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Hvorfor ikke OZ?
Saa fejrede vi Aarsdagen for Danmarks
Befrielse, og igen gav vi vore Følelser Luft i
Glæden over atter at være et frit Folk i et
frit Land. Og vi glædede os over, at vi paa
saa mange Omraader var ved at vende til
bage til normale Tider.
Mangt og meget er forandret, siden BBC
hin mindeværdige 4. Maj forkyndte, at Ty
skerne vilde kapitulere i Danmark. Og straks
saa vi i Tankerne en ny og bedre Tid op
rinde.
Som Tiden gik, forstod vi, at Ønskerne igen
var forud for Kendsgerningerne, idet vi paa
mange Omraader led Skuffelser, og for os
Kortbølgeamatører var det vel nok den stør
ste Skuffelse, at vi ikke straks fik vore
Sendetilladelser
tilbage.
Ganske
vist
var
Danmark
det
Land,
der
senest
standsede
Kortbølgeamatørernes
Arbejde,
men
dette
burde dog ikke betyde, at Danmark ogsaa
blev det Land, der sidst gav Sendetilladelsen
tilbage. Fra kompetent Side var der lovet os,
at Danmark skulde blive et af de Lande, der
først fik Tilladelsen til atter at benytte Ama
tørsenderne, naar Krigen var forbi.
Ud fra dette Løfte gik vi i Spænding og
ventede paa den Dag, da vi atter kunde gen
optage det Arbejde, Krigen afbrød.
I Maaneder maatte vi vente, inden Sende
tilladelsen til 5 og 10 Meter endelig kom, og
i andre Maaneder har vi atter ventet, at vore
øvrige
Amatørbaand
vilde
blive
frigivet,
uden at der er nogen Lysning at øjne.

Det kom derfor som en Overraselse for
danske Amatører, da de erfarede, at LA i
April havde faaet frigivet baade 20 og 80
Meter Baandet — 5 og 10 Meter var jo alle
rede tidligere frit.
Nu er OZ-Amatørerne ikke af den Grund
misundelige paa LA, men vi forstaar blot
ikke, hvorfor vi ikke ogsaa kan faa de sam
me Frekvenser at arbejde paa!
Vi kan kun glæde os med vore norske og
svenske Kammerater, at de nu atter kan ar
bejde med deres Sendere paa omtrent de
samme Vilkaar som før Krigen. For Sveriges
Vedkommende har Forholdene jo været noget
for sig, men baade Norge og Danmark har
under hele Krigen ligget paa samme Linie.
Den saakaldte livsvigtige Trafik paa bl. a.
80 Meter Baandet har jo været en Hemsko og
brugt til en Begrundelse for, at Danmark
ikke har kunnet faa dette Baand frigivet. Og
er det en virkelig livsvigtig Trafik, det drejer
sig om, ja, saa bøjer vi os. Men vi forstaar
ikke, at Udsendelserne fra OZ skulde for
styrre denne Trafik, naar SM, LA og HB
ikke gør det — ellers havde de vel ikke faaet
Sendetilladelsen til de Baand, som vi her i
Danmark ikke kan faa.
Der maa ligge andet bag Nægtelsen, og
vilde det derfor være et urimeligt Forlan
gende, om vi i det mindste fik en antagelig
Begrundelse
for,
hvorfor
samtlige
Amatør
baand ikke straks kan frigives ogsaa til
OZ-Amatørerne?
A. C.
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Officielt fra Bestyrelsen.
Morsekursus. EDR har faaet tildelt Frekvens
1812 kHz til Udsendelse af Morsekursus.
Nærmere
om
Sendetider
og
„Program”
i
Juni OZ eller muligvis tidligere ved Rund
skrivelse til Afdelingerne. (Om svensk Mor
sekursus se andetsteds i OZ.)

E.D.R.’s Udlands-Korrespondent. For at
tilsikre, at andre Amatørtidsskrifter forsynes
med friske og korrekte Nyheder fra OZ, er
der oprettet en „Stilling” som Udlands-Kor
respondent. Mogens Kunst, OZ5MK, der er
Translatør i Engelsk, har modtaget Opfor
dringen til at paatage sig Hvervet.

Markeringsstationer. OZ7EDR er nu i re
gelmæssig
Drift,
medens
5EDR
ikke
kan
komme i Gang paa Grund af manglende Kry
stal. Rapporter er velkomne.

Udvidelse af 10, 20 og 80 m Baandene. Be
styrelsen mener at vide, at der i Øjeblikket
arbejdes ihærdigt i GD for at gennemføre en
hel eller delvis Frigivelse af disse Baand.

deponerede Sendere. Generaldirektora
tet for Post- og Telegrafvæsenet har atter
bragt Sagen i Erindring overfor Finansmini
steriet.
De ny Licensbestemmelser. Den tekniske
Prøve vil efter al Sandsynlighed komme til
at
omfatte
følgende
Punkter:
SENDEREN,
herunder
Svingningskredse
—
Elektronrøret
som Oscillator og HF-Forstærker — Nøgling
—
Modulation — Antenner — Maaleinstrumenter.
MODTAGEREN,
herunder
Detektor
og Forstærker — Modtagertyper. STATIONSBETJENING,
herunder
Gennemførelse
af
QSO — Sikringsforanstaltninger.

Generaldirektoratet for Post- og Telegraf
væsenet meddeler, at fra den 15. Maj d. A.
erstattes
de
hidtil
fastsatte
Frekvensomraader med følgende Frekvensbaand:
28,1—29,7 MHz (10,68—1Q,10 m) og 58,7—
59,8 MHz (5,11—5,02 m), hvor Brug af Tele
foni paa førstnævnte Frekvensbaand kun er
tilladt
indenfor
Omraadet
28,5—29,7
MHz
(10,53—10,10
m).
Senderens
Antenneeffekt
maa indtil videre ikke overstige 5 Watt. An
vendelse
af
Frekvensmodulation
maa
kun
finde
Sted
paa
Frekvensbaandet
58,7—59,8
MHz, og Frekvenssvinget maa ikke overstige
+/-5- 30 kHz. Det kan tillades at gøre Brug
af
transportable
Sendere
paa
de
tidligere
givne Betingelser ved Anvendelse af Fre
kvensbaandet 58,7—59,8 MHz (5,11—5,03 m).

De

Sommerlejren.
Herom
7MP andetsteds i OZ.

skriver

Sekretæren,

Sommerlejrstationen. Til Erstatning for vor
dejlige Sender, som det ikke har været mu
ligt at finde trods ihærdig Efterforskning,
bygger 7EU og 7HB en ny, hvortil „Philips”
har stillet Hovedparten af Rørene til Dispo
sition. Peter Hansen vil sandsynligvis kunne
stille
saavel
Modtager
som
FrekvensmeterMonitor til Raadighed.
Teknisk Stab. Staben, der nu har fungeret
i godt og vel et halvt Aar, tæller følgende
Medlemmer: Svend Bagge, Svend Bech-Hansen, OZ8AZ, P. C. Beyer, OZ8N, Bo BrøndumNielsen, OZ7BO, Aage Hansen, (TR), Peter
Hansen, Steen H. Hasselbalch, OZ7T, H. C.
Jørgensen,
OZ7N,
Erik
Langgaard,
OZ8O,
Henrik Nielsen, OZ9R, Gorm Niros, OZ8GN,
Børge Otzen, OZ8T, Mathias Paulsen, OZ7MP,
James
Steffensen,
OZ2Q,
Paul
Størner,
OZ7EU. DR-Leder, Peter Møller, OZ-DR 690,
deltager i TS’ Møder. OZ2Q vil først deltage i
Stabens Arbejde, naar Lærebogens Bind II er
fuldt færdigt.
Staben forventer, at Medlemmerne fortsat
vil levere Bidrag og give deres Ønsker og
Meninger til Kende saa at Maalet: et virke
lig godt og interessant OZ, kan naas.
Lærebogen. De sidste Blade til Bind II for
ventes udsendt i Juli Maaned.
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Stof til Juni OZ
bedes venligst afsendt
i Hænde senest 1. Juni.

saa

tidligt,
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Red.

TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGERADIO
Udgivet
af
„Eksperimenterende
Danske
Radioamatører“.
Afdeling af „International Amateur Radio Union“ I. A. R. U.

❖
Redaktion:
Teknisk Red.: Aage Hansen.
Ansvarlig Red.: A. Clausen.

❖
E. D. R. er den danske Afdeling af „International Amateur
Radio Union“, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og
Interesse
for
Kortbølgeteknik
samt
varetage
Amatørsender
nes Interesser. Som Medlem optages enhver Kortbølgeinter
esseret
saavel
Sendesom
Modtageamatør.
Kontingentet,
som er 3,50 Kroner pr. Kvartal eller 12 Kroner pr. Aar
(København 4,50 og 16,00), kan indbetales paa Girokonto 22116.
I
Byer,
der
ønsker
Afdelingskontingent
opkrævet
gennem
E. D. R., er det samlede Kontingent som for København.
Første Gang betales tillige et Indskud paa 3,50 Kroner, som
bl. a. dækker Tilsendelsen af Foreningens Emblem i Sølv.
E. D. R.s Blad „OZ“, som er Danmarks eneste specielle Kort1 ølge-Tidsskriit, tilsendes Medlemmerne den 15. i hver Md.
Alle Oplysninger gives ved Henvendelse til E. D. R., Postbox 79, Kbh. K., eller direkte til Landsforeningens Sekretær.
Maj Oplag 2100 - Eksemplarer.

En Pejlemodtager.
Af S. H. Hasselbalch, OZ7T.
*
Sommeren staar for Døren, Pejlemodtageren skal gøres klar. Hvordan skal den byg
ges, hvorledes skal Pejlerammen laves’, hvor
meget skal Apparatet veje, til hvilke Fre
kvenser skal det indrettes?
Den Pejlemodtager, som skal beskrives i
det følgende har været anvendt i Praksis ad
skillige Gange og har vist sig at være ud
mærket
brugelig.
Den
er
anvendelig
paa
alle normale Kortbølgebaand — i Praksis fra
1,7—14
MHz,
den
bruger
Hjælpeantenne,
hvormed der kan foretages eensidig Retnings
bestemmelse
(„Sensning”),
og
hvormed
et
meget fint Signalminimum kan sikres under
saa at sige alle Omstændigheder; den er lille
og let, idet Vægten eksclusive Telefon kun
andrager 2,8 kg. Den er kort sagt eet af de
mange mulige Svar paa, hvorledes man kan
bygge en god Rævejagtsmodtager.
Ved Konstruktion af Pejlemodtager er det
først og fremmest Batteriernes Størrelse og
Vægt, som bestemmer Omfang og Vægt af
den færdige Modtager. I den foreliggende
Model
bruges
Hellesens
specialbyggede
45
Volts Anodebatteri (2 Stk.), Type „164 A”.
Det er ideelt egnet til Formaalet, idet de to
Batterier
tilsammen
kun
fylder
155X90X35
mm. Glødeelementer er ligeledes specialbyg
get; Typebetegnelsen er „506”, og Dimen
sionerne er 110X65X35 mm.
Diagrammet er vist paa Fig. 1. Pejleram
men er uskærmet, hvilket letter Konstruk
tionen. Til Gengæld er den symmetrisk op
bygget, og begge Sider af Afstemningskondensatoren C± skal derfor isoleres fra Chassiet. Hjælpeantennen er en Automobilanten
ne, der normalt kan være helt sammenskudt.
Den kobles med Omskifteren O1 til enten
Balancering eller til Sensning.
Differentialkondensatoren Cs er lavet af en
Torotor
2X24
pF
Togangskondensator
(lille
Type). Med nogen Forsigtighed, saaledes at
Pladerne ikke falder ud, kan man løsne det
ene Sæt Rotorplader og dreje disse 180° om
kring Akslen. Selve Kondensatorstellet, som
jo har Forbindelse til Rotoren, skal monte
res isoleret paa Chassiet. Ogsaa Kondensa
torakslen skal føres isoleret ud til Forpladen.
Blandingsrøret er et DCH 11, og Oscilla
torspolen er viklet paa en Rørsokkel af den

gode,
gammeldags
Slags.
Baandsætterkonden
satoren C3 er indbygget i Spolen, saaledes
at man paa alle Baand kan faa en passende
Baandspredning.
Mellemfrekvensen er paa 450 kHz, og som
Mellemfrekvenstransformatorer
bruges
de
smaa
Klokkekernespoler
af
tysk
Oprindelse
fra
Modtageren
FuE6b.
Kan
saadanne
ikke skaffes, kan man vikle dem selv paa
Haspelkerner eller lignende.
De i Modellen anvendte Spoler har ca. 120
Vindinger, og til Detektorspolen maa der der
for
paavikles
en
Tilbagekoblingsvikling
paa
30 Vindinger. Klokkekernen kan skilles ad i
sine to Halvdele med Bladet af en skarp
Kniv; man skal gaa frem med Forsigtighed,
ellers knuser man let Jernet.
MF-Røret er et DF 11. Det er af Vigtig
hed, at man kan regulere Følsomheden af
Modtageren praktisk talt ned til Nul, og dette
gøres
ved
Reduktion
af
-Skærmgitterspændingen til DF 11, der reguleres med Poten
tiometret Pt. Naar Modtageren ikke bruges,
maa
dette
Potentiometer
naturligvis
ikke
bruge Strøm, og Kredsen afbrydes derfor ved
Hjælp af Kontakten O2, der ogsaa afbryder
Glødestrømmen.
Som regenerativ Detektor bruges den ene

Foto:

OZ8T
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Triode i Røret DDD 11, der modstandskobles til den anden Triode, der bruges som Ud
gangsforstærker.
Tilbagekoblingen
reguleres
med Kondensatoren C4, der er af Oliepapirstypen. LF-Røret faar en passende negativ
Gitterforspænding ved den samlede Anode
strøms Spændingsfald over Modstanden R10.
Med friske Batterier bruges ca. 4 mA Anode
strøm, og Glødestrømmen er ca. 200 mA.
Naar Modtageren er justeret til størst HFForstærkning,
og
Tilbagekoblingen
er
truk
ket an til lige over Svingningsgrænsen, er 10
uV paa Gitteret af DCH 11 tilstrækkeligt til
at give et godt hørbart Signal. I Pejlemodtagere er man interesseret i meget stor Føl
somhed, og den nævnte Følsomhed maa siges
at være meget tilfredsstillende.
Rammeantennerne med Undtagelse af den
til 14 MHz er viklet paa et lille korsformet
Træstativ, der forneden er forsynet med en
3-benet Stikkontakt, der passer i Telefon
bøsninger paa Kassens Overside. Rammevik
lingen er kvadratisk med en Diagonal paa 23
cm. Til 1,7, 3,5, 7,0 og 14,0 MHz vikles med
hhv. 16, 8, 4 og 2 Vindinger. 14 MHz Ram
men er selvbærende, idet Rammen er lavet
med
to
cirkulære
Vindinger
stiv
Kobbertraad med Rammediameter paa 14 cm. De to
Vindinger er spacet ca. 1 cm.
Husk, at alle Rammerne skal vikles med
samme Viklingsretning! (af Hensyn til Reg
len ved Sensning).
Oscillatorspolerne er som nævnt viklet paa
almindelige
4-benede
Rørsokler;
Viklingsdataene fremgaar af nedenstaaende Tabel:
Baand
Diam.
Anodekr.
Tilbagekobl.
1,7
40
40
20
3,5
40
20
10
7,0
40
6
4
14,0
35
4
4
(Alle Spoler vikles Vinding ved Vinding).
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Trimmer
100
50
180
50

Den færdige Modtager er indbygget i en
lille Aluminiumskasse,
og
Udseendet frem
gaar af Fotografiet. Bagsiden af Kassen skal
være til at skrue af, naar Spoler eller Bat
terier skal udskiftes.
Ved Pejling gaar man frem paa følgende
Maade. Omskifteren Oj stilles paa „Balance”
og
Differentialkondensatoren
stilles
omtrent
i Midterstillingen. Naar Stationen er fundet,
afstemmes
Rammekondensatoren
til
størst
mulig Signalstyrke. Nu drejes Rammen, ind
til Stationen bliver svagest muligt. I denne
Stilling
justeres
Balancekondensatoren
indtil
Signalet lyder svagest muligt. Ved successiv
Indstilling af Ramme og Balancekondensator
kan man nu faa Stationen til helt at forsvinde.
Hvis
Balancekondensatoren
skal
drejes
meget til een af Siderne før Signalet helt
forsvinder, er det Tegn paa, at Feltet fra
Stationen er stærkt deformeret ved Induktion
til
elektriske
Ledningsnet
eller
lign.
Den
fundne Minimumsretning er da ikke korrekt,
men kan afvige end ogsaa ret betydeligt der
fra, dog i Praksis sjældent over 30—40°.
Spørger man da om Nytten ved en saa daarlig Retningsbestemmelse, kan man svare, at
den dog er væsentlig bedre end den, man
faar, naar Minimet er saa udtværet, at man
daarligt
overhovedet
kan
bestemme
nogen
Minimumsretning, og dette er slet ikke saa
sjældent Tilfældet ved Pejling paa Land og
i Byer.
Man kan altsaa i dette Tilfælde svare med
Peter Plyds: Det er bedre at pejle ved Siden
af, end slet ikke at pejle!
Naar Minimumsretningen er bestemt, skal
Sidebestemmelsen
foretages.
Modtageren
med
Rammen drejes nu om til een af Maksimumsstillingerne,
og
Følsomheden
nedsættes
om
fornødent indtil Signalet høres med passende
Lydstyrke. Idet nu Omskifteren O* stilles
over paa „sense”, bliver Lydstyrken enten

Krystalstyret 10 Meter Super-Forsats
specielt beregnet paa E10K Modtageren.
Af OZ8GN/OZ9ROS Gorm Niros.

En Konstruktion for Begynderne. Enhver
med blot ringe Begreb om Radio kan faa
denne Forsats :til at virke ved at gaa
frem efter Tegning og Fotografier.
Den
tyske
Flyvemaskinkortbølgemodtager
E10K vil være velkendt for de fleste Ama
tører. Det er en overordentlig følsom Mod
tager med en forbløffende lille Volumen. Den
er direkte kalibreret i kHz og NB Kalibre
ringen passer indenfor 2 kHz. (Der er under
søgt 10 Eksemplarer). Modtageren ER vel
egnet
for
Amatørarbejdet,
men
desværre
iækker den kun 80 Meter Baandet. I Øje
blikket, hvor OZ af ukendte Grunde ikke
maa sende paa dette Baand — medens vore
skandinaviske.
Kammerater,
LA
og
SM,
uhindret boltrer sig her — er EK’en tilsyne
ladende ikke meget værd for Senderamatø
ren. — Imidlertid er det en meget nem Sag
at bygge en lille Forsats til EK’en, hvorved
ienne kan bringes til at bestryge f. Eks. 10
Meter Baandet med Bibeholdelse af den fine
F ølsomhed og med Bibeholdelse af den yderst
nøjagtige
Kalibrering.
Der
foretages
ingen
Indgreb i EK’en, som saaledes blot ved Om
skiftning af Antennen fra Forsatsen til selve
Modtagerens Antennebøsning er klar til 80
Meter Modtagning.

større eller mindre, og man sammenligner
Lydstyrken i de to tidligere Maksimumsstillinger. Den kraftigste af disse to findes, og
Stationen vil da altid ligge til den samme
Side af Rammen. Til hvilke Side det er, maa
afgøres een Gang for alle ved et Pejleforsøg til en Station, hvis Beliggenhed i For
hold til Pejlestedet, man kender.
Man kan ogsaa gaa frem efter følgende
Regel: Rammen stilles i den kraftigste Maksimumsstilling, og man stiller sig paa den
Side af Rammeantennen hvor man, idet man
betragter Rammens Plan, kan følge Ram
mens Viklingsretning, regnet fra Midtpunktet
med Gitterrenden i Urets Omdrejning sretning. Stationen ligger da til venstre for
Rammeantennen.

Bibeholdelsen af Kalibreringen opnaas ved
Anvendelsen af Krystalstyring af 1’ Transponeringsoscillator med et Krystal med kendt
Frekvens. Da EK’en skal fungere som Mel
lemfrekvensforstærker — variabel — skal vi,
dersom vi ønsker at høre 10 Meter Baandet,
der strækker sig fra 28 til 30 Megahertz have
et Krystal paa mellem 24 og 25 Mhz. Tæn
ker vi f. Eks. at vi anvender et 24 MHz Kry
stal, og vi ønsker at høre en Station, der
ligger paa 28 MHz, skal vi indstille EK’en
paa 4 MHz. I Forsatsens Blandingsrør vil
nemlig det indkomne Signal blive blandet
med vor lille Krystaloscillators Signal — og
give bl. a. en resulterende Frekvens paa 28
- 24 = 4 MH . Dette 4 MHz Signal vil for
stærkes op gennem EK’en paa ganske samme
Maade, som var det et normalt 80 Meter
Signal, der kom ind paa Modtageren uden
Sats 1. Ønsker vi at høre et Signal paa 30
MHz, skal vi blot dreje EK’en hen paa 6
MHZ, idet 30 MHz Signal blander sig med

Foto:
OZ8T.

Stiller man EK’en paa skraa oven paa Forsatsen
opnaar man baade at have Forsatsens Kontroller
ved Haanden og at kunne aflæse EK’en uden at
skulle ligge paa Maven. Imidlertid er det — som
det omtales i Teksten — ikke nødvendigt, naar
først
Forsatsen
er
indstillet, at røre den mere,
hvorfor den selvfølgelig kan anbringes bag EK’en.
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Krystallens 24 til bl. a. 6 MHz. Det ses nu
nemt, at vi paa denne Maade, naar vi hører
et Signal ved en vis Indstilling af EK’en
straks kan vide dets nøjagtige Frekvens, idet
vi simpelthen adderer den faste, kendte Kry
stalfrekvens til Modtagerens Indstilling.
I det ovenstaaende er vi gaaet ud fra, at
„man tager” en Krystal paa 24 MHz. Under
normale
Omstændigheder
vilde
denne
Op
skrift være baade dyr og vanskelig at følge,
for da vilde et Krystal til 24 MHz direkte
næppe have været til at opdrive. Imidlertid
findes der blandt de tyske Efterladenskaber
— se f. Eks. OZ’s Annoncer — nogle smaa
Kvartskrystaller, der arbejder direkte paa en
Frekvens 23—27 Mhz. Disse Krystaller har
været brugt til noget maritim Fjernstyring
og findes derfor i Sæt, der passer sammen.
Det er ganske smaa og utrolig tynde Kvarts
krystaller, der heldigvis er anbragt i en luk
ket Holder, saaledes, at de taaler selv ret
haard
mekanisk
Behandling.
Krystallerne
svinger meget fint i en simpel Triode-Opstilling, hvilket i og for sig er imponerende,
naar den høje Frekvens tages i Betragtning;
Paa Krystallerne er ikke angivet Frekven
sen, men derimod en Kodebetegnelse. Det er
lykkedes mig ved Gennemmaaling af en Del
Krystaller at finde ud af Koden, og Interes
serede, der har Krystaller liggende, er vel
102

komne til at søge Oplysning om Frekvensen
hos mig, idet det vilde føre for vidt at hid
sætte hele Koden her. For Fuldkommenheds
Skyld bemærkes, at man naturligvis ogsaa
kan anvende den høje Oscillatorfrekvens i
den 1’ Oscillator, men her har vi ikke mig
bekendt nogen Krystaller paa Markedet. (33
til 34 MHz).
Ønsker man Forsatsen til et andet Baand,
f. Eks. 20 Meter, vil det være let at regne
sig til, hvilke Krystaller, der kan anvendes.
Det bemærkes, at man her med den høje Os
cillatorfrekvens godt kan faa en anvendelig
Størrelse af Krystallet. Diagrammet viser den

Forsatsen
set
fra
Bunden.
Bemærk,
hvorledes
Blandingsrøret er monteret paa en Skærm, saaledes
at Gitteret stikker igennem til Antennekredsen. Paa
denne
Maade
opnaas
den
bedste
Ledningsføring.
Sammenhold
ved
Konstruktionen
Monteringsplanen
med dette Fotografi. (Foto: OZ8T.)

meget simple og nemt konstruerede Opstil
ling.
Antenneindgangen
er
paa
min
egen
Modtager induktiv, men vi kan naturligvis
spare Antennevindingen paa Spolen og gaa
direkte ind paa Gitteret gennem en lille Kon
densator.
Da
Modelmodtageren
anvendes
i
Forbindelse med en Dipol, er den skitserede
Kobling i dette Tilfælde foretrukket. Indgangsspolen er viklet paa en lille Frekventitform Schouboe 6119. Den har for Gitter
kredsen 9 Vindinger i paa hinanden følgende
Riller, medens Antennespolen har 4 Vindin
ger, der ligger i den tiende Rille. Samme
Viklingsretning.
Afstemningskondensatoren
er en Prahn LT 15, den er shuntet med en
lille keramisk Blok paa 10 pF. I ovenstaaende
er vi gaaet ud fra, at al Indstilling sker paa
EK’en. Dette gælder dog kun for saa vidt,
vi indstiller Forkredsen midt i Baandet, altsaa paa 29 MHz. Forkredsen indstilles ved
paa EK’ens Haandtag at finde en Station, der
ligger paa ca. denne Frekvens. Man drejer
da simpelthen langsomt Forkredsens Konden
sator til størst Lydstyrke, og rører den nu
ikke mere. Lytter man nu paa f. Eks. 30 MHz,
vil Forkredsen ganske vist ikke passe helt
for denne Frekvens, men Forskellen vil ikke
være forfærdelig stor. Har man Lyst, kan

man naturligvis godt indstille den for hver
Station, man hører, for at faa maksimal Lyd
styrke. Vi har valgt den viste additive Blandingsmetode for at faa størst Følsomhed, den
har imidlertid den Ulempe, at der nemt kan
slippe lidt Oscillatorsignal ud i Antennen.
Vil man derfor være et pænt Menneske, sæt
ter man et Højfrekvenstrin paa Forsatsen for
an Blandingstrinet. Imidlertid maa det vel
siges at være sjældent at et Oscillatorsignal
paa en fast Frekvens som 24 MHz kan for
styrre BCL i Nærheden. Rørene er begge
RV12P2000,
der
fungerer
fortræffeligt
her
som andre Steder.
Oscillatorsignalet
tilføres
Blandingsrøret
gennem en lille Linkkobling fra Oscillato
rens Anodespole. Linkspolen er indskudt i
Serie med Katoden paa Blandingsrøret. Man
vil se, at paa denne Maade virker baade det
fra Antennen kommende Signal og Signalet
fra den lille Krystaloscillator paa Styregitte
ret
i
Blandingsrøret,
hvorved
Blandingen
kommer i Stand. (Dette er en populær Frem
stilling, idet bl. a. Rørets Anodespænding ogsaa vil variere i Takt med Oscillatorsignalet).
Blandingsrøret
faar
Skærmgitterspænding
gennem en Seriemodstand fra de 210 Volts
Anodespænding, der tilføres Anoden gennem
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en god Højfrekvensdrossel (Prahns Kortbøl
getype). Det transponerende Signal føres ind
paa EK’en gennem en ganske lille Trimmer,
den kan variere mellem 4 og 40 pF.
Nederst i Diagrammet ses Oscillatoren, der
er meget simpel. I Gitterkredsen findes kun
Krystal og Gitterafleder, denne sidste er paa
50 eller 100 Kiloohm. I Katodekredsen kan
indskydes et Katodekompleks for at begræn
se Strømmen gennem Røret, hvis det af en
eller anden Grund skulde gaa ud af Sving,
men det er ikke absolut paakrævet. Det fin
des ikke i Modelmodtageren, hvor ganske
vist ogsaa Forbruget kontrolleres med jævne
Mellemrum. Endvidere er der i Anodekred
sen indskudt et Potentiometer, der tjener til
at regulere Svingningernes Amplitude, til en
saadan Værdi, at den største Blandingsstejlhed
opnaas.
(Største
„Følsomhed”).
Denne
Kontrol
behøver
naturligvis
ogsaa
kun
at
indstilles een Gang for alle. I Oscillatorrørets
Anode findes en Svingningskreds bestaaende
af 14 Vindinger paa en Schouboe Calitform
6119A og et Kondensatorkompleks Prahn LT
15 plus en fast keramisk Kondensator paa 10
pF. Denne Kontrol skal naturligvis ogsaa ind
stilles een Gang for alle. Dette sker ved at
indskyde et Milliamperemeter i Anoden —
fuldt Udslag 25 (eller flere) Milliampere. Ved
Gennemdrejning
af
Kondensatoren,
vil
man
komme til et Punkt, hvor Anodestrømmen
falder ned til en ganske lille Værdi. Man
indstiller nu Kondensatoren en lille Smule
paa den brede Side af dette Dyk, for at ikke
en pludselig Netspændingsvariation skal slaa
Oscillatoren ud af Sving. (Kun en ganske
lille For stemning).
En yderligere Fordel ved Anvendelse af
krystalstyret
Transponeringsoscillator
er,
at
Krybning og Trækning ganske undgaas. Dette
er af speciel Interesse for en 10 M. Super,
der ellers nemt kan have disse Sygdomme.
Endvidere har vi ved Anvendelse af Varia
tion af Frekvensen i MF-Forstærkeren den
Fordel, at Oscillator-Amplituden er konstant
og altsaa kan indstilles til bedste Blandingsstejlhed.
Vil
man
undgaa
Anodesvingningskredsen, kan man anvende Krystallet i en
Pierce-Opstilling, se 2Q’s Lærebog.
Følger
man
Diagram
og
Monteringsplan,
vil der ikke være nogen Vanskeligheder med
at faa Forsatsen til at fungere, idet der ikke
findes Mulighed for, at noget der ikke maa
svinge gaar i Sving, medens omvendt, det, der
skal gaa i Sving, nemt svinger.
Som det fremgaar af Fotografierne er For
satsen opbygget paa et Chassis, der i Læng
den passer til at staa under EK’en, medens
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det har en saadan Højde, at alle Komponen
terne med Lethed kan rummes inden i det.
Bøsningerne for Krystallet er dog anbragt
saaledes, at de er tilgængelige baade nedeog ovenfra; det er herved muligt i en Fart at
gennemprøve flere Krystaller. Man vil hur
tigt opdage, at den lille Opstilling egner sig
til andet end til at lytte paa 10 Meter med,
idet den er bekvem til mange Frekvens-Maalinger. — Et Punkt ved Konstruktionen, der
kræver virkelig Omsorg, er Overførslen af
Signalet fra Blandingsrørets Anode til EK’ens
Antennebøsning. Det er nødvendigt, at Led
ningerne her gøres saa korte som muligt, og
at Strækningen fra Trimmeren til Antennebøsningen føres med skærmet Kabel. Bedst
er det, om man hertil kan faa fat i et lille
Stykke
Højfrekvenskabel,
egnet
til
Modtagerantenne-Nedføring
for
korte
Bølger.
Det
er indlysende, at drager man ikke Omsorg
for dette Punkt, vil man høre en Masse 80
Meter Forstyrrelser igennem 10 Meter Sig
nalerne. Man kan let overbevise sig herom,
ved at se hvor godt en EK alene kan mod
tage paa en Antenne, der er 10 cm lang!
Naturligvis kan man benytte enhver anden
Modtager for Omraadet 3 til 6 MHz. Det be
høver ikke netop at være EK’en. Men det
bør i saa Fald erindres, at en absolut Betin
gelse for, at Opstillingen virker stabilt og
godt, er, at Hovedmodtageren er godt skær
met. Superforsatsen har i Forbindelse med
en EK været i Drift i godt 2 Maaneder paa
min Station, og den fungerer til fuld Til
fredshed. Fordele: Stor Følsomhed (9 Rørs
Super), nøjagtig og direkte Kalibrering, ingen
Krybning eller . Trækning, god Baandspredning.
OZ9ROS

Svensk Morsekursus.
I Populär Radio (svensk) Maj 1946 læser man:
SANDING av telegraferings-lektioner
PÅ RADIO
Under
maj
Månad
sandes
forsoksvis
telegraferingslektioner
på
radio
från
militår
station
under
medverkan av SSA helgfria Tisdagar och torsdagar
kl. 19.30—21.00 (svensk Tid) på frekvens 2920 kp/s.
Stationssignal YFA.
Sändningarna ske enligt fdljande sehema:
Kl. 19.30—20.00, 40-takt,
Kl. 20.00—20.30, 60-takt,
Kl. 20.30—21.00, 80-takt.
Rapporter
over
mottagningsresultat
samt
ev.
onskemål
for
de
fortsatta
såndningarna
mottagas
tacksamt
av
Signaloffieeren,
IV
militarbefalstaben,
Stockholm 7.

Svenske Fiskefartøjer, Notbaade, i Østerby Havn paa Læsø,

Læsø og Sommerlejren.
*
Det er i Aarenes Løb blevet ikke saa faa
E. D. R.-Folk, der har besøgt Læsø i Ferierne,
og de har sikkert med Glæde hilst Bestyrel
sens Beslutning om at lade Sommerlejren af
holde paa Læsø i Aar. Til disse gamle Ken
dinge er det selvfølgelig unødvendigt at hen
vende sig for at stimulere Lysten til at af
lægge vor nordlige 0 et Besøg igen — de
skal nok komme af sig selv, naar første Lej
lighed gives.
Derimod kender Størstedelen af Danmarks
øvrige hams og fans sikkert kun lidt til Læsø
— endda kun meget lidt. Derfor vil vi, inden
vi
bringer
Oplysningerne
vedrørende
Lejr
arrangementet, bringe en lille Beskrivelse af
Forholdene paa vor 0, for derved at søge
Lysten til Deltagelse i Lejren forøget.
Almindeligvis opfattes Læsø som en meget
lille 0, naar man ikke har haft Lejlighed til
at
stifte
nærmere
Bekendtskab
med
den.
Læsø ligger ganske vist lidt afsides, men det
er netop den Omstændighed, der har været
mest medvirkende til, at Øen har bevaret sit
uomtvistelige Særpræg.
Paa den længste Led er Læsø 22 km lang
og paa den anden Led ca. 7 km. Indbygger
antallet er dog kun ca. 3400.
Afstanden til Frederikshavn, hvorover der
er Dampskibsforbindelse, er 30 km.
Naturforholdene her paa Læsø er meget
ejendommelige og kan sikkert ikke findes
Mage til andre Steder i Landet. Der kan saa-

ledes for Eksempel nævnes en Del af Øen,
der her kaldes „Nordmarken”; det er et Di
strikt, som paa den nordlige Del strækker sig
i hele Øens Længde. Terrainet her bestaar af
Hede med mægtige, ejendommelige Klitfor
mationer baade ved Havet og langt inde paa
Øen,
Smaaplantager,
mindre
Vandløb,
Kær
og smaa moseagtige Lavninger og saa langt
Øjet rækker ikke nogen Bebyggelse. Spredt
over dette Areal er der i de seneste Aar vok
set Hundredtusinder af selvsaaede Smaabirk
og Asp, hvilket giver dette sælsomme, barske
Terrain en egen Skønhed. — Et herligt Omraade for et, om jeg saa maa sige, „rigtigt
wild-west Liv”. — I hvert Fald er det et
uforligneligt Terrain for en baade anstren
gende og interessant, storstilet Rævejagt. (Til
Beroligelse kan jeg her tilføje, at der ikke
findes Hugorme her paa Læsø.)
I det hele taget er der fuldt af Seværdig
heder herovre.
De kan se 2—3,hundredaarige Bondegaarde
opført af klinet Ler og tækket med Tang,
ofte i indtil 1½ Meters Tykkelse og med Ta
get ført ned til ca. 1 Meter fra Jorden. —
Der er indrettet et Hjemstavnsmuseum i en
saadan Gaard. Mange af disse gamle Gaardes
Træværk bestaar af Dæksplanker, Master og
Ræer, som de gode Læsøboere „bjergede” fra
de mangfoldige Sejlskibe, som endte deres
stolte Tilværelse paa Læsøs berygtede Nord
vestrev.
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I
en
ældgammel
tangtækket
Krobygning
med Husløg og et Birketræ voksende i Taget
har Ejeren samlet en Folkemindesamling, der
ikke er kedelig at se, og at høre Ejerens
Kommentarer er endnu mindre kedelig.
De kan ogsaa se Resterne af en Kirke, der
maatte rømmes, fordi den i Løbet af kort Tid
blev sandet til under en større Sandflugtskatastrofe, der ogsaa lagde et stort Antal
Gaarde med deres Landbrugsarealer øde.
Byrum Kirke med dens takkede Taarngavle er ogsaa en Seværdighed. Den er et
ombygget
Munkekloster,
der
stammer
fra
den Tid, hvor Læsø var underlagt Børglumbispen, der ved Hjælp af de herværende Klo
strebrødre førte streng Kontrol med, at Læsøboerne ikke tog Broderparten af de Rigdom
me, Havet „gav” i Form af Strandingsgods,
som rettelig ansaas at tilhøre Kirkens Mænd.
De har uden Tvivl aldrig hørt Navnet
„Nordre Rønner”, men naar De hører den
mere romantiske Betegnelse: „De sorte Tejsters Øer”, er De sikkert med. Det er disse,
af Danmarks Ornitologer saa begejstret be
skrevne, Stenøer nordvest for Læsø, hvor et
enestaaende Fugleliv har hjemme. Det er let
at arrangere Sejlture til disse Øer, hvor bl.
a. det derværende Fyrtaarn kan beses.
Der kan gøres mange Ture og Udflugter
overalt paa Øen, og der vil sikkert være Se
værdigheder
overalt,
eftersom
Interessen
nu
er. I hvert Fald er der fuldt op af fantastisk
gode Objekter for Fotografering.
Kunde De ikke tænke Dem en Aftentur til
Læsøs østligste Havn, Østerby, og se de store
svenske Notbaade med deres Hundreder af
Signallys blinke i Rigningerne efter endt Sil
defiskeri staa Havnen ind med øredøvende
Motorlarm for i en nervepirrende Kapsejlads
at konkurrere om Kajpladserne.
Se, det var lidt om Læsø — og nu haaber
vi, at alle de, der hidtil har følt sig afskrækket af den lange Rejse og maaske i Særde
leshed af den Sjat Vand, der staar mellem
Fastlandet og Læsø, nu har faaet lidt Inter
esse for Øen og vil kunne feje alle Betænke
ligheder bort.
Den valgte Lejrplads ligger i en mindre,
men tæt Beplantning af forholdsvis lave Naaletræer, der yder fortræffeligt Læ. Der er
kun ca. 200 Meter til ideel Badestrand. Det
vil her være paa sin Plads at bémærke, at
Tyskerne ikke har haft een eneste Landmine
i Jorden her paa Læsø.
Der er Dampskibsforbindelse mellem Fre
derikshavn og Læsø Mandag, Tirsdag, Tors
dag og Lørdag. Der udføres altid Dobbelt
tur, saaledes at Damperen afgaar fra Læsø
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Kl. 7, ankommer til Frederikshavn Kl. 9 og
gaar igen fra Frederikshavn samme Dag Kl.
12,30 og ankommer til Læsø Kl. 14,30. Dam
peren kan medføre Biler.
Fra Ankomsthavnen, Vesterø, og til Lejr
pladsen er der ca. 1 km, og der fører god
Vej for baade Cykel og Bil lige til Lejrplad
sen.
I Lejren yder en Omformer 220 V. Veksel
strøm.
Af Forplejning ydes der Morgenmad, 2
Retter Middagsmad og Aftensmad med Kaffe
eller The efter Behag. Prisen pr. voksen Del
tager bliver Kr. 4,50 og for Børn under 10
Aar Kr. 2,25 pr. Døgn. Der vil evt. blive Tale
om et Lejrtilskud paa indtil 1 Kr. pr. voksen
Deltager pr. Dag.
Service stiller Lejren til Raadighed, men
Kniv, Gaffel og Skeer maa medbringes.
Telte og Soveposer medbringes af Lejr del
tagerne.
Til de Deltagere, der ikke selv disponerer
over Telt, indretter Lejren Soveplads, men
de paagældende maa selv medbringe Sove
pose samt passende Underlag.
Saafremt
ikke-Deltagere
har
disponible
Telte, som de er villige til at stille til Raa
dighed for Kammerater, der ikke har Telt,
bedes det venligst meddelt Afdelingens Sek
retær, til hvem Tilmeldelse om Lejrdeltagelse
ogsaa sker. Samtidig med Tilmeldelsen bedes
de
nødvendige
Rationeringskort
fremsendt,
og saa vidt muligt inden 1. Juli. Husk at give
Meddelelse om, hvormange Voksne og Børn
samt hvor mange Dage, der omfattes. Sekre
tærens Adresse: OZ2BX, K. Dahm, Vesterø,
Læsø.
Dersom der sker Ændringer i den foran
angivne Fartplan for Skibsforbindelsen mel
lem Frederikshavn og Læsø, vil Meddelelse
herom blive givet i OZ. Der vil ligeledes i
OZ blive bragt flere Fotos fra Læsø inden
Lejren.
Vi haaber paa meget stor Lejrdeltagelse,
og at Vejrguderne vil betænke os med et
smukt Vejr i Lej rugen.
vy 73 til alle Medlemmer af E. D. R.
Læsø Afdeling.

EDR-Sommerlejr paa Læsø.
Om knap 1½ Maaned skal vi i Sommerlejr
igen! Har De rigtig tænkt over det? Og har
De sikret Dem Ferien i Tiden 7.—14. Juli?
Da skal Sommerlejren nemlig finde Sted.
Mange dejlige Steder rundt i Landet har
Lejren ligget i Løbet af de sidste 12 Aar, saa

det skulde maaske synes vanskeligt at finde
et Sted, der baade er nyt og ligesaa godt be
liggende.
Naar vi nu har valgt L æ s ø , saa vil der
blandt
stedkendte
Folk
ikke
være
megen
Tvivl om, at det er lykkedes os: En 0 højt
oppe i Kattegat med en Natur og en Strand
saa frisk, som det ikke kendes fra mange
Badesteder. Det er altid dejligt at komme et
Sted, hvor man ikke har været før. Og det
kan man vist roligt antage, er Tilfældet for
Størsteparten af EDRs Medlemmer.
For de gamle Amatører, der har været med
i tidligere Lejre, især før Krigen, behøver
EDR-Lejren ingen Reklame. De kender dens
særlige Charme, kender den „ham spirit“,
¿er kommer til Udfoldelse mellem de mange
ligesindede Kammerater, — og kommer igen
Aar efter Aar. — Til vore mange ny Med
lemmer vil vi sige: Foren det Natur- og Bade
liv, som De naturligvis skal bruge Deres
Ferie til, med et Samvær med Mennesker,
ier har samme „hobby“ som De, og som De
ierfor vil have Glæde af at træffe. Tag kun
Deres Telt, Deres Kone og Børn eller Deres
Forlovede med.
For at en Lejr kan arrangeres, maa mange
Ting ordnes først, og det er i Aar Læsø-Afdelingen af EDR, der maa trække Læsset. De
"ar udvalgt en god Plads ca. 1 km fra Vesterø
:g kun 200 m fra den fine Sandstrand. Plad
sen er fuldstændig plan og ligger i en mindre,
raen tæt Beplantning af lave Naaletræer, saaledes at der er Læ for alle Vinde. Afdelingen
sørger ogsaa for et stort Samlingstelt samt
for
Forplejningens
Tilrettelæggelse.
Nærmere
herom i næste OZ.
Ligesom
før
Krigen
skal
Lejrstationen
OZ7EDR rigges op for at kunne sende paa 160,
evt. 80 m Baandet. OZ7EU og OZ7HB er gaaet
i Gang med Bygningen af den. Strømmen le
veres af en Omformer fra 110 V Lysnet.
For at faa en Sommerlejr igen, som vi
r.avde dem før Krigen, haaber vi at se ikke
alene mange af vore danske Medlemmer, men
:gsaa Gæster fra Udlandet. I den Anledning
har vi sendt officiel Indbydelse til de nordi
ske og flere andre Landes Amatør-Organisarioner. Vi haaber de vil efterkomme den og
være med til at give Lejren et internationalt
Præg.
Forbindelsen til Læsø gaar over Frederiksaavn. Der gaar for Tiden een daglig Bilfærge
Mandag, Tirsdag, Torsdag og Lørdag Kl.
12,30 fra Frederikshavn. Til Sommer vil der
muligvis være Forbindelse hver Dag.
Nærmere detaillerede Oplysninger vil frem
komme i næste OZ.
OZ7MP.

Bestemmelse af Harmoniske.
Da jeg har erfaret, at man meget nemt
gaar fejl af de Harