst det ene er 
Bestyrelsesmedlem i Hovedforeningen eller Bestyrelses
medlem i den lokale Afdeling. Prøvens Omfang er føl
gende:

Morsning: 5 Minutters klart Sprog, højst to Fejl, god 
Læselighed; Omprikninger er tilladt.

Høring: 5 Minutters klart Sprog, højst 15 Fejl, god 
Overskuelighed i det nedskrevne.

Hvert manglende, overkomplet eller forkert Tegn reg
nes for 1 Fejl. Ovenstaaende gælder saavel ved 40 som 
ved 60 Tegn pr. Minut.

Enhver Attest skal bekræftes af EDRs Formand (med 
mindre denne er den ene Censor), og er da tilstrækkeligt 
Bevis for Morsefærdighed ved Ansøgning om Sende
tilladelse. OZ4H.

QSL-Konkurrencen
Som Følge af forskellige Henvendelser udsættes Ind

levering s fristen for Kort fra Deltagere i QSL-Konkur- 
rencen til og med 1. September 1945. Det har vist sig, 
at den varme Juli Maaned i Forbindelse med Ferie, Som
merlejr m. m. har forsinket Deltagerne.

Kortene maa altsaa være Box 19 i Hænde senest den
1. September og Konvolutten mærket „QSL-Konkurren- 
cen”. Husk: der er fine Præmier .at vinde, og alle kan 
deltage. OZ4H.

STYKLISTE:
Cl: 100 pF. ker. (Hoges). C17: 16 mF. R14: 1 mOhm.
C2: 100 pF. ker. (Hoges). C18: 16 mF. R15: 50 kOhm.
C3: 5000 pF. Glimmer. C19: 5000 pF. R16: 5 mOhm.
C4: 1 mF. C20: 0,1 mF. R17: 100 Ohm.
C5: 2000 pF. Glimmer. CT: Lufttrimmer Prahn Type LT 30. R19: 0,3 mOhm.
C6: 50000 pF. R2: 10000 Ohm. RÍ0: 0,1 mOhm.
C7: 1 mF. R3: 10000 Ohm. R21: 0,2 mOhm.
C8: 100 mFl/12 Volt. R4: 100 Ohm. R22: 550 Ohm. 35 Watt.
C9: 2000 pF. R5: 100 Ohm. 2 Stk. Prahn Drosselspoler Type 10.
CIO: 50000 pF. R6: 175 Ohm. i Stk. Netfilter.
Cll: 20000 pF. R7: 100 Ohm. 4 Stk. UBK Drosselspoler (se Tekst).
C12: 20000 pF. R8: 300 Ohm. 1 Stk. Anodedrossel. Lübcke E300.
C13: 5000 pF. Glimmer. R9: 10000 Ohm. 1 Stk. Filterspole. Lübcke E100.
C14: 20000 pF. R10: 0,5 mOhm. 4 Stk. P Sokler.
C15: 0,1 mF. Ril: 4 kOhm. Rør: KDD1, EF6, CL4, CY2.
C16: 8 mF. R12: 75 Ohm. Chassis, Monteringsmateriale, Bøsninger

R13: 0,2 mOhm. etc.
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Nu da Krigen er forbi, og der sikkert 
snart igen bliver givet Tilladelse til at 
sende, er der sikkert mange, der trænger 
til at jaa opfrisket deres Morse, ligesom 
der jo sandsynligvis ogsaa er mange nye, 
der ogsaa gerne vil have lært at bruge 
Nøglen. Der vil blive arrangeret mange 
Morsekursus, og jeg har derfor lavet 
denne lille Tonegenerator, som jeg me
ner. vil egne sig til dette Brug.

En Tonegenerator til 
morsetræning

Af brandi

STYKLISTE:
VI: VCL11.
V2: VY2.
Dr.: Lübcke Tonedrossel DO-1 Hy.
Tr.: Alm. Højttalertransformator 4000/5 

Ohm.
Cl: 16 mF.
C2: 32 mF., begge i samme Kapsel 350 V. 
C3: 1 mF., 2000 V.
C4: 0,5 mF., 2000 V.
C5: 2000 pF., 2000 V.
C6: 1000 pF., 2000 V.
C7: 25 mF/25 V. Elektrolyt.
C8: 50000 pF., 2000 V.
C9: 5000 pF., 2000 V.
C10: 0,1 mF., 2000 V.
C11: 10000 pF., 2000 V.
R1: 2000 Ohm, 1 Watt.
R2: 2000 O'hm GL.
R3: 0,8 mOhm, ½ Watt.
R4: 300 Ohm, 1 Watt.
R5: 0,5 mOhm Tonepotentiometer.
R6: 0,1 mOhm,½ Watt.
R7: 100 Ohm GL.

R8: 2000 Ohm, 5 Watt (her anvendt 2 Stk.
1000 Ohm GL i Serie).

R9: 5 Ohm Glimmer.

I Opstillingen er anvendt to Rør, nemlig Rørene VCL11 
og VY2. Disse Rør har kun 50 mA Glødestrømsforbrug, 
og egner sig derfor fortræffeligt, da det ved en saadan 
Ting netop drejer sig om, at den bruger saa lidt Strøm 
som muligt. Den skal jo ofte arbejde i flere Timer, og 
Elektricitetsrationen er jo ikke særlig stor i Øjeblikket. 
Naturligvis er der ikke noget i Vejen for, at man kan 
benytte de to Parallelrør i 100 mA. Serien UCL11 og 
UY11, der bliver saa kun Tale om at ændre Glødefalds
modstanden R8 fra 2000 Ohm til 1100 Ohm, Resten af 
Værdierne i Diagrammet forbliver de samme. Selve Ge
neratoren er en ganske almindelig Hartley Opstilling, 
der arbejder paa 800 c/s. Det er nødvendigt, at Vær
dierne paa Kondensatorerne C4, C5 og C6 overholdes 
ret nøje, dersom man ønsker, at Tonen skal ligge ved 
denne Frekvens. Tonedrosselen Dr., der altsaa virker som 
Spolen, er en Lübcke DO-1 Hy, og den giver netop i 
Forbindelse med disse Kondensatorer ca. 800 c/s. Grun
den til, at der er anvendt Dobbeltrøret VCL11, er, at 
det er ønskeligt, at Telefonbelastningen ikke sker paa 
selve Generatorrøret, da dette i saa Fald vil forandre 
Tonen, og saaledes foraarsage forskellig Tone ved for
skellig Belastning. Dette undgaas ved at lade Trioden 
svinge, og saa lade den styre Udgangspentoden i samme 
Rør. En Belastning af Pentodedelens Anode vil nemlig 
ikke forandre Tonen.

Nøglingen sker i Gitteret paa Triodedelen efter Git
terkondensatoren, da dette er det eneste Sted, det kan 
lade sig gøre, uden at der kommer Strøm paa Nøglen. 
Det har selvfølgelig den Ulempe,, at man ikke kan have 
Tilledningerne til Nøglen ret lange, og paa AC maa man

oven i Købet helst skærme dem, men i Reglen har man 
jo ogsaa Nøglen staaende lige op ad Tonegeneratoren.

Den af Triodedelen frembragte Tone føres over C5 og 
Stopmodstanden R6 til Pentodedelens Gitter, der som 
Gitterafledning har et Potentiometer af Tonekontrol
typen, med den variable Leder forbundet til Stel. (Det 
kommer ganske af sig selv ved denne Type, da den 
variable er forbundet til den Bøsning, man spænder Po
tentiometeret fast med.) Den ene faste Ende forbindes 
til Pentodedelens Gitter, og man regulerer her den 
afgivne Effekt ved mer eller mindre at kortslutte Gitteret 
til Stel. Dette betyder godt nok en lille Ændring af Be
lastningen paa Triodedelens Anode, men naar R6 vælges 
ca. 0,1 mOhm, vil Tonen i Praksis ikke forandre sig ved 
Regulering af Styrken.

I Anoden paa Pentodedelen ligger Højttalertransfor
matoren, der dels tjener som almindelig Højttalertrans
formator, naar Agregatet skal bruges paa Højttaler, og 
dels som Anodedrossel, naar der benyttes Telefoner. Af
bryderen Al—A2 er en dobbelt Afbryder, der tjener til 
Omskiftning fra Højttaler til Telefon. I Stilling Højt
taler er de begge aabne, men i Stilling Telefon er der 
tilsluttet en 5 Ohms Modstand over Svingspoleviklingen, 
da Telefonbelastningen alene ikke er nok. Samtidig til
sluttes Blokken C8 Udgangsrørets Anode, saaledes at To
nen nu føres herover til Telefonfordeleren, fra hvis kolde 
Ende den saa gaar gennem C9 til Stel. Blokkene C8 og 
C9 maa ikke være mere end 5000 pF hver, af Hensyn 
til, at der, da det jo er en Universalopstilling, kan ligge 
Spænding paa Chassis’et.

Filtreringen af Anodestrømmen foregaar over Mod
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standen R2, der er en ganske almindelig 2000 Ohm Vi- 
trohm Type GL. Filterblokken er en 16+32 μF Elektro
lyt med 32 μF’en paa Ensretterrørets Katode. Desuden 
filtreres Anodestrømmen til Triodedelen gennem Mod
standen R1, der er paa 20000 Ohm, og Blokken C3, der er 
paa 1 μF. Blokken C11 over Højttalertransformatoren 
er paa 10000 pF., og kan ikke undværes, da Tonegene
ratoren da ellers kan komme i Tanker om at svinge, 
uden at Nøglen er trykket ned.

Hele Herligheden bør indbygges i en Trækasse, da 
Chassis’et, som før beskrevet, kan være strømførende.

brandi.

Radiotidningen QRX
Som allerede kort omtalt i Maj OZ har et nyt svensk Kort- 

bølgetidsskrilt ved Navn „Radiotidningen QRX“ set Dagens Lys. 
Bladet, der er Organ for flere svenske Kortbølgeklubber, er alle
rede nu paa 16 Sider og har stor Udbredelse over hele Sverige. 
QRX udkommer maanedlig.

Bag denne Meddelelse ligger en længere Historie, og vi maa 
helt tilbage til 1933 for at faa fat i Begyndelsen. I Ljungbyhed 
sad dengang Bengt Gawne og betjente Flygskolkårens Radiosta
tion paa Amatørbaandene under call SMZ i sin Fritid, og fra 
denne Tid kendes han af en Masse danske hams. Senere har 
Bengt Gawne worked under call SM7VE, først fra Malmö og 
senere fra Ystad. QRA er nu Göteborg, hvor Interessen for ama
teur short wave stadig er usvækket, og som nu har givet sig 
Udslag i, at han nu baade udgiver og redigerer „QRX“. SM7VE 
vil drage Omsorg for, at QRX bliver et rigtigt Amatørtidsskrift 
med „ham-spirit“ og Teknik i passende Forhold i Spalterne.

Det er Meningen, at Bladet ogsaa skal bringe Nyheder fra de 
øvrige nordiske Lande, men foreløbig er kun Danmark repræ
senteret, idet OZ8T, Børge Otzen, redigerer det danske Nyheds
stof. Om kort Tid forventes ogsaa Norge og Finland at være 
repræsenterede. Det danske og norske Stof bliver for Fremtiden 
bragt paa hhv. Dansk og Norsk.

„QRX“ indeholder som nævnt alsidigt Stof, og for at holde sig 
til det tekniske, der jo særlig interesserer danske Amatører, saa- 
vel Sender som DR, kan det nævnes, at QRX hidtil bl. a. har 
bragt nogle interessante Artikler om UKB og Krystalfiltre i 
Mellemfrekvenskredse i Supere samt en omhyggelig Udredning 
af Spørgsmaalet Efterkrigsplanlægning af Amatørstationer.

I Sverige er Tilgangen af Medlemmer til Kortbølgeforenin
gerne ligesom i Danmark stor, og QRX’s Stof deler da ogsaa So] 
og Vind lige mellem de erfarne Amatører og de nye interesse
rede, der fra Begyndelsen skal forsynes med et godt Arbejds
grundlag. QRX har saaledes ogsaa meget at bringe sine danske 
Læsere.

For at sikre en nem og hurtig Ekspedition af QRX til Læ
serne, er det arrangeret saaledes, at Abonnement paa QRX teg
nes ved Indsendelse af Kr. 6,00 til

Radiotidningen QRX v/ Børge Otzen, Godthaabsvej 123, 
København F.,

QRX vil saa blive tilsendt direkte pr. Post een Gang hver Maa- 
ned i et Aar.

Enkelte Numre koster 75 Øre, og ved Indsendelse af dette 
Beløb, evt. i Frimærker, vil De faa næste udkommende Nummer 
tilsendt. Enkelte andre Numre vil muligvis kunne fremskaffes.

OZ8T.

Udrensning paa Amatørbaandene
Redaktørens   Artikel   i   sidste   OZ   var   helt   rigtig  —  lad   os    hur

tigst   muligt   faa   fjernet   alle   uvedkommende   Stationer  paa  Ama
tørbaandene; prøv en Gang at lytte efter C. W. paa 80 Meter 
Baandet, og De vil blive forbavset over de flere Hundrede Sta
tioner, der er Gang Dag og Nat. De fleste af dem er vanskelige 
at identificere, idet de ikke anvender normale Kendingsbogsta
ver, men det er jo desværre saadan, at Myndigheder ogsaa kan 
disponere   over   dette   baand   til   sær  lige   Formaal.   40   M   Baandet
er ødelagt af KB Radiofoni, og selv paa 20 Meter Baandet er 
der nu anbragt Telegrafistationer.

Det er derfor ikke for tidlig, at vi forsøger paa at faa dette 
Forhold rettet.

Ekstrabladet skrev forleden, at der var mange ulovlige Sen
dere i Gang paa 40 og 80 M. og at disse forstyrrede de kom
mercielle Stationer, jeg vil dertil gøre opmærksom paa, at For
styrrelserne i de fleste Tilfælde ikke stammer fra „ulovlige 
Amatørsendere“ og at de enkelte Amatører, der har været i 
Gang, ikke havde kunnet forstyrre de kommercielle Stationer, 
saafremt disse havde holdt sig væk fra det i Forvejen lille Ama
tørbaand.

Man skulde ellers tro, at de paagældende Myndigheder vilde 
se med noget blidere Følelser paa Amatørerne i Betragtning af 
den Indsats, som mange af dem har ydet under Krigen. At det 
ikke er Amatørstationer, der er i Gang paa 80 M, vil enhver, 
der er fortrolig med Telegrafi, let kunne overbevise sig om. Der 
er maaske ikke noget at sige til, at Militæret i de forskellige 
Lande benytter Amatørbaandene, naar de alligevel ikke bliver 
benyttet, men nu, da Krigen i Europa er forbi, maa det vel 
kunne lade sig gøre at fjerne Senderne paa Amatørbaandene 
og lade Amatørerne faa Lov til at sende igen.

Selvfølgelig er det forkert, at enkelte Amatører har været i 
Gang uden at have faaet officiel Tilladelse, men er der i Grun
den noget at sige til, at Amatørerne gerne vilde fejre Befrielsen 
efter at have ligget stille i snart 6 Aar, særlig i Betragtning af, 
at Dagspressen har bragt en Meddelelse om, at det nu atter var 
tilladt at fremstille, besidde og benytte Radiosendere.

Imidlertid viste det sig jo hurtigt, at Amatørernes Sendetilla
delse stadig var suspenderet, og de Amatører, der har været i 
Gang, har da ogsaa taget dette til Efterretning og indstillet Virk
somheden. Jeg vil i den Forbindelse gøre opmærksom paa, at 
Frihedsbevægelsen ogsaa har nogle Stationer i Gang, og at disse 
let kan forveksles med rigtige „ulovlige Amatørstationer“.

Vi har kun Grund til at være tilfreds med de danske Myndig
heder, der har med Sendetilladelsen at gøre, og vi kan glæde os 
til, at danske Amatører bliver blandt de første, der atter faar 
Lov til at sende — lad os da som lovlydige Borgere vente med 
at starte Senderen, til den officielle Tilladelse forhaabentlig 
snart foreligger, men lad os, som A. C. skriver, kæmpe for, at 
der bliver renset ud paa Amatørernes Baand hurtigst muligt.

OZ7SN.

Meddelelse fra Sekretæren:
Da mange Medlemmer har ringet til mig paa forskellige Tider 

af Dagen uden at kunne træffe mig, bedes det venligst noteret, 
at jeg i Reglen træffes paa Telefonen Damsø 2495 efter Kl. 19.

Paul Heinemann, OZ4H, Sekretær.

Forsidebilledet
er taget fra Fyns Tidende for Søndag den 17. Juni cg viser 

en Del illegale Sendere, der var i Brug i Odense. Endvidere 
Amatører, der er i Gang med Opbygning af en ny Sender i 
Stedet for den ødelagte. Nederst Odense-Amatører. stigende i 
Husmandsskolens Ruiner efter Rester af deres Sendere
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En straalende

* Sommerlejr
Fotos: OZ4PJ

Saa oplevede vi atter en Sommerlejr, der, hvad Tilslut
ningen angaar, ikke stod tilbage for nogen før Krigen. 
Der var Masser af Telte, mange Deltagere, Overflod af 
Teknik, det var straalende fint Sommervejr, Maden var 
upaaklagelig, Stedet ganske glimrende — alt var i den 
skønneste Orden til en rigtig EDR-Sommerlejr — og det 
blev en rigtig Sommerlejr!

Allerede Dagen før den officielle Aabning var de før
ste Telte rejst. Dagen efter strømmede det til Karre
bæksminde med glade Kortbølgeamatører, og der var 
Deltagere fra saa at sige hele Danmark — om det saa var 
England havde de en Repræsentant. Det eneste, der 
manglede, var Lejrsenderen. Vi kunde godt have undt 
vore hjemmeværende Kammerater den Fornøjelse, det 
vilde have været, om der — som før Krigen — havde 
været Reportageudsendelse fra Lejren. Nu maatte de 
nøjes med en halv Times Udsendelse over Kalundborg.

Søndag Morgen samledes alle Lejrdeltagerne omkring 
Flagmasten, og i en kort Tale bør Formanden for EDR, 
OZ3U, velkommen til Karrebæksminde, og med Ønsket 
om en god Lejruge, og medens Forsamlingen sang Flag
sangen, hejste OZ9R Flaget og EDRs Stander for første 
Gang i fem Aar over en Sommerlejr i et frit Danmark.

Maatte vi ogsaa denne Gang undvære Lejrsenderen, var 
der til Gengæld saa meget andet, der optog de mest tek
nisk interesserede. OZ3AP havde medbragt en stor For
stærker, 9R sin nye Modtager, 3U transportabel Station, 
7WH havde et pragtfuldt Tonefilmsanlæg med. Her var 
noget ud over det almindelige. Og som sædvanlig var 
Howck i sit Es, naar Filmsapparatet snurrede til Glæde 
for Lejrdeltagerne, der her baade saa og hørte noget nyt. 
Foruden det allerede nævnte var der en Del 5-Meter 
Transceivere. Adskillige af dem skiftede Udseende baade 
udvendig og indvendig flere Gange daglig, men saa gik 
Tiden jo med det!

Der var „Waaggi-taaggi”, og der var „Bucki-wucki”, 
og der lavedes mange Forsøg over disse. Senere opnaae- 
des med Apparater fra Modstandsbevægelsen fine For
bindelser paa 5 Meter. Et Sæt var anbragt i Vandtaar- 
net i Næstved, og det andet i Lejren, ca. 10 km fra hin
anden. Resultatet har vel de fleste hørt, idet Udsendel
sen over Kalundborg netop bragte en Retransmission af 
dette Forsøg, der forløb udmærket.

Ellers gik Tiden med at besøge de forskellige Telte, 
sludre og dase. Der var dog enkelte, der ikke kunde lade 
Loddebolten ligge kold; baade 5AB, 9R og 3AP blev 
adskillige Gange fundet staaende paa Hovedet i en eller 
anden mystisk Kasse eller siddende granskende over et

Diagram. En 5-Meter-Mand stillede ti forskellige Ama
tører det samme tekniske Spørgsmaal og fik tyve for
skellige Svar!

Det gaar jo ofte saadan, at de Amatører, der bor nær
mest Lejren, ikke kan faa Tid til at deltage i denne. Saa
ledes ogsaa her. 3FL, som vel nok boede nærmest, kunde 
ligesom Fruen ikke afse Tid til at deltage i Lejren. Fa
milien var dog repræsenteret ved Sønnen og Hunden 
„Mug”, der stod lænket ved den ene Radiomast. Jeg 
kunde have undt 3FL og OW, at de havde haft Tid til 
rigtig at være med i Lejren! Som det gik nu, var det vel 
nok dem, der havde allermest travlt, Manden med Regn
skab og de de forb . . . istrede Mærker, Fruen med Ar
rangement af Maaltiderne. De første Dage var det Lej
rens kvindelige Deltagere, der stod for Servering og 
Opvask efter Maaltiderne samt Kaffelavning om Afte
nen. Senere engageredes en Dame fra Næstved, saa Lej
rens Damer bedre kunde nyde Ferien.

Howok samlede fulde Huse til sine Tonefilm og andre 
Forestillinger. Han var ogsaa i Aar alle Steds nærvæ
rende med Filmsoptageren. (3U havde for Resten ogsaa 
Optager med.) Der er sikkert noget at glæde sig til, naar 
Filmene er køreklare.

Tirsdag Aften var Tonefilmsaften. 7WH viste først 
den danske Revufilm Cocktail og derefter Chaef Filmen 
Invasion. Denne Filmatisering af den allierede Land
gang paa den franske Kanalkyst var overordentlig in
teressant, og Filmen viste tydeligt, hvilket enormt Op
bud af Mennesker og Materiel, der kræves til en saadan 
Aktion.

Naar man har set denne Film, forstaar man først rig
tigt, hvilken Katastrofe, der vilde have ramt os, dersom 
det var kommet til Kamp paa dansk Jord.

Onsdag Formiddag foretoges U. K. B. Forsøg. 1W, 
9R og 3FL kørte til Næstved, hvor 3FL af Stadsingeniø
ren havde faaet Tilladelse til at „laane” Vandtaarnet et 
Par Timers Tid. Forbindelse blev hurtigt etableret, og 
Stationerne gik fint igennem. I Lejren hørtes QSO’en 
paa Højttaler. Afstanden var ca. 10 km.

1W fortalte os, at der med de samme Transceivere, der 
havde været benyttede af Modstandsbevægelsen, var op
naaet Forbindelse over en Afstand paa 21 km.
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Om Eftermiddag ankommer OZ7GL til Lejren. I 
denne Anledning blev Aftenens Program lavet om, idet 
7GL lovede at fortælle om sit illegale Arbejde under 
Krigen.

Det blev en meget interessant Aften. Et Bevis herpaa 
er det, at Foredraget, der vel varede et Par Timer, blev 
paahørt i fuldstændig Stilhed. Den velkendte Hosten, 
Skraben med Stolebenene o. s. v., naar Fortælleren be
gynder at kede Tilhørerne, udeblev fuldstændig.

7GL var, som de Amatører, der hørte Radioreportagen 
fra Lejren, allerede véd, med i den illegale Radiotjene
ste til de Allierede og havde sit Arbejde i Aarhus. Fore
draget blev ledsaget af Demonstration af baade Sender, 
Modtager, Transmitter m. v. Hele Herligheden rumme
des i en almindelig Mappe, der til daglig var blevet 
brugt under Transporten.

At „Gamle Lars” har deltaget i mange Rævejagter, 
véd vi, men ingen har sikkert været saa spændende, 
som disse daglige „Rævejagter”. Der disponeredes over 
ca. 25 forskellige Sendesteder i Aarhus, saa der var 
jo omtrent en ny QRA til hver Dag i Maaneden.

At „Rævejægerne” aldrig fandt Ræven, til Trods for, 
at der var stationeret tre Pejlevogne i Aarhus, maa jo 
siges at være et stort Held for 7GL.

Torsdagens Begivenhed er Reportageoptagelsen fra 
Lejren. Kort før Middag ankommer Hr. Svend Peder
sen med to Teknikere samt en Fotograf i Statsradiofoni
ens Bil. Efter endt Middag i Folkeferies Restaurant 
gøres klar til Optagelserne. De forskellige Amatører, 
som skulde medvirke, havde hele Formiddagen haft 
travlt med at udarbejde Manuskript og var ikke gode at 
komme nær, især havde 9R begyndende Mikrofonfeber. 
Ak ja, man mærker tydeligt, at Senderen har været 
„closed down” i disse Aar.

Midt under Optagelserne sker der en uventet Begiven
hed, en lille R. A. F. Bil triller ind paa Pladsen, og ud 
stiger først to Frihedskæmpere i Uniform, hvoraf den 
ene viser sig at være OZ5FY, derefter en R. A. F.-Offi
cer, der bliver præsenteret som G3LX. Gæsterne bliver 
budt velkommen af 3U, og Svend Pedersen kaprer straks 
Englænderen til et Interview.

Der blev optaget Plader til ca. 45 Minutters Udsen
delse, men da der kun var afsat 25 Min. paa Program

met, maatte der en kraftig Beskæring til. Bl. a. faldt 
Samtalen mellem en Del af Lejrens YL’s og OW’s ud. 
Damerne laa og tog Solbad. Hr. Pedersen stillede Fru 
5G nogle Spørgsmaal om, hvorledes det var at være en 
Kortbølgeamatørs Hustru, og maatte ned paa Knæ for 
at komme nær nok med Mikrofonen. Fotografen benyt
tede øjeblikkelig Lejligheden og snuppede et Billede af 
Situationen. Svend Pedersen spørger, hvad det skal 
bruges til, og Fotografen erklærer frejdigt under stor 
Jubel, at han havde tænkt sig at sende det til Fru Svend 
Pedersen med Titlen: Gemalen paa Frierfærd i Karre
bæksminde!

Da Optagelserne er forbi, spørger 3U Svend Pedersen, 
om han ikke kunde tænke sig at blive til Aften og saa 
arrangere en „Hvem ved hvad” Konkurrence i Lejren. 
Efter en lille Konference med sine Medarbejdere indvil
ger han heri. De fire Mænd blev saa inviteret paa Af
tensmad.

Maaltiderne var gerne yderst livlige, og heller ikke 
denne Aften savnedes den kendte „Ham Spirit”, især 
ikke efter, at Svend Pedersen, da det store Smørre
brødsfad naar ned til ham, pludselig spørger sin Side
mand: „Sig mig engang har dette Fad ikke været rundt?” 
„Jo”, svarer denne, „det har det da.” „Ja, men hvordan 
Pokker er det saa pludselig blevet ovalt!!”

I „Hvem véd hvad” Konkurrencen gik det, som det 
ofte gør, at det lige saa tit er det lette Spørgsmaal, der 
ikke kan besvares. En kunde ikke nævne fem Kompo
nister, hvis Forbogstaver begynder med B, skønt ved
kommende havde taget Musikundervisning i mange Aar. 
En anden vidste ikke, hvad en Jordskælvsmaaler var. 
En af Lejrens yngste Deltagere kunde ikke svare paa, 
om Barnløshed er arveligt.

I Dysten mellem tre Senderamatører, 5Y, 7 EU og 7X, 
kontra tre DR Amatører, sejrede de sidste, og Præmien, 
udsat af G3LX, bestaaende af 10 Stk. Gold Flake, blev 
overrakt Vinderne, der dog gavmildt forærede de taben
de hver en Cigaret.

Tre Damer var ogsaa i Ilden. Da Pointene blev gjort 
op, stod alle lige, saa der maatte Omkamp til. Et enkelt 
Spørgsmaal skulde besvares. Det var: Hvad hedder de 
yderste Haar paa en Hundehale? Hundehaar, selvfølge-

Tilsyneladende Tobak nok. Der var ogsaa Tid til Badning.
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Der var mange Munde at mætte.

lig, lød Svaret omgaaende fra 4PJ—YL. Det blev til fem 
Cigaretter.

Efterhaanden er Klokken bleven mange, og der bry
des op. 3U takker Svend Pedersen og de øvrige for den 
Elskværdighed, de har vist E. D. R. ved at blive denne 
Aften.

Fredag er der ogsaa Pladeoptagelse. Denne Gang dog 
kun til E. D. R.s Arkiv. Skæreapparatet bliver stillet 
op i 4PJ’s Paahængsvogn, der trilles gennem Lejrgaden 
og gøres Holdt uden for hvert Telt, hvor 7GL, der var 
Speaker, lavede et lille Interview med hver enkelt. Des
værre blev Pladerne ikke af særlig god Kvalitet, idet der 
ikke var det rigtige Plademateriale til Raadighed.

Om Eftermiddagen tager en Del paa Sejltur til Næst
ved, medens andre nyder Badelivets Glæder. Om Afte
nen er der bestilt Kaffe paa Restaurant „Søkonditoriet”. 
Næsten samtlige Lejrdeltagere er med. Kun to Vagt
mænd er blevet tilbage for at passe paa Lejren. Om det 
nu var tilfældigt, eller det var i Anledning af E. D. R.s 
Besøg, vides ikke, men der var arrangeret en Danse
konkurrence med to Præmier, og Publikum fungerede 
som Dommere. Begge Præmier gik til Lejren vundet 
henholdsvis af 5Y og DR 467, CU Holten. Stor Jubel hos 
E. D. R-Folkene og enkelte Mishagstilkendegivelser fra 
en lille Klike i Salen, der havde tipset en lokal „Sheik” 
som Vinder. Men som 5AB bemærkede: „Vi har jo træ
net hver Aften i Lejren, saa der er intet mærkeligt i, at 
vi vinder!

Et Besøg paa Restaurant i disse Tider er jo ikke noget 
Nattesæde, saa der blev ogsaa Tid til at se og høre en af 
7WH’s Tonefilm bestaaende af en Del Revy- og Tegne
film.

Lørdag Aften holdtes Afskedsfest, grundet paa at ikke 
saa faa maatte forlade Lejren i Løbet af Søndagen. 3FL 
havde med megen Møje og Besvær skaffet to Kasser Øl 
i Næstved. Disse blev rationeret med to til hver til Af
tensmaden. Senere var der forskellig Underholdning. 
Der blev fortalt Smaahistorier og Vitser. Efterhaanden 
havde der samlet sig flere Hundrede Tilskuere uden for 
Lejren. Næstved Tidende havde ogsaa gjort sit til at 
gøre Lejren populær. En eller anden fandt paa at invi
tere de af Tilskuerne, der havde Lyst, til Mikrofonen 
for at bidrage til Underholdningen. Først var der kun 
en enkelt, der vovede sig frem, en Studine, der sang en 
Vise; men efterhaanden kom der Fart over det hele, og 
der blev baade reciteret, spillet Skets og meget andet.

Da det begyndte at mørkne, blev Lejrgaden illumi-

Damerne v i l d e  være huslige.

neret med kulørte Lygter. Orkestret fra Feriebyens Re
staurant var kommet over og spillede. Til Gengæld hav
de 7WH lovet at spille Benny Goodmann Filmen for dem 
bagefter. Da det blev helt mørkt, blev Lærredet hængt 
op ude i det fri, og der spilledes forskellige Films, først 
Musikfilmen, derefter en Turistfilm fra Nordsjælland 
og til Slut Film fra de forskellige Sommerlejre.

Da Underholdningen var Slut, samledes der forskel
lige Smaagrupper rundt omkring i Teltene, hvor der 
blev sludret kammeratligt. Den Aften var der ikke 
mange, der kom i Seng før hen paa de smaa Timer.

Dagen efter var der almindeligt Opbrud, og Deltager
ne skiltes i Forvisning om, at have tilbragt en god Uge 
sammen.

I Salonen sov man helt behageligt.

Tak
Da det er mig umuligt paa anden Maade, vil jeg her gennem 

OZ takke Lejrdeltagerne for den smukke Adresse, som har 
glædet mig meget. Jeg er skamfuld over, at jeg ikke fik sendt 
Hilsen til Lejren. VY 73, 2HA.

OZ7WH’s Forretning, Howok-Kortbølge-Radio, lukker paa 
Grund af Ferie i Dagene fra 11. Aug. til 18. Aug., begge Dage 
incl. — Ordre og Breve, der indløber i denne Uge kan ikke 
ekspederes eller besvares.
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Generalforsamlingen
*

Der indbydes herved. til Generalforsamling for 1944 
og 1945 Søndag den 23. September 1945 i Park Hotel i 
Odensé Kl. 14 præcis med følgende Dagsorden i Følge 
Vedtægterne:

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

Stand.
4. Indkomne Forslag.
5. Valg af Formand.
6. Valg af 6 andre Bestyrelsesmedlemmer og to 

Suppleanter.
7. Valg af to Revisorer og een Suppleant.
8. Eventuelt.
Til Punkt 4 er der indkommet Forslag fra L. Boye- 

Clausen, OZ5LBC, om Forandring af OZ’s Format. End
videre er der fra Bestyrelsen et Forslag om et Tillæg 
til Vedtægterne, hvori det foreslaas, at Medlemmer, der 
har skadet Foreningen eller dens Medlemmer ved Om
gang med den tidligere tyske Besættelsesmagt, udeluk
kes. Endelig foreligger fra Bestyrelsen et Forslag om 
Forhøjelse af Foreningens Kontingent samt Indskud. 
Forslagene meddeles in extenso andetsteds i Bladet. Be
styrelsen har frafaldet Forslaget fra sidste Generalfor
samling om Ændring af Afstemningsregler.

Der gives kun Adgang til Generalforsamlingen mod 
Forevisning af gyldig Kontingentkvittering for Juli 
Kvartal 1945. Samme Kvittering benyttes ved Afstem
ning med Fuldmagt. Bestyrelsen.

Dagens Program er iøvrigt:

Kl. 10 Fmd. Besøg paa Telefonhuset. Mødested: Kolo
naden mod Klingenberg.

Kl. 19 „En Særmelding fra Humbug Radio”.
Eventuelt bliver der Fællesspisning.

Indkomne Forslag til EDR’s Generalforsamling:

Leif Boye-Clausen, OZ5LBC, skriver:
I Anledning af den kommende Generalforsamling tillader jeg 

mig at foreslaa følgende:
Vort Medlemsblad OZ’s Format gøres mindre, saa det bliver 

paa Størrelse med QST, Haandbogen eller lignende.
Fordele:
1. Da de fleste Amatører indbinder de løse Hæfter, vil man 

faa en meget mere handy Bog.
2. Det store OZ lider meget under Forsendelsen.
3. Hele Snittet over Stoffet bliver bedre.
4. Det bliver lettere for Redaktøren at placere Smaakonstruk- 

tioner, Foreningsmeddelelser og lignende, jævnfør QST.
5. Den Smule Papir, der indtil videre er til Raadighed, kan 

udnyttes langt bedre.
Dette er de vigtigste Fordele, der er mange andre, saa jeg 

synes, det er værd at tage under Overvejelse, man kan selv
følgelig sige, at der er ingen Grund til at efterligne Amerika

nerne, men paa den anden Side er der jo 'heller ingen Grund 
til at efterligne Radiopressen, som man jo nu gør, i næsten alle 
Detailler. Samtidig vil jeg foreslaa, at man ligesom i den ny 
Haandbog sætter Annoncerne for sig selv.

sign. Leif Boye-Clausen.

Westy Kaiser, OZ3WK, skriver:
Hvis et Medlem af EDR under Krigen har vist en landsskade

lig Optræden og af en Domstol er kendt skyldig til Straf, kan 
EDR’s Bestyrelse straks ekskludere Medlemmet.

Indsendt af OZ3WK, Westy Kaiser, St. Billestorv 8, Aarhus.

Fra Bestyrelsen foreligger følgende Forslag til Tillæg til For
eningens Vedtægter:

Ethvert Medlem, der ved Samarbejde med Tyskerne under 
Krigen har skadet Landet eller Foreningen og i Følge den ny 
Straffelov er kendt strafskyldig, udelukkes omgaaende og for 
bestandig af Foreningen.

Bestyrelsens Ændringsforslag til § 6 lyder som følger:
§6: Medlemskontingentet er 14 Kr. pr. Aar eller 4 Kr. pr. 

Kvartal. For Medlemmer med Bopæl indenfor Københavns Lo- 
kalportoomraade andrager Kontingentet dog 18 Kr. pr. Aar eller 
5 Kr. pr. Kvartal, hvoraf 4 Kr. pr. Aar Henholdsvis 1 Kr. pr. 
Kvartal ubeskaaret udbetales den københavnske Afdeling til 
lokalt Foreningsarbejde. Ved Indmeldelsen betales et Indskud 
paa 5 Kr., hvori er inkluderet Tilsendelsen af Foreningens Em
blem, Vedtægter samt Medlemscertifikat. Kontingentet betales 
forud, og undlader et Medlem at betale sit Kontingent rettidigt, 
betragtes Vedkommende som slettet af Medlemslisten. Saafremt 
slettede eller udmeldte Medlemmer paany ønsker at blive Med
lem af E. D. R., skal der betales nyt Indskud.

Bestyrelsens Kommentarer til Forslagene er som følger:

Til de to Forslag om Udelukkelse af Medlemmer, der har 
fraterniseret med Tyskerne, er der ikke meget at sige. De taler 
for sig selv og behøver ikke yderligere Kommentarer.

Kontingentforhøjelsen i §6: OZ har været det eneste Middel 
til at binde vore Medlemmer sammen i de lange svære Aar. Der 
er gjort meget, for at Bladet skal være saa godt som muligt. Da 
Bestyrelsen ikke var tilfreds med Behandlingen af Bladet og 
Foreningen ved Trykkeriet i Aarhus, trykkes Bladet nu i Fyns 
Tidendes Trykkeri, Odense, mens Lærebogen trykkes hos Otto 
Teller i København. Følgen deraf er, at det naturligvis bliver 
noget dyrere, naar der skal trykkes to Steder, Lærebogsbladene 
sendes til Odense, falses og heftes ind i OZ.

Alt andet er steget i disse Aar, saa det er en naturlig Ting, 
at Udgifter til Trykning m. m. ogsaa er steget. Yderligere kom
mer nu inden længe Udgifter til QSL-Centralen, som ikke har 
figureret paa de sidste Aars Regnskaber, og der vil ogsaa 
komme andre Udgifter. Følgen er, at man er nødt til at forhøje 
Kontingentet, hvis de daglige Forretninger skal hvile i sig selv, 
og man ikke skal røre Foreningens Kapital. Bestyrelsen haaber, 
at Medlemmerne vil tage godt imod denne lille Forhøjelse, der 
jo kun andrager faa Øre om Maaneden, men som er nødvendig.

Bestyrelsen.
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EDR-Superen

Det er med bange Anelser, man giver sig i Lag med 9R’s 
Meddelelse om, at „EDR vil fremstille en speciel Kortbølgesuper 
til Medlemmerne“. Og desværre viser Overskriften sig at dække 
Indholdet fuldt ud — det er virkelig ment alvorligt.

At 9R her er kommet ud paa moset Grund, er han aaben- 
bart klar over, naar han søger at undskylde Idéen med Be
mærkningen om, at Selvbyggeren heller ikke er en „rigtig" 
Amatør, naar han ikke selv fabrikerer sine Drejespoleinstru- 
menter o. lign. Der turde dog være Forskel! At Ejeren af den 
færdigsyede Station i hvert Fald ikke er det, vil 9R dog nok 
indrømme. Men — som der siges — naar selv kun de færreste 
professionelle Radiofolk tør gaa i Lag med en moderne Mod
tagerkonstruktion, hvordan skulde saa en stakkels Amatør, der 
„til daglig beskæftiger sig med helt andre Ting og — vigtigst 
af alt — ikke raader over de fornødne Maaleinstrumenter“, 
blot kunne tænke paa sligt.

Hvis den stakkels Amatør vil kaldes for „rigtig“, burde han 
altsaa lave sine Maaleinstrumenter selv, men ellers er der dog 
en Udvej aaben, nemlig at ofre de 400 Kroner, der skulde være 
betalt for EDR-Superen. De vilde sikkert være givet betydeligt 
bedre ud paa denne Maade, og Muligheden for selv at forsøge 
at bygge en Super skulde jo saa være til Stede.

Hvad E’et i EDR betyder er ofte blevet nævnt i Diskussioner 
i OZ, men det maa altsaa endnu engang fremhæves. Hvis 9R’s 
Argumenter skulde staa fast, kunde vi jo ligesaa godt ophæve 
Foreningen. Der findes jo Forretninger, som vil tilbyde en stak
kels Radioamatør „Konstruktion og Samling af en virkelig glim
rende Super til en billig Pris“.

Lad os haabe, at 9R vil gaa i sig selv igen. Tonen i hans Med
delelse viser temmelig tydeligt, at han ogsaa synes at have Be
svær med at overbevise sig selv om det sunde i Idéen. Hvor
dan dette mærkelige Forslag har kunnet falde i bedre Jord 
end den fortræffelige Plan om en af Foreningen finansieret 
Salgsafdeling, fatter man ikke helt.

Mon ikke de „stakkels“ Amatører klarer sig endda uden at 
blive forsynede med Supere til 400 Kr. pr. Stk.?

Selv om det sikkert vil være en Skuffelse for det Firma, der 
staar bag Idéen, bliver det nok det bedste, at E’et stadig kan 
betyde „eksperimenterende“.

Hans Jørgen Clementsen. OZ-DR679.

*

Svar fra OZ9R:
Efter at have haft ovenstaaende Indlæg til Gennemlæsning, 

inden OZ gik i Trykken, bør jeg — mest for Redaktørens Skyld
— sende et Svar. Jeg forstaar, at den gode DR679 er en frygtsom 
Natur, iflg. Indledningen til hans Indlæg, og skal derfor prøve 
at berolige ham.

Til Dato er allerede forudbestilt ca. 250 Stk. Kortbølgemod
tagere, og jeg har haft den Glæde at modtage Bestilling fra to 
Medlemmer, der oven i Købet er Stiftere af vor Forening, EDR. 
Mon yderligere ¡Kommentarer er nødvendige?

Inden jeg gaar videre, vil jeg gerne have Lov at gratulere 
DR679 med hans udmærkede Idé, der gaar ud paa at købe Maale
instrumenter for de 400 Kr., der skulde være anvendt til EDR- 
Superen. Hvis jeg havde vidst, at DR679 var saadan en idérig

Mand, vilde jeg skam have skrevet til ham, f ø r jeg nogensinde 
havde sat den famøse Meddelelse om EDR-Superen i OZ. Tænk, 
hvilken Masse indtægtsløs Arbejde jeg kunde være sparet for 
i de kommende Maaneder (Arbejde, som jeg ogsaa kunde være 
sparet for, h v i s  jeg ikke følte det som min Pligt at h j æ l p e  
en hel Række af vore mindre heldigt stillede Kammerater). 
Naa, kære DR679, nu har jeg ønsket Dem til Lykke med Idéen
— men i al Fortrolighed — giv mig nu rent privat Fidusen: 
Hvor køber man Maalesender, Oscillograf, Wobbulator, Multi- 
meter, Rørvoltmeter og Tonegenerator for 400 Kr.?, for saa 
m e g e t  har jeg Brug for, naar jeg skal konstruere en Mod
tager (i alt Fald til EDR).

Med Hensyn til den Skuffelse, det vil blive for det Firma, der 
staar bag Ideen, saa er Ideen ikke noget Firma’s, men Bestyrel
sens, og Skuffelsen bliver sandsynligvis paa EDRs Side, for fore
løbig er der kommet beklagende Afslag fra 6 af vore største 
Radiofabrikker, hvor vi henvendte os for at faa Tilbud paa 
Modtageren.

Jeg forstaar, at DR679 er en Mand, der trods „bange Anelser“ 
ikke er saa ked af at tale uden først at tænke. Folk, der hellere 
vil kritisere i Tide og Utide i Stedet for at gøre et Stykke 
ærligt Arbejde, findes der jo nok af — men det er ikke just 
dem, der virker opmuntrende paa os, der a l t i d  maa gøre Ar
bejdet. 9R.

*

Forslaget til Fremstilling af en Kortbølgesuper til 
EDR’s Medlemmer, har faaet en overordentlig god Mod
tagelse af Medlemmerne. I Løbet af Juni og Juli Maa- 
ned er indkommet ca. 250 Forudbestillinger, og Ram
merne er allerede mere end sprængt.

Ca. 150 af Bestillingerne er faldet paa en Veksel- 
strømsudførelse, medens Resten enten ønsker eller i alt 
Fald foretrækker Universaludførelse. Jeg forlangte i 
den første Meddelelse om Modtageren, en skriftlig fore
løbig Bestilling for at undersøge, om der i det hele taget 
var Basis for at sende en saadan Modtager til Produk
tion. Jeg havde ikke tænkt mig at svare hver Bestiller 
med personligt Brev med Oplysninger, der spec. havde 
Interesse for den enkelte, og jeg beder Dem derfor und
skylde mig, at jeg ikke har svaret pr. Brev, selv om der 
var sendt Svarporto med. Mange har skrevet to Gange 
og rykket, men prøv lige at foretage et lille Regnestyk
ke: Jeg kan højst skrive fem Breve gennemsnitlig pr. 
Aften, og da der er 250 Stk., vil der dertil gaa ca. 50 Af
tener eller omtrent to Maaneder, — saa derfor obs. sri.

Da Marked for Modtageren var konstateret, skulde 
Modtageren diskuteres igennem rent teknisk, for at faa 
den Modtager, der — i Forbindelse med en rimelig Pris 
og Hensyntagen til de eksisterende Materialer — kunde 
og burde tilfredsstille det store Flertal af Amatørerne. 
Deltagerne i denne Diskussion var Civilingeniør Peter 
Hansen (Københavns Svagstrømslab.), Steen Hasselbalch 
(OZ7T), Civilingeniør Kj. Prytz, undertegnede OZ9R og 
endvidere har adskillige kendte Konstruktører givet de
res Besyv med. Denne Diskussion faldt dog ikke ud til
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min udelte Glæde, og jeg er efterhaanden kommet til 
den Opfattelse, at for mange Kokke fordærver Maden — 
med andre Ord: Jeg vil selv paatage mig det moralske 
Ansvar ved — stort set — at bestemme, hvordan Mod
tageren skal være. Produktionen af Modtageren har jeg 
tænkt at overlade til Ingeniør Przty. En Prøvemodtager 
skal fremstilles og godkendes af OZ9R, OZ7T og OZ2Q. 
Denne Prøvemodtager vil blive demonstreret paa Gene
ralforsamlingen i September. Efter Godkendelsen af 
Modtageren tilkommer det Bestyrelsen at paatage sig 
det økonomiske Ansvar ved at bestille det fornødne An
tal Modtagere (Beløb: 60—90.000 Kr.).

Ved meget indgaaende Diskussion med Ingeniør Prytz 
er Modtageren efterhaanden kommet til at se saaledes 
ud:

1 Trin Højfrekvens med 6K7 eller EF22. 
Blandingspentode med 6K7 eller EF22 (Blanding paa 

Skærmgitteret).
Oscillatortrin med 6K7 eller EF22 (triodeforbunden). 
Mellemfrekvenstrin med 6K7 eller EF22.
2’den Detektor (Gitterensretter med Tilbagekobl.) 6K7 

eller EF22.
Udgangstrin med 6V6 eller EBL21.

Omraader: 32 til 20 Mc, 20 til 10 Mc, 10 til 5 Mc, 5 til 2,5 Mc og 
2,5 Mc til 1,0 Mc.
(Modtageren har saaledes alle Amatørbaandene samt Hersted- 
vester med.)

Mellemfrekvens: 447 kHz.
Strømforsyning: 6,3 Volt Veksel eller Batteri (Glødespænding) 

og 250 Volt Jævnspænding (Anodespænding).
Haandtag: Omraadevælger, Skala, HF-Volumekontrol, Tilbage

kobling (B. B.), Tonekontrol, Stand-by og Afbryder.
Modtageren bliver bygget paa Alluminiumchassis og indbygget 

i graatlakeret Alluminiumkabinet, forsynet med en stor MP- 
Skala.

Det er givet, at Modtageren rent elektrisk bliver i Topklassen, 
men de nøjagtige elektriske Data kan selvfølgelig ikke opgives, 
før den endelige Prøve foreligger. Som det vil ses af Specifika
tionen, bliver Modtageren ikke forsynet med Netdel. Derved 
gives der Amatører, der bor paa Jævnstrøm, en hæderlig Chance 
for at benytte Akkumulator + 220 Volt Lysnet, men Aarsagen 
er ikke alene at finde deri. I Forbindelse med Modtageren er 
tænkt fremstillet nogle Højttalerkabinetter (et mindre Antal) 
med indbygget Højttaler og Eliminator (Vekselstrøm). Dette 
Højttalerkabinet (graalakeret Trækasse 22X22 cm) tilsluttes 
Apparatet gennem et 6-polet Gummikabel. Ved at anbringe Eli- 
minatoren i Højttalerkabinettet opnaar man følgende Fordele: 
Mindre Varmeudvikling i Modtagerkassen og deraf følgende 
mindre Frekvensdrift. Modtageren skal ikke godkendes af Prøv- 
ningsudvalget. Amatøren kan selv bygge sin Eliminator. Da det 
ikke for Tiden er muligt at fremskaffe 150—200 ens Nettrans
formatorer, kan Amatøren selv levere Transformator af vilkaar- 
lig Størrelse, idet Anbringelsen i Højttalerkabinettet givetvis 
ikke er saa besværlig som i Modtageren. Naar Eliminatordelen 
er fjernet noget fra Modtageren, opnaar man langt lettere Støj
frihed ved Vibratordrift.

Da der anvendes regenerativ Detektor, er Modtageren ikke for
synet med AVC og javfrekvensvolumekontrol. Til Regulering 
af Styrken er kun benyttet HF-Volumekontrol. Dette frembyder 
flere Fordele, man ikke i fornøden Grad har været opmærksom 
paa tidligere, men derom en anden Gang. Det er selvfølgelig et 
stort Spring, man foretager, naar man bestemmer, at en Mod
tager ikke skal være forsynet med AVC — men det hjælper 
noget, naar man har andres Erfaring at bygge paa. I denne For
bindelse kan jeg tilføje, at praktisk talt ingen af de Allieredes 
eller Tyskernes Modtagere, jeg har haft Lejlighed til at under
søge, har været forsynet med AVC eller LF-Volumekontrol.

Da langt det største Antal Amatører har ønsket 10 Meter Om
raadet med, er det valgfri Omraade faldet bort.

Et stort Problem ved Fremstillingen af Modtagere er Frem
skaffelse af Rørene. Indtræder normale Tilstande med Hensyn 
til Rør inden September, vil Modtagerne blive forsynet med 
Nøglerør (EF22) og der vil endvidere snarest blive fremstillet 
en Universalmodel med EF22 og CL4 eller EL2 i Udgangen. 
Sker der ikke noget nyt med Hensyn til Rørsituationen, har vi 
en god Chance for at faa amerikanske Typer (6K7 - 6V6 og 80) 
fra Tungsram i England, og Prøvemodtageren vil ialt Fald blive 
bygget op med disse Rør.

Modtagerens Pris kommer ikke til at overskride 440,00 Kr. 
netto, og Kabinet med Højttaler og Eliminator kommer max. til 
at koste Kr. 100,00.

Levering forventes paabegyndt i Begyndelsen af Oktober.
Til Slut maa jeg bede Interesserede om endnu et Postkort: Er 

De indforstaaet med denne Artikels Indhold og vil De overlade 
til mig at sørge for, at De faar en god Modtager, send mig saa 
en bindende Bestilling inden 1. September.

Husk saa endvidere: Modtageren er i Arbejde, og der vil blive 
gjort, hvad der kan gøres for at faa den frem hurtigst muligt. 
Saasnart Rørforholdene bliver bedre, vil der blive fremstillet en 
Modtager med tilsvarende Data og Udseende til Universaldrift
— kan det ikke være en Trøst til dem, som bor paa Jævnstrøm?

Venlig Hilsen fra OZ9R.

Rettelse.
Desværre har der indsneget sig en Fejl i Artiklen om forsin

ket AVC i Maj-Nummeret. Formlen nederst paa Side 52, første 
Spalte, skal være:

I OZ Januar 1937 — altsaa for 8 lange Aar siden — var en 
Tegning med følgende Tekst: „Hen til Kommoden aa te’ bavs 
igen“. Nu, 1945, foreslaar jeg en anden Tekst til en anden Teg
ning, nemlig: „Op af Kommodeskuffen, og absolut ikke te’ bavs 
igen". Willy E. Rasmussen, 1882.
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Hvad den lille Grammofon-Oscilator kunde 
blive til i det Herrens Aar 1943

At Sendevirksomhed i Krigstid var en alvorlig og farlig 
Sa:g,'var os allé klart, men at en lillé, uskyldig Gramm.-Sender 
nær kunde have kostet mig tre Pistolmagasiner aftømt i min 
beskedne Krop, havde jeg dog ikke drømt om, men det er sandt, 
hvad jeg nu vil berette ‘herom.

Min gode Ven og Nabo, som bor 50 m fra min Forretning, 
havde Fødselsdag den 16. August 1943; men jeg havde haft travlt 
hele Dagen og kom først ved 9-Tiden om Aftenen for at ønske 
ham til Lykke. De havde Besøg af diverse Naboer, og saa siger 
hans Kone: Kunde du ikke i Dagens Anledning sende os lidt 
god Grammofonmusik pr. Traadløs? Well — en god Ven gør 
man gerne glad; jeg forsvandt med Ordre om, at han skulde 
indstille sin Radiomodtager paa en Station f. Eks. Malmø eller 
Flensborg. Vi fik Kontakt med hinanden, og Aftenen blev for
nøjelig paa denne Maade. Jeg sluttede af med Ønsket om et 
lykkeligt kommende Nytaar for Fødselsdagsbarnet og indstillede 
Sendestationen og mente hermed at 'have tjent en god Sag.

Men — der var alligevel nogen, der ikke kunde li’, hvad der 
skete. Jeg blev angivet til Gestapo og Feltpolitiet som farlig for 
Sikkerheden og i Besiddelse af Sender. Den 14. December 1943 
Kl. 19,35 blev der rusket i Butiksdøren; jeg var paa Værkstedet 
lige bagved Butikken og hørte nok Ruskeriet, som tog til i 
Styrke, dog — jeg lukkede ikke op, for det plejer jo at koste 50 
Kroner at handle efter Fyraften. Imidlertid ringede Telefonen 
midt under det hele (Telefonen er ogsaa installeret i Værk
stedet). Jeg klemte Døren i (mellem Butik og Værksted) og 
talte fortroligt om Forretning med min EDR Kollega i Nabobyen. 
Vinduet i Værkstedet vender ud mod Haven, og mellem Nabo
husene har vi et maskinflettet Hegn. Jeg hørte da en Mand 
springe over dette Hegn og fare til Bagdøren, som jo var aaben. 
Jeg hørte blandt andet ogsaa en Del højrøstede Ord, og pludselig 
blev Døren til Værkstedet aabnet af en Automatpistol, og der 
blev kommanderet paa Dansk: „Forlad Telefonen straks, Sikker
hedspolitiet!“ Naar man har en god Samvittighed, kan der 
overgaa et Menneske mange Situationer, uden at det bringes 
ud af Fatning, og jeg .sagde da rolig Farvel, til min EDR Kol
lega og stod ret, selvfølgelig. Da nu den Herre Schalburg- eller 
Hipomand, hvad han nu var, holdt mig i Skak med Pistolen, 
var han jo over det værste, men saa kommanderede han min 
Svigermoder til at aabne Butiksdøren. Hun vidste jo ogsaa, at 
vi ikke maatte lukke op efter Lukketid, hvorfor hun spurgte 
mig, om hun skulde lukke op. Inden jeg fik svaret, tog Schal
burgmanden Ordet og skreg som en vild: Naar jeg si’r, Døren 
skal op — skal den op — forstaaet! Der var jo ingen Vej uden 
om, Døren blev aabnet, og to Gestapo traadte ind hver med sin 
Automatpistol rettet mod mig, den meget farlige Sendermand. 
Mærkelig nok blev jeg nu helt stærk, og efter at den øverste 
af de Herrer havde sagt Sicherheitspolizei og havde legiti
meret sig, spurgte jeg, hvad de ønskede.

— De har en Sender! — Naa, sagde jeg — eftersom De er kom
met her, maa De aabenbart tro det; men saa vidt jeg ved, 'har 
jeg ingen Sender. — Passer ikke! sagde han, vi maa lave en 
Husundersøgelse med det samme. — Gaa bare til Aktion! — 
Naa, som sagt saa gjort. Den ene Herre, Tyskeren, blev hos 
mig, den anden, Danskeren, forsvandt i Stuerne, Sovekammer 
m. m., hvor min Kone laa syg. Men her var jo ingen Undskyld
ninger nødig — selvfølgelig heller ikke overfor en syg Dame. 
Det var jo sikkert almindelig Skik hos d’Hrr. bare buse til. Han 
kikkede over og under Sengen, og nu bagefter undrer det mig

næsten, at han ikke ogsaa kikkede i selve Sengen, og den 
tredie, en Tysker, forsvandt op paa Loftetagen.

Han, som blev for at passe mig op paa Værkstedet, begyndte 
nu at udspørge mig om alt muligt, ogsaa om min store Maale
tavle, hvad den brugtes til o. s. v. Jeg blev straks klar over, at 
Manden var ganske uvidende om Radiosender og i det hele taget 
om, hvad Radio bestod af. Jeg blev mere dristig og begyndte at 
tale om ganske andre Ting, end d’Hrr. var kommen for, og 
efter ca. 1½ Times Forløb under det stadige gentagne: Vi skal 
finde Senderen! blev det opgivet. Alle mine almindelige Radio
modtagere var blevet efterset baade for og bag, og dHerrer 
fandt tilsidst kun det, de havde Lyst til at købe; den ene havde 
paa Loftet fundet et Glas Bihonning, som han gerne vilde 
købe, den anden fandt Stavlygter, og den tredje fandt en 
Modtager, som han ogsaa gerne vilde købe. Naa ja, tænkte jeg, 
er man Situationen voksen, laver du Forretning ud af dette her, 
og det gjorde jeg saa. De købte og betalte.

Men jeg tænkte stadig paa Gramm. Oscilatoren; hvem kunde 
garantere, om det atter blev til en Aktion en anden Gang; der
for sagde jeg: Ja, mine Herrer, De har jo ikke fundet nogen 
Sender, vel? Nej, det havde de jo ikke. — Men her er et Ap
parat, som kan sende traadløs 200 Meter ud, et saadant Apparat 
har enhver, der har lidt med Radio at bestille. Den kan De faa 
med for ikke at komme tomhændet hjem, men jeg maa have 
Kvittering for den, og jeg maa have den ubeskadiget tilbage.

Nu var denne straalende Aktion Slut, og jeg tror nok, dHrr. 
var lykkelige over det store Resultat, de var kommen til, da de 
alle tre marcherede ind til min Kone og gav hende en Und
skyldning og trøstede hende med, at i hvert Fald blev jeg 
hjemme denne Gang, der var ikke noget, der kompromitterede 
ham, Sendermanden, altsaa mig. Da saa d’Hrr. havde sikret 
deres Aut. Pistoler, forlod de Forretningen, og jeg var en Op
levelse rigere. Men — ca. 14 Dage herefter midt paa Dagen kom 
en lille, flot Vogn og holdt for Døren. To Herrer fo’r ind, bøse 
at se paa, men dog uden Pistoler. — De ønsker? — Feltpolitiet, 
kan vi tale i Enerum med Dem? Vi skulde afhente en Sender, 
men da nu Gestapo har været her, kan De nøjes med at under
skrive et Dokument lydende paa, at De aldrig har haft en Sen
der. — Udmærket — jeg underskrev. Tyskeren pakkede sin Pa
pirer sammen, orienterede sig saa godt det var gørligt, og saa 
sagde Danskeren (jeg antager ham for Stikker eller noget i 
den Retning): Hvem var det, der var med sidste Gang som
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Tolk? Jeg fortalte ham, at det var en lille gemen Fyr, som kun 
kendte til at gøre ondt, hvor der bød sig en Mulighed. — Ja, 
sagde han, mellem os kan jeg godt sige Dem, denne Herre lever 
ikke denne Krig til Ende. Saa gik de.

Jeg tænkte bagefter, Konkurrencens Magt er stor, ogsaa inden 
for denne Afdeling af Mennesker.

Efter den Tid var min Oscilator borte indtil Februar 1944, 
Pludselig en Dag holder der atter en stor Vogn for Døren, og 
de kendte Hoveder kom til Syne, uden Danskeren. Jeg fik min 
Grammofonsender ubeskadiget tilbage. Den store Aktion var 
til Ende. Tøge Christensen, Sommersted,

Medlem Nr. 1766.

Afdelingerne:
En ny Afdeling har set Dagens Lys, nemlig Læsø 

Afdeling. Formand for Afdelingen er Th. Bjørn Skou, 
DR 686, Byrum, og Kasserer er Georg Andersen, OZ2G, 
Byrum. Vi byder den nye Afdeling velkommen til et for
haabentlig frugtbringende Samarbejde.

Der er nu til undertegnede givet Meddelelse om føl
gende Afdelinger indenfor EDR:

Aarhus Afdeling:
Formand: W. Kaiser, OZ3WK, St. Billes Torv 8, Aarhus. 

Bornholms Afdeling:
Formand: Andr. Kjøller, OZ4KA, Fiskerstræde 6, 
Rønne.

Falster Afdeling:
Formand: J. Quistgaard, OZ7JQ, Væggerløse.

Korsør Afdeling:
Formand: H. Rossen, OZ3HR, Obelsvej 9, Korsør. 

Københavns Afdeling:
Formand: Henrik Nielsen, OZ9R, Søndergaardsvej 4, 
Søborg.

Læsø Afdeling:
Formand: Th. Bjørn Skou, DR 686, Byrum, Læsø.

Odense Afdeling:
Formand: H. Lykke Jensen, OZ5Y, Snapindvej 63, 
Odense.

Randers Afdeling:
Formand: Bankassistent Berg Madsen, DR 319, Han
delsbanken, Randers.

Ringkøbing og Omegn:
Formand: S. Gaardsøe, Ringkøbing.

Sønderborg Afdeling:
Formand: Radiotekn. Peter Jørgensen, OZ5J, Kirke- 
hørup, Als.

Vendsyssel Afdeling:
Formand: Mondrup Christensen, Gartnergaarden, 
Hjørring.

Der findes sikkert flere Afdelinger i Landet, men ind
til nu er der ikke modtaget flere Adresser eller Medde
lelser. Jeg anbefaler Medlemmer, der bor i Nærheden af 
ovennævnte Afdelinger, at sætte sig i Forbindelse med 
de respektive Afdelingsformænd, saa at de kan faa 
Glæde og Nytte af at komme i Afdelingerne. OZ4H.

Hulskærer fra Firma Como-Teknik
I et tidligere OZ anmeldte jeg en Hulskærer fra oven

nævnte Firma. Hulskæreren var i Følge Kritikken ikke 
helt, som jeg kunde ønske den, men i Følge Fabrikanten 
og den tilsendte Prøve er de paatalte Mangler rettet, 
saaledes at Hulskæreren nu er i Stand til at skære Hul
ler paa en Diameter af 26 mm i Stedet for tidligere 
30 mm, Styretappen er 6 mm, og en yderligere For
bedring er indført, idet Tappen, der sættes i Borepatro
nen, er forsynet med en lille Tværtap, saaledes at Skive- 
skæreren ikke saa let glider i en daarlig Borepatron.

Hulskæreren fremtræder i den endelige Udførelse som 
et overordentlig gedigent og nydeligt Stykke Værktøj, 
som er adskilligt mere robust og brugbar end tidligere 
i Handelen værende Typer.

9R.

Tilladelse til Rævejagt:
søger man gennem Sekretæren, OZ4H, der saa fore

tager Henvendelsen til Generaldirektoratet. Ved Ansøg
ningen maa Maalebordsblad, Sendetider, Omraade, Sen
derens Frekvens opgives. Generaldirektoratet forlanger, 
at en Repræsentant for Post- og Telegrafvæsenet er til 
Stede og betjener Senderen. Vedkommende kan godt 
være Medlem af EDR. Det anbefales at skrive i saa god 
Tid som muligt, saa Tilladelsen kan foreligge, inden der 
meddeles noget om Rævejagten i OZ. Senderens Kalde
signal er OZ7EDR. Nærmere Oplysninger om Senderen 
samt Diagram vedlægges. OZ4H.

Rævejagten i Odense-Afdelingen
Søndag den 24. Juni fik et udmærket Forløb. Der deltog ep 

halv Snes Hold, der alle fandt ind til Ræven, som havde skjult 
sig godt i et Markhegn. Senderen betjentes af OZ9Q. Første 
Mand ved Ræven var ogsaa denne Gang OZ5V, Nr. 2 blev OZ2O 
og Nr. 3 OZ7OJ, der alle fik en Sølvplade til Modtageren. Senere 
samledes Deltagerne til Frokost i Blommenslyst Kro.

Vinderen OZ5V.Ræven.
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* DR - S I D E R N E  *
DR-Ledere: C. U. Holten, OZ-DR 467, Phistersvej 19, Hellerup. Hertil sendes alt vedrørende DR-Af delingens Foreningsforhold. 

P. Møller, OZ-DR 690, Vester Boulevard 49, Kblivn. K. Hertil sendes alt vedrørende tekniske Forhold.

Nogle Ord om Rapportering.

For at en Rapport fra en DR-Amatør i det hele taget 
skal have sin Berettigelse, er det af stor Vigtighed, at 
den er fyldestgørende. Det skulde nødigt være saaledes, 
at en DR-Rapport er saa indholdsløs, at Senderamatøren, 
der modtager Rapporten, sender dennes Ophavsmand 
et almindeligt Brevkort, idet han mener, at DR-Amatø
ren lige saa godt kan nøjes med det, naar hans Kort 
var af en saa ringe rapportmæssig Kvalitet. Dette er 
virkelig forekommet.

I det følgende vil jeg fortælle lidt om, hvorledes en 
DR-Rapport bør være, men først vil jeg sige, at et QSL- 
Kort afsendt som Kvittering fra en Senderamatør ikke 
maa betragtes som et almindeligt „Takkekort”, men det 
skal i første Række indeholde tekniske Oplysninger om 
Senderamatørens Station paa det Tidspunkt, da Rappor
ten blev skrevet. Disse Oplysninger vil være til stor 
Nytte for DR-Amatøren, ikke mindst hvis han selv skal 
være Senderamatør.

En Rapport skal, foruden den hørte Stations Kalde
signal og Datoen, indeholde det nøjagtige Tidspunkt, 
eventuelt Tidsperiode, hvor Stationen er hørt, anført i 
Greenwich-Tid (GMT), d. v. s. DNT - 1 Time (DST 
-i- 2 Timer). Hvis man lytter omkring Midnatstid, maa 
man huske, at der selvfølgelig først skal skrives ny Dato, 
naar 24,00 GMT passeres. Den hørte Stations Frekvens 
bør kunne opgives nøjagtig i kHz (+ - 1 %), og som Fl. 
deraf skal en Modtagerstation indeholde en første Klas
ses Frekvensmaaler. Endvidere vil det være bedst, om 
man anfører, hvilken Station den paagældende Amatør 
var i QSO med. Det næste, man rapporterer, er det vig
tigste, nemlig Læselighed, Signalstyrke og Tonekvalitet. 
(NB. Det sidste har intet med Modulation at gøre.) Disse 
tre Ting er sammenfattet i et trecifret Tal, symboliseret 
ved RST, hvor R (Readebility) er angivet i 5 Grader, S 
(Signal Strength) og T (Tone) begge i 9 Gr. Før Krigen 
var det ikke ualmindeligt at høre Læselighed benævnt 
QSA og Lydstyrke QRK i Forbindelse med RST-Sy- 
stemet, men det er forkasteligt, for det første fordi QSA 
betyder Lydstyrke og QRK Signalets Læselighed, og for 
det andet er begge disse Betegnelser knyttet til Rappor- 
teringsskalaer inddelt i 5 Grader. QRK- og QSA-Ska- 
laerne var de første, der i sin Tid blev taget i Brug, og 
de er officielt afskaffet i Amatørkredse til Fordel for 
RST-Systemet, men desværre hænger de gamle Beteg
nelser fejlagtigt ved endnu.

I EDR’s Haandbog, som forhaabentlig findes hos de 
fleste aktive EDR-Medlemmer, staar nævnt en Skala 
for R og S, som er international korrekt, men derimod 
er den angivne T-Skala ikke international. Den er der
imod opfundet her i Landet for en Aarrække siden, og 
det vilde have været formaalstjenligt, om den internatio
nale havde været anført i Stedet:

T1: Yderst ru, hvæsende Tone.
T2: Meget ru AC-Tone, ikke Spor musikalsk.
T3: Ru let angivet AC-Tone, let musikalsk.
T4: Temmelig ru AC-Tone, moderat musikalsk.
T5: Musikalsk moduleret Tone.
T6: Moduleret Tone, let Spor af Fløjt.
T7: Næsten DC-Tone, fin Rislen.
T8: God DC-Tone, kun Anelse af Rislen.
T9: Reneste DC-Tone.

Endvidere burde der i Haandbogen være gjort op
mærksom paa, at de samme Steds nævnte Forkortelser 
for Chirp: C., Nøgleklik: K, Spacer: S, Tails: T og Frekv. 
ustabil: U, ikke er internationale Betegnelser, som Kry
stalstyret: X er det, men ligesom den nævnte T-Skala 
opfundet her, og det har næppe hjulpet paa det før Kri
gen herskende Rapporteringsvirvar.

Som nævnt skelner man mellem Læselighed (R1—5) og 
Signalstyrke (S1—-9). For en Begynder kan det ved før
ste Øjekast se mærkeligt ud, men en Station kan ud
mærket være forstaaelig, selv cm Styrken er ringe. En 
Station med en lille Styrke kan ved god og klar Morsing 
eller forvrængningsfri Modulation og ingen Forstyrrel
ser fra andre Stationer komme klart ind. Det modsatte 
er Tilfældet, hvis Tegngivningen og Modulationen er 
daarlig, eller der er atmosfærisk Støj. Da kan selv en 
kraftig Station komme daarligt igennem.

Ved en Senders Tone forstaar man Kvaliteten af Bæ
rebølgen og ikke Kvaliteten af Modulationen, men, for 
at sige det meget populært, om der er Brum paa Bære
bølgen eller ej. En Tonerapport skal man være meget 
omhyggelig med. Er det en cw-Station, skal Tilbage
koblingen trækkes fra (Stødtonen fjernes; i en Super 
afbrydes Beat-Oscillatoren). Man skal aflytte det „rene” 
HF-Signal, og er Senderens Anodestrøm daarligt filtre
ret, gives der en dertil svarende Tonerapport (T1—9). 
Her er det selvfølgelig en Forudsætning, at Modtageren 
ikke lider af Modulationsbrum eller har andre Skavan
ker, som kan ødelægge Billedet af Senderstationens sande 
Kvalitet. En fone-Stations Tonerapport gives ved at 
lytte til selve Bærebølgen, naar denne ikke moduleres, 
og en daarlig Afskærmning af Modulatoren (Senderens 
LF-Forstærker) kan i dette Tilfælde foraarsage en daar
lig Tonekvalitet.

Senderens Modulation skal rapporteres i klart Sprog. 
Ved Modulationsgraden forstaar man populært sagt: 
Talen og Musikkens Styrke i Forhold til Bærebølgens 
Styrke, og teknisk sagt: Senderens LF-Modulation i For
hold til dennes HF-Styrke. I Modulationsrubrikken kan 
der f. Eks. staa: „svag og mørk Modulation”, „forholds
vis kraftig og lidt forvrænget” eller „meget kraftig og 
lys Modulation, en Del forvrænget, maaske paa Grund 
af Overmodulation” o. s. v. (Dette skal naturligvis skri
ves paa Engelsk). Det kræver dog megen Øvelse at op
give en sandfærdig Modulationsrapport.

I det hele taget er Rapportering ikke noget, man kan
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springe til med det samme, og først efter en Tids Lyt
ning bliver man i Stand til at skelne mellem de enkelte 
Grader i RST-Systemet. Er Modtageren ikke udstyret 
med S-meter eller Modulations-meter, vil Opgivelserne 
om Styrke og Modulation aldrig blive helt nøjagtige paa 
Grund af den individuelle Opfattelse af Størrelserne, og 
det er sikkert Aarsagen til, at mange Senderamatører 
ikke værdsætter en DR-Rapport. Men indeholder en 
Rapport ogsaa andre og interessante Oplysninger til 
Nytte for Senderamatøren, f. Eks. om Forholdene paa 
Baandet, og specielt hvorledes andre Amatører fra sam
me Land, som han selv bor i, modtages, saa vil den være 
fuldtud tilfredsstillende.

Fading (QSB) skal ogsaa omtales med Angivelse af, 
hvor langt ned i Styrke (S-Skalaen) Signalet gaar, og 
om Fadingen var rytmisk, urytmisk, langsom eller 
hurtig.

Forstyrrelser fra andre Stationer (QRM) skal anføres 
ved at angive Styrkegraden af den forstyrrende Station 
og helst med Opgivelse af dennes Kaldesignal og 
Frekvens.

Atmosfærisk Støj (QRN) angives ogsaa efter S-Ska- 
laen.

Man maa heller ikke glemme at omtale Modtageren 
og ejheller Antennen maa forglemmes: Type, Længde, 
Højde og Retning skal noteres.

Skal en DR-Rapport være tip-top, kan man ogsaa 
skrive om Vejrlig, Maanefase, Nordlys og andre meteoro
logiske og astronomiske Forhold, men jeg har faaet den 
Opfattelse, at disse Oplysninger kun i sjældneste Til
fælde har været af Interesse for Senderamatøren. Hvis 
disse Oplysninger om meteorologiske og astronomiske 
Forhold blev samlet og gennemarbejdet paa videnskabe
lig Basis, kunde de være medvirkende til Undersøgel
ser om de korte Bølgers Udbredelse. Kun i et ganske en
kelt Land, ved jeg, har der været Samarbejde mellem 
Modtageramatører og et naturvidenskabeligt Forsk
ningsinstitut. Men maaske faar DR-Amatørerne ogsaa 
her i Danmark Lejlighed til at være Videnskaben be
hjælpelig paa dette interessante Omraade. DR 467.

DR-Amatørens Arbejde i Fremtiden og i Dag.
I Anledning af den overvældende Tilgang af ny Medlemmer 

i den senere Tid, vil jeg kort fortælle om DR-Amatørens Virke.
DR betyder Danish Receiver (Dansk Modtager), og for at lette 

Identifikationen er der føjet OZ foran; det efterfølgende Tal 
betegner, hvad Nummer man er i Rækken af indregistrerede 
Modtageramatører. DR-Nummer udstedes paa et DR-Certifikat 
til Medlemmer, der har Interesse for Aflytning af KB-Baandene.

DR-Amatørens egentlige Arbejdsfelt er at tilsende de hørte 
AmatørStationer QSL-Kort med Oplysninger, der kan have In
teresse for Senderamatøren, bl. a. om, hvorledes han er hørt. 
Naar man har et DR-Nummer, er man en international ind
registreret Modtageramatør og kan benytte QSL-Centralen til 
Formidling af sine QSL-Kort. Nogen Tid efter, at man har 
afsendt sit QSL, vil man fra Senderamatørén faa en Kvittering 
paa Rapporten, skrevet paa et af hans egne QSL-Kort.

Før Krigen svarede desværre Hovedparten af Senderamatø
rerne ikke paa Rapporter fra Modtageramatører, maaske fordi 
de fleste QSL var temmelig sløsede udførte, men naar Sende
tilladelsen kommer tilbage og Amatørerne igen viser sig paa 
Baandene, maa man huske, at man har de største Chancer for

at faa Svarkort, naar Rapporten er omhyggelig udført, og der 
gives detaillerede Oplysninger.

For at kunne udfylde et QSL-Kort er det nødvendigt, at DR- 
Amatøren fører en Logbog over alle de Stationer, han vil til
sende QSL. Han kan saa slaa tilbage og se, hvorledes Forhol
dene paa de forskellige Baand forandrer sig, og det vil netop 
være til uvurderlig Nytte, naar han maaske senere skal have 
Sendelicens. Mange Senderamatører er begyndt som DR-Amatø- 
rer, og som DR-Amatør har man glimrende Lejlighed til at lære 
Morsen ved at lytte paa Amatørstationer, der arbejder med 
CW, og de kommercielle Stationer, hvoraf mange kører med 
forholdsvis lav Hastighed.

En DR-Amatør bør have en Modtager, der i al Fald kan tage 
3,5, 7 og 14 MC-Baandene (80, 40 og 20 m), men det varer sik
kert ikke længe, før 28 og 56 MC-Baandene bliver livlige (10 og 
5 m). Til Frekvenser højere end 30 MC er det nødvendigt at 
have en speciel Modtager. En Frekvensmaaler bør ogsaa findes 
paa en Modtagerstation, og har man en Detektormodtager, kan en 
Absorbtions-Frekvensmaaler bruges. Den bestaar som bekendt 
i Princippet ikke af andet end en Spole og en Kondensator.

For Tiden er der ingen Senderamatører at sende QSL til, men, 
som jeg skrev i sidste Nummer, kan man aflytte Radiofonista
tionerne paa KB som et „Erstatnings DR-Arbejde“, og det er 
heller ikke uden Spænding. Da QSL-Kort for DR-Amatøren 
først fremkommer efter September, kan man skrive Rapporter
ne til BC-Stationerne paa almindeligt Brevpapir eller Brevkort, 
og sende dem direkte til Stationen. (QSL-Centralen formidler 
kun QSL-Kort, som bliver afsendt som Tak for Rapporten, og 
disse QSL er som oftest meget smukke.

I denne Forbindelse vil jeg opfordre alle aktive DR-Folk, der 
regelmæssigt aflytter KB-Baandene, om at tilsende os Baand- 
rapporter om Forholdene paa Baandene og Lister over calls 
heard med de mange interessante DX-Stationer, der for Tiden 
kan høres.

Et andet og vigtigt Stykke Arbejde, DR-Amatørén kan udføre 
i Dag, er Træning i Modtagning af Morsetelegrafi, og det kan 
man udmærket lære alene. Først lærer man Tegnene udenad, 
f. Eks. begyndes forfra i Alfabetet og læres en 6—8 Tegn hver 
Dag. Dernæst' „nynner“ man Tegnene for sig selv, det er nem
lig Tonebilledet, man skal lære. Det gælder ikke saa meget om 
at vide, at „v“ skrives med 3 Prikker og 1 Streg, men man skal 
lære det som „di-di-di-dah“.

Naar man synes, at nu kan man Morsealfabetet tildels godt, 
sætter man sig hen ved sin Modtager og finder en forholdsvis 
langsom CW-Station. Først kan man ikke opfatte ret meget, ja, 
maaske slet ingen Ting, men efterhaanden fanger man et Tegn 
i Ny og Næ. Der var et „k“ og der et „i“, og hvis man lytter 
hver Dag i en halv Times Tid, vil det kun vare en Maaned, 
før man kan tage ethvert Tegn. Man regner almindeligvis, at et 
Kursus varer ea. 4 Mdr., men mange gør det hurtigere. Det 
drejer sig blot om en Viljesag.

De fleste Amatørstationer, der starter, naar Sendetilladelserne 
kommer, vil sikkert arbejde med CW. En lille CW-Sender ræk
ker mange Gange længere end en Fone-Sender, og i disse rør- 
og elektricitetsfattige Tider, vil sikkert mange betænke sig paa 
at gaa i Lag med en Fone-Sender. Det er ogsaa en yderligere 
Charme ved Amatørarbejdet, at man kan CW, det bringer mange 
Fordele med sig. Tilmed er det jo ogsaa paakrævet fra P. og 
T.s Side, naar man skal have Sendetilladelse, saa der er kun al 
mulig Grund til at’ lære Morsealfabetet.

Man bliver DR-Amatør uden at aflægge nogen Prøve. Det 
eneste, der fordres, er, at man har Interesse for Sagen. Anmod
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ning om DR-Certifikat sendes til den første af de ovennævnte 
Adresser. Desværre saa man ofte før i Tiden, at mange Med
lemmer anmodede om et DR-Nummer, bare for at gaa og skilte 
med det og vise, at han var „noget mere“ end „bare et Medlem“. 
Det er naturligvis forkasteligt, og er heldigvis kun forekommet 
i meget faa Tilfælde.

Tips for Begynderen.
Staar man over for at skulle bygge sin første KB-Modtager, 

maa man gøre sig klart, at en Modtager til disse Frekvenser 
skal udføres med væsentlig større Omhu end, ja, skal vi sige, 
end det Krystalapparat, man lavede engang. En Mellem- og 
Langbølgemodtager har man maaske ogsaa faaet til at køre, 
men paa Kortbølge er Forholdet vanskeligere. Paa disse høje 
Frekvenser har bl. a. selv smaa Kapacitetsforandringer i Af- 
stemningskredsen stor Betydning. Indstillingen paa Skalaen er 
meget skarp, og Tilbagekoblingen har sværere ved at virke. 
Delene, der bruges i Svingningskredse paa KB, er meget mindre, 
og Isolationsmaterialet er i de fleste Tilfælde bedre (og dyrere!). 
Ved Køb af Løsdele maa man huske, at de Steder i Modtageren, 
hvor der gaar højfrekvente Svingninger, d. v. s. i og ved Sving- 
ningskredsene, maa der ikke bruges Papirrulleblokke, da ellers 
Apparatet nægter at fungere paa Grund af Tab i Isolations
materialet og i uønskede Selvinduktioner. Man staar sig ved 
at købe keramiske Blokke og Glimmerblokke til disse Steder. 
Spolerne bør 'helst ikke vikles med flertraadet Litze eller for
tinnet Kobbertraad, men bedst er f. Eks 1 mm, lakeret Kobber- 
traad. Selvfølgelig virker Spolen med de to nævnte Ting, men 
det giver en maalelig Effektforøgelse med alm. Kobbertraad. 
Tilbagekoblingen er en vigtig Ting paa en KB-Detektormodtager. 
Den skal falde blødt ind og ikke med et mindre Kanonslag, 
naar man drejer op for den. Det er jo unægtelig ogsaa det bed
ste, at Koblingspunktet ligger samme Sted, naar man drejer Til
bagekoblingen fra, som da man drejede den til. „Hængekøje
kobling“, som nogen kalder den, og haard Tilbagekobling kom
mer af, at Tilbagekoblingsspolen er for stor i Forhold til Af
stemningsspolen, eller hvis den ligger for tæt op ad Afstem
ningsspolen, ca. 5 mm er det mest normale. Tilbagekoblings
spolen skal ligge op ad Jordenden af Afstemningsspolen, og de 
to Spoler skal være viklede i samme Retning. Det sidste er vig
tigt, da det er det, der betinger, at Tilbagekoblingen i det hele 
taget virker.

Hvis Antennen er koblet for haardt til Spolen, vil Tilbage
koblingen ikke virke. Man afprøver bedst, om Tilbagekoblingen 
virker uden Antenne paa Modtageren: Man skruer op paa fuld 
Tilbagekobling og sætter Fingeren paa Gitterenden af Afstem
ningsspolen. Høres der et lille Klik, idet man rører Spolen, be
tyder det, at Modtageren svingede og nu gik ud af Sving. Det 
samme Klik hører man, naar man slipper Spolen, og Røret atter 
gaar i Sving.

I nogle Tilfælde begynder Detektoren at pibe kraftigt, naar 
man skruer helt op for Tilbagekoblingen. Dette kaldes „Over- 
tilbagekobling“ og Midlet derimod er at gøre Tilbagekoblings
spolen mindre eller bruge en mindre Tilbagekoblingskonden- 
sator.

Den bedste Detektormodtager faar man, naar man bruger 
ECO-Tilbagekobling. Tilbagekoblingen i dette Tilfælde faar 
man ved at føre Detektorrørets Katode til et Udtag paa Spolen 
og ikke til Minus, som man gør ved de andre Tilbagekoblings- 
systemer. Tilbagekoblingen styres ved at regulere Skærmgitter- 
spændingen med et Potentiometer. Dette Tilbagekoblingssystem 
giver en meget ringe Frekvensvariation ved Indtrækning af Til

bagekoblingen, og Tilbagekoblingspunktet ligger paa saa godt 
som samme Sted, hvor man end indstiller paa Skalaen. Udtaget 
paa Spolen til Katoden ligger, med de moderne Pentoder, mel
lem 1/1o og 1/15, af Afstemningsspolens Vindingstal „op“ fra minus, 
d. v. s. paa en Spole paa 5 Vindinger skal Katodeudtaget ligge 
mellem ½ og ½ Vind. fra Jordenden af Spolen. Med gamle 
Skærmgitterrør skal Udtaget ligge mellem 1/5 og 1/10 af Afstem
ningsspolens Vindingsantal „op“ fra minus, d. v. s. paa en Spole 
med 10 Vindinger: mellem 1 og 2 Vind. fra minus. Det rigtige 
Punkt fastlægges ved Forsøg. Det gælder nemlig om, at Til
bagekoblingen netop falder ind, naar Skærmgitterspændingen 
fra Potentiometret giver Røret den største Forstærkning. Ved 
at flytte Udtaget frem og tilbage findes dette Punkt let. Katode
ledning fra Rør til Katode skal være saa kort som mulig.

I det hele taget skal alle Ledninger, der bærer Højfrekvens, 
være saa korte som muligt. Afstemningskondensator og -Spole 
skal sidde tæt ved hinanden, og disse skal igen være ganske 
nær ved Detektorrøret. Gitterkondensator og Modstand skal 
sidde helt henne paa Rørets Gitterforbindelse.

Skal man prøve, om der er „Liv“ i Rørene, kan man sætte en 
Finger paa Detektorrørets Gitter, og man vil straks høre en 
Summen og Brummen. Denne Prøve kan ogsaa foretages paa 
Røret (eller Rørene) e f t e r  Detektorrøret (d. v. s. LF-For- 
stærkeren), men ikke paa Røret (Rørene) før Detektortrinet 
(HF-Forstærkeren), idet disse ikke er følsomme over for de 
LF-Impulser, man fører ind i Rørene med Fingrene.

Lodninger skal foretages omhyggeligt. Loddestedet skal være 
fuldstændig rent, og der maa kun bruges absolut syrefrit Lodde
fedt eller Harpiks opløst i Sprit, og endelig ikke Loddevand, da 
det ellers vil foraarsage, at alting i Modtageren efter et Stykke 
Tids Forløb bliver ødelagt og ræverødt af Rust. Loddekolbens 
Spids skal holdes ren og fortinnet, og saa snart Spidsen bliver 
sort (med det nuværende Loddetin sker det ret ofte), skal den 
pudses ren med en Fil, der ikke er alt for grov. Dette er en 
Betingelse for, at Lodningerne bliver gennemvarme, og dette er 
atter en Nødvendighed, for at Modtageren skal kunne arbejde 
stabilt og ikke knitre og knase, naar nogen ryster Kakkelovnen 
eller lignende.

En vigtig Ting for Begynderen er, at han sætter sig ind i 
Princip-Diagrammerne for de forskellige Former for Detektor
modtagere med mere, og til det Formaal er EDR’s Haandbog 
saa glimrende egnet. Jeg vil paa det varmeste anbefale de nye 
Medlemmer denne Bog, der burde findes hos enhver ,,all-round‘’ 
Kortbølgeamatør. Kender man først Princippet i en Opstilling, 
skal der ikke meget til at tegne et Diagram op og bygge en 
Opstilling, der opfylder de Krav og de Fordringer, man netop 
ønsker, den skal opfylde. Endvidere indeholder Bogen en 
Mængde Ting af Interesse for saavel Senderamatøren som den 
aktive Modtager-Amatør, bl. a. alle de internationale Forkortel
ser og Rapporteringsskalaer.

Rubrikken med Baandrapporter og calls heard bliver desværre 
nødt til at udgaa denne Gang paa Grund f Pladsmangel.

En lille Bemærkning:

DR-Siderne er til for at hjælpe DR-Amatøren, og vi ser gerne, 
at Medlemmerne sender os smaa Artikler og Oplysninger, der 
kan være af Interesse for andre DR-Amatører. Vi ser ogsaa 
med Glæde, at Medlemmer, der ikke er DR-Amatører, skriver 
til os.

Har De nogle Ønsker og Forslag til DR-Siderne, bedes De ven
ligst sende dem til den første af de to nævnte Adresser, der
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staar umiddelbart under DR-Sidernes „Hoved“. Hertil sendes 
ogsaa alt vedrørende UHF-Problemer, og hvad der i øvrigt har 
Forbindelse med Arbejdet paa Frekvenser højere end 30 MC. 
De øvrige tekniske Spørgsmaal tilsendes den anden Adresse. 
(Husk at vedlægge Svarporto).

Indregistrerede Modtagerstationer.
OZ-DR 711 - John Falding, Gardesallé 3, Hellerup.
OZ-DR 712 - Aage Bent Christensen, Baggesensallé 37, Esbjerg. 
OZ-DR 713 - Erik J. Elmer, Loses Allé 7, Kraghave, Nykøbing F. 
OZ-DR 714 - Per Stensgaard, Sønæsvej 2. Viborg.
OZ-DR 715 - Willy Eilert Rasmussen, Svanholmsvej 83, Kbh. V. 
OZ-DR 716 - O. Svellov, Sommersted Station.
OZ-DR 717 - Brahni Kjeldsgaard, Grenaagade 3, Kbhvn. Ø 
OZ-DR 718 - Harry Larsen, Sortedamsgade 1, København N. 
OZ-DR 719 - John Petersen, Enighedsvej 64, Nykøbing F.
OZ-DR 720 - Dan Andersen, Kirkestræde 3, Saxkøbing.
OZ-DR 721 - Erik Møller, Peter Bangsvej 55, København F. 
OZ-DR 722 - Jesper Hansen, Tornevangsvej 15, Birkerød.
OZ-DR 723 - Ebbe Thure, Margrethevej 12, Haslev.
OZ-DR 724 - Kurt Jensen, Kløvervej 20, Roskilde.
OZ-DR 725 - Kristian Hvidberg, Quistrup Mølle pr. Struer.

Atter indregistreret.
OZ-DR 100 - Paul Andersen, Polensgade 48, Kbhvn. S. OZ3KW. 
OZ-DR 217 - F. E. Loberg, Dr. Margretesvej 21 ,Aarhus.
OZ-DR 536 - Jens Damgaard, Frd. d. 2.s Vej 26, Kolding.

*  F R A  A F D E L I N G E R N E  *

KØBENHAVN
Afdelingens Møder afholdes, naar intet andet bemærkes, i Wisbech’s Sel
skabslokaler, Haveselskabetsvej 3. Alle Oplysninger om Afdelingens Virk
somhed faas hos Formanden, OZ9K Henrik Nielsen, Søndergaardsvej 4.

SØborg 2677 (efter Kl. 18).

Mandag den 20. August Kl. 1900 præcis i Wisbechs Lokaler, 
Haveselskabetsvej 3, holder OZ7T Foredrag om Rævejagt, med 
særligt Hensyn paa de Vanskeligheder, man møder ved Kort
bølgepejling, et Foredrag, som sikkert vil være gavnligt for dem, 
der vil deltage i vor næste Rævejagt.

Denne finder Sted Søndag den 26. August. Sendefrekvens bli
ver 3620 kHz, ikke som først planlagt 14 MHz. Omraadet som 
sidst Maalebordsblad Nr. 3028 Viksø. Sendetider: Kl. 0900 — 0930
— 1000 — 1030 — 1100 — 1115 — 1130 — 1145 — 1200. Efter Jagten 
samles til Frokost og Diskussion paa Ballerup Kro Kl. ca. 13.

Kalibrering af Modtagere kan foretages hos Afdelingens For
mand, OZ9R, Søndergaardsvej 4, Lørdag den 25/8 efter 1930.

Søndag den 2. September Kl. 0930 ofholdes Afdelingens ordi
nære Generalforsamling. Nærmere Meddelelse om Mødested og 
Dagsorden sendes direkte til Afdelingens Medlemmer.

Vi minder om, at Forslag til Vedtægtsændringer skal være 
Bestyrelsen i Hænde senest 14 Dage før Generalforsamlingen.

Til Mandag den 17. September er planlagt et Foredrag om 
Modtagere og Sendere for 60 og 120 MHz. Nærmere Meddelelse 
følger.

Afdelingens Morsekursus vil, naar dette læses, være i fuld 
Gang med de to første Hold. Interesserede, som endnu ikke har

meldt sig, bedes henvende sig til Kassereren, DR573, Telefon 
Godthaab 2407.

Vort Kursus i Radioteknik og Stationsbetjening begynder ca. 
li September. Interesserede, der er indtegnet, vil modtage nær
mere Meddelelse pr. Post. Nye Indtegninger ved Henvendelse 
til Afdelingens Sekretær, OZ8O, Helrup 7133. OZ8O.

AARHUS
Maanedsmøde afholdes Mandag den 20. August paa Kloster

cafeen, Frue Kirkeplads, Kl. 19 prc. OZ3WK.

KERTEMINDE
En ny Afdeling er stiftet den 2. August med OZ9AX som For

mand, 7X Sekretær og 5G Kasserer. Morsekursus for saavel Be
gyndere som viderekomne er paabegyndt.

FALSTER
Falster Afdeling oprettedes ved en stiftende Generalforsam

ling den 24. Juni 1945. Bestyrelsen bestaar af OZ7JQ, Formand, 
og DR-651, Sekretær.

Morsekursus afholdes hver Tirsdag Kl. 20 i OZ4F’s Lokale, 
Colbjørnsensvej 21, Nykøbing F. Der arbejdes paa at skaffe et 
større Lokale, da det paa Grund af den store Tilslutning allerede 
kniber stærkt med Pladsen.

Den 22. Juli aflagde Afdelingen et interessant Besøg paa Ny
købing F. Elektricitetsværk. Om Aftenen besøgtes DR-651.

Søndag den 19. August Kl. 15 samles Afdelingen hos Sekretæ
ren for at afprøve de Pejlemodtagere, der i Øjeblikket arbejdes 
stærkt med hos mange af Medlemmerne.

Der afholdes Rævejagt Søndag den 30. September. Der sendes 
paa 80 m Baandet. Maalebordsblad „M 4526 Nykøbing p. F.“ be
nyttes. Nærmere Oplysninger om nøjagtig Frekvens, Sendetider 
m. m. vil fremkomme i næste OZ. Afdelingen haaber, at mange 
udenbys Amatører vil deltage i Jagten. Der vil blive sørget for 
Indkvartering af de Amatører, der vil overnatte i Nykøbing F. 
Anmeldelse om Deltagelse bedes sendt til DR-651, A. H. Jacob
sen, Klosterhus 55,3, Nykøbing F., der vil give Deltagerne alle 
ønskede Oplysninger, dog ikke om Rævens Beliggenhed.

Reserver Søndag den 30/9 til Rævejagten paa Falster.
DR-651.

ODENSE
Generalforsamling afholdes Fredag den 17. August Kl. 19,30 

paa Park Hotel. Dagsorden: Beretning, Regnskab, Valg af For
mand og Bestyrelsesmedlemmer. Eventuelt. OZ5Y.

RANDERS
Det sædvanlige Maanedsmøde afholdes Onsdag den 22. August 

Kl. 19 præcis paa Wangs Hotel, Vestergade 40, Randers. Da Pla
nerne for Vinterens Arbejde, Morsekursus, Matematik- og Radio
kursus m. v. skal drøftes, anmodes alle Medlemmerne indtræn
gende om at give Møde. DR319.

RINGKØBING
Den 15. Juli 1945 var en Del Kortbølge-Amatører og -Inter

esserede samlet til et Møde paa Hotel „Ringkøbing“, hvor det 
blev vedtaget at danne en Afdeling af „EDR“, bærende Navnet 
„Ringkøbing og Omegns Afd. af EDR“. — Medlemmer af EDR 
kan optages i Foreningen, naar de er boende indenfor Omraadet 
Thorsminde—-Ulfborg—Videbæk—Skjern. Kontingentet 50 Øre pr. 
Maaned. Der søges arrangeret Morsekursus, Hyggeaftener, Fore-
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drag o. s. v., saa snart der kan findes egnet Lokale. Bestyrelsen 
bestaar af Radiohandler S. Gaardsøe, Formand, Elektriker P. An
dersen, Kasserer, Mekanikerlærling L. Bontrup, Sekretær.

Udkast til Love er indsendt til EDR til Godkendelse.
Vy 73. S. Gaardsøe.

SØNDERBORG
Afdelingen afholdt Generalforsamling den 22. Juli. Paa denne 

genvalgtes OZ5J som Formand, OZ7AG valgtes til Kasserer, og 
DR595 blev Revisor. Afdelingens fremtidige Virkefelt og Ak
tivitet var i Særdeleshed Genstand for Drøftelse, — og saa ven
ter vi paa Licens. OZ5J.

SØNDERJYDSKEAMATØRER
Til Orientering for de sønderjydske Amatører kan det herved 

oplyses, at OZ8V — OZ3M og OZ7JC paa given Foranled
ning har aflagt et Besøg paa Domhuset i Kolding, idet det var 
blevet oplyst, at de af Tyskerne bortførte Amatør-Sendere og 
-Dele forefandtes her. Det viste sig at have sin Rigtighed; paa 
Domhusets øverste Loft fandtes mange Sendere og Dele, men 
det hele sammenblandet til et værre Roderi. — Der var over
hovedet ikke nogen som helst Orden i Tingene mere, det 'hele 
var sammenblandet, saa det næsten ikke var til at finde en 
Ende paa det hele. Efter timelang Undersøgelse og Gennemrod
ning af alle Kasser, fandt ovennævnte Amatører dog deres Ejen
dele, som kunde udleveres med det samme. For en Ordens Skyld 
kan det bemærkes, at der fandtes Dele tilhørende OZ7A — 
OZ7MN — OZ5CC — OZ5BW og mange andre, men som sagt, 
det var ikke nemt at finde en Ende paa det hele. Det kan der
for paa det kraftigste tilraades Amatører fra Sønderjylland, naar 
Tid og Lejlighed findes, at tage en Tur til Kolding for at se 
paa Sagerne, for det kan overhovedet ikke lade sig gøre at finde 
sine Dele paa anden Maade, — det skal ses, — og der skal gen- 
nemrodes i alle Kasser og Pakker. Det kan samtidig bemærkes, 
at det er en vældig god Betjening, man faar af de derværende 
Politifolk.

Da Politiet er glade for at komme af med Delene igen, maa 
det haabes, at andre Amatører tager Turen til Kolding for at 
gøre en Undersøgelse og faa sine Sendere hjem igen. Vi oven
nævnte vil derfor ønske Dem Held med Turen og haaber, at 
disse Oplysninger vil være tilfredsstillende for Dem.

Politiet har iøvrigt indsendt Rapport over, hvad der forefindes, 
til Generaldirektoratet, saa nærmere Oplysninger vil maaske 
tilgaa EDR inden ret længe. OZ7JC.

Af Redaktionens Post:
Da jeg i Dag tog hjemmefra for at gaa paa Nattevagt, kunde 

jeg ikke finde nogen god Bog at læse i, men mit Blik faldt paa 
en Stabel „OZ“er, de blev stoppet ned i Tasken. Nu er Natte
vagten gaaet, og jeg kan betro Dem, at det har været min end
nu „korteste“ Nattevagt. Jeg foreslaar, at De i OZ giver Amatø
rerne det ekstra gode Raad at blade de gamle OZ’er igennem, 
der er meget, man har glemt, og meget, der trænger til at fri
skes op, nu da vi forhaabentlig kan tælle Dagene, indtil Sen
deren atter skal „varmes op“.

Endvidere mener jeg, at det vilde være paa sin Plads nu at 
bringe nogle Konstruktioner af smaa billige Maaleinstrumen- 
ter, der kan laves af de gamle Dele, en KB-Amatør ligger med 
fra før Krigen. vy 73’s de OZ9F. Wanders.

E. D. R.s AARSREGNSKAB 
1944-45

Indtægt:

Kontingent ..................................................................... 16.995,00 (14.372,00)
Annoncer ........................................................................ 957,69 ( 1.558,19)
Renter ............................................................................. 47,01 ( 99,03)
Lærebogen ...................................................................... 34,10 ( 5.620,00)
Haandbogen ................................................................... 28.067,25 ( — )
Morsenøgler ...................................................................  1.403,00 ( — )
Diverse ...........................................................................  657,30 ( 812,35)
Overført Girobeholdning ..............................................  934,16 ( 1.325,45)
Overført Bankbeholdning ............................................  391,42 ( 3.243,35)
Overført Kontantbeholdning .......................................  35,29 ( 47,91)

Ialt.. 49.522,22 (27.078,28)

Udgift:

„OZ“ ................................................................................  9.376,80 (10.976,42)
Porto og Telefon ............................................................  1.326,86 ( 1.495,98)
Tryksager m. m.............................................................. 1.015,99 ( 779,81)
Møder m. m..................................................................... 580,47 ( 671,70)
Københavns-Afdelingen ................................................ 307,00 ( 1.107,00)
Kassereren ..................................................................... 947,00 ( 500,00)
Emblemer ...... ................................................................  514,88 ( 288,75)
Morsenøgler ....................................................................  1.525,00 ( — )
Diverse ...........................................................................  505,45 ( 529,02)
Haandbogen ................................................................... 26.569,53 ( 6.213,25)
Girobeholdning .............................................................. 3.882,03 ( 934,16)
Bankbeholdning ............................................................  1.326,70 ( 391,42)
Kontantbeholdning .......................................................  644,51 ( 35,29)
Lærebogen .....................................................................  — ( 3.155,48)

Ialt.. 49.522,22 (27.078,28)

Status pr. 30. Juni 1945:

Aktiver:

Giro-Beholdning 30. Juni 1945 ...................................  3.882,03 ( 934,16)
Bankbeholdning 30. Juni 1945 .................................... 1.326,70 ( 391,42)
Kontantbeholdning 30. Juni 1945 ...............................  644,51 ( 35,29)
Udestaaende Annoncer ................................................  1.570,00 ( 218,00)
Udestaaende for Haandbogen .....................................  17.500,00 ( 6.213,25)
Inventar .........................................................................  470,00 ( 300,00)
Udestaaende for Annoncer i Haandbogen .. 575,00 ( — )
Restlager af Haandbogen .............................................  500,00 ( — )
Udestaaende for Morsenøgler ......................................  200,00 ( — )

Ialt.. 26.668,24 ( 8.092,12)

Passiver:

Forudbetalt Kontingent ...............................................  5.435,50 ( 3.693,00)
Rest til Forfatterne af Haandbogen ............................  3.400,00 ( — )
OZ i April, Maj, Juni 1945 ...........................................  2.000,00 ( — )
Forudbet. Annoncer og Haandbøger ................................................... ( 130,50)
Aktiver overstiger Passiver med .................................  15.832,74 ( 4.268,62)

Ialt. . 26.668,24 ( 8.092,12)

Tallene i Parentes gælder Regnskabsaaret 1943—44.

Næstved, den 1. Juli 1945.
O. Havn Eriksen.

Undertegnede Revisorer attesterer herved, at vi har revideret 
Regnskabet og fundet Giro-, Bank- og Kontantbeholdningerne 
rigtig til Stede.

København, den 29. Juli 1945.

H. V. R. Hansen, Henry Larsen,
OZ2VH. OZ7HL.
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* QRA-RUBRIKKEN *
Nye  Medlemmer i Juli Maaned 1945:

2547 - Axel Nielsen, Saxxogade 10, København V.
2548 - K. H. Jørgensen, Nørholmsvej 111, Hasseris, Aalborg.
2549 - Aa. H. Jakobsen, Marienborg Allé 6, Søborg.
2550 - Knud V. Suhr, Valby Langgade 26, 2. S., Kbhvn., Valby.
2551 - Willy Johansen, 0. Fælandsvej, Rødby Havn.
2552 - Josef Petersen Lauritzen, Struksalle 52, Tønder.
2553 - Erik Winther, Sdr. Stationsvej 7, Slagelse.
2554 - Børge Behrens, Edv. Griegsgade 13, St th., Kbhvn. Ø
2555 - Oskar Papperitz, Sønderbro 22, Haderslev.
2556 - Arne Mikkelsen, Lindevej 15, Haderslev.
2557 - Arkitekt Jørgensen, Ringsted.
2558 - P. A. Hansen, Radio-Ringen, Nørrebrogade 222, Kbhvn. N.
2559 - Willy Andersen, Adr.: P. Haase & Søns Forlag,

Løvstræde 8, København K.
2560 - Ejvind Johansen, Musikhuset Odeon, Rønne.
2561 - H. A. Christensen, Hammeren Fyr pr. Sandvig.
2562 - Søren Linvig Poulsen, Jyllandsgade 90, Esbjerg.
2563 - Marius Pedersen, Hørret pr. Maarslet St.
2564 - Harry Lorentzen, Østerby, Læsø.
2565 - Gunnar Andersen, Staldgaardsgade 6, Randers.
2566 - P. Brostrup Jensen, Beksvej, Hornbæk pr. Randers.
2567 - Knud Jensen, Hammerlodden 29, 2. S., Nykøbing Falster,
2568 - Kjeld Corvinius, 0. Stationsvej 6, Odense.
2569 - F. L. Thorndahl, Oppermansvej 21, Odense.
2570 - Axel Harder, Skibhusvej 175, Odense.
2571 - Jørgen Rohleder, Baunegaardsvej 10, Ballerup.
2572 - Egon Lydersen, Byrum, Læsø.
2573 - Kaj Christensen, Østergade 10, Aarup.
2574 - Frede Pedersen, Fredensgade 14, Aarup.
2575 - A. P. Petersen, Gellerupvej 1, Varde.
2576 - Kjeld Siglev, Skovbogade 11, Roskilde.
2577 - Henry Simonsen, Viderupkær, Løgstør.
2578 - Børge Andersen, Engebæk, Sdr. Omme.
2579 - Jens Mortensen, Adr.: Bagerm. Hørlyk, Nørreg. 91, Vejen.
2580 - Viggo Rasmussen, Marievej 10 A, 1. S., Hellerup.
2581 - Arly Kaae, Østergade 68, Rudkøbing.
2582 - Bernhard Sørensen, Lihme pr. Lime St.
2583 - Vilh. Neumann, Mølby Nr. 9, Sønderborg.
2584 - N. Sørensen, Allégade 15, 2. S., Helsingør.
2585 - C. Møller Sørensen, Aale.
2586 - Bruno Poulsen, „Kødbørsen“, Give."
2587 - R. Verner Wincentzen, Grønnegaarden 10, Næstved.
2588 - Svend Nielsen, Vigensvej, Nordby, Fanø.
2589 - O. Tynell, Glumsøvej 57, Brønshøj.
2590 - L. Nielsen, Absalonsgade 28 a, 4. S., København V.
2591 - Th. Wade Jacobsen, Tietgensgade 64, 2. S., Kbhvn. V.
2592 - Kj. Reinhold Telling, Baggesensg. 37, 1. S. tv., Kbhovn. N.
2593 - S. W. Mortensen, Borups Allé 228, København NV.
2594 - G. Andersen, Strickersvej 8, St., København S.
2595 - Laur. Pedersen, Hindbjerg St.
2596 - Erik Rye Christiansen, Vinkelvej 8, Hillerød.
2597 - Stig Ekeroot, Segevågen 5, Arlov, Sverige.
2598 - R. Barlach, Randersvej 197, Aarhus.
2599 - C. Berndt, Højrup pr. Arnum.
2600 - A. Boisen, Østergade 3, Ejby St.
2601 - Erik Stig Nielsen, Kronprinsensgade 6, Esbjerg.
2602 - Knud Pedersen, v. Radio-Service, Stormgade 23, Esbjerg.
2603 - Niels Jacobsen, Sandal pr. Fredericia.
2604 - Bent Munk, Sandal pr. Fredericia.
2605 - Rudolf Hargbøl, Pontoppldansgade 23, Nykøbing Falster.
2606 - Søren Andersen. Grønsundsvej 81, Nykøbing Falster.
2607 - H. P. Arnfield, 7 Hurst Lea Road, New Mills, Stockport,

Cheshire, England.
2608 - Svend B. Jensen, Stenvangen 4, 1. S., Korsør.

Nye Adresser pr. 1. August 1945:
855 - Børge Jensen, OZ8M, Banegaardsplads, Ringkøbing.
883 - Jens Jørgen Jensen, Veksøvej 6 B, 1. S., Brønshøj.

1048 - Chr. Jebsen, OZ5IJ, Adr.: Skovfoged Rasmussen, Sanne- 
skov, Karise.

FOR 10 AAR SIDEN
August 1935.

„OZ“ 7. Aargang Nr. 8: Lederen omhandler E. D. R. og de 
ulicenserede Amatører. — Politiet er begyndt at jage de ulicen- 
serede Amatører, og Bøderne bliver som Regel paa 40 Kr. — 
I den forløbne Maaned har der været Kortbølgeamatører paa 
Besøg i Danmark fra England, Amerika, Holland og Czekoslo- 
vakiet. — Der bringes Referat af E. D. R.s 3. Sommerlejr. Den 
afholdtes paa Hvidbjerg Strand og blev meget vellykket.

Det nye R-S-T-Rapporteringssystem, som stammer fra U. S. A., 
forklares for de danske Amatører. — OZ7KL slaar i et Indlæg 
til Lyd for, at den københavnske Afdeling faar sit eget Klub
lokale. — Af E. D. R.s Aarsregnskab fremgaar, at Trykningen 
af „OZ“ har kostet 2740 Kr. Foreningens Formue er paa 1276 Kr.
— D. A. S. D. 'har indstiftet det saakaldte DSM-Diplom, som 
ogsaa kan erhverves af udenlandske Amatører. OZ7F.

1055 - Ove G. Thomsen, Tjørnevænget 6, Nørre Sundby.
1336 - Arne F. Gotfredsen, Under Elmene 9, 1. S. th., Kbhvn. S. 
1594 - G. Lund Jensen, Sortedamsdosseringen 95 A, 4. S., 

København Ø.
1644 - Jørgen Nielsen, OZ7US, Parkvej 20, Korsør.
1714 - J. Rosenfeldt, Sønderbro 37, Aalborg.
1817 - C. L. Kristensen, Dixifon Radio, Borgergade 10, Aarhus. 
1957 - E. J. Nørgaard, Slettevej 13, Søborg.
1972 - Axel Müller, Finsensgade 28, Herning.
2186 - Thanning Nielsen, Vardevej 66, Skern.
2221 - Th. P. Gisselbæk, Postbygningen, Hjørring.
2299 - Niels Erik Kjærbølling, Grundtvigsvej 16, Nykøbing Sj. 
2357 - M. A. Larsen, Ellebæksvej, Næstved.
2422 - O. Svellov, Mørke St.
2436 - Poul Schnack Nielsen, Riisbakkegaard pr. Østervang St. 
2484 - Kurt Duus Christensen, Adr.: Laage Radio, Herning.
2528 - Svend Nielsen, Boulevarden 55, Maribo.

Atter Medlem i Juli Maaned 1945:
358 - Fr. Jessen, OZ2NF, Amagerbrogade 205, 3. S., Kbhvn. S. 
714 - Chr. Lauenborg Fredsted, OZ7LF, Ny Allégade 30, 

Haderslev.
825 - J. O. Fjellander, Ndr. Fasanvej 74, 1. S., København F.
937 - A. F. R. Laursen, OZ5CT, Søndergade 15, Skive 

1043 - P. a’Porta, OZ3AP, Søborg Hovedgade 74, Søborg.
1142 - Kaj Eriksen, OZ4BN, Auto Centralen, Rønne.
1292 - Willy Schwartz, Vallørsgade 5, Vejle.
1295 - Driftsleder Christiansen, Stenbæksholm, Næstved.
1320 - P. Berg, OZ4PB, Wandalsvej 2, Kogtved, Svendborg.
1429 - Sv. Clausen, OZ3S, Grønnegade 26, Middelfart.
1579 - A. Damgaard, Østergade 41, Vamdrup.
1617 - Aa. Lending, Vestensborg Allé 51, Nykøbing Falster.
2044 - V. Clausen, Jægersgade 5, 5. S., København N.
2099 - H. V. Andersen, „Hafniahus“, Rønne .

„OZ“ udgives af Landsforeningen „EKSPERIMENTERENDE DANSKE 
RADIOAMATØRER", Postbox 79, København K.

Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven): A. Clausen, Enighedsvej 30, 
Odense. Telefon 10439. Hertil sendes alt øvrigt Stof, som ønskes opta
get i Bladet. Redaktionen slutter den 5.

Sekretær: Paul Heinemann, Vanløse Allé 100, Vanløse. Tlf. Damsø 2495. 
Hertil sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold.

Kasserer: O. Havn Eriksen, Vibevej 10, Næstved. Hertil sendes alt ved
rørende Indmeldelser, Adresseændringer og Pengesager. (Giro Nr. 
22116).

QSL-Ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse Allé 100, Vanløse. — Telefon 
Damsø 2495. QSL-Kort kan sendes til Box 9, Kbhvn, K. Giro Nr. 23934.

DR-Ledere: C. U. Holten, OZ-DR 467, Phistersvej 19, Hellerup. Hertil sendes 
alt vedrørende DR-Afdelingens Foreningsforhold. — P. Møller, OZ-DR 
690, Vester Boulevard 49, Kbhvn. K. Hertil sendes alt vedrørende tek
niske Forhold.

Annoncechef: Kaj Nielsen, TJlrlk Birchs Allé 17, København S. Telf. Ama
ger 3039. Amatør-Annoncer sendes til Kassereren og betales forud.

Ekspedition: Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. Klager vedrørende Til
sendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsenet og hvis dette ikke hjælper 
da til Kassereren.

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

Fyns Tidendes Bogtrykkeri.
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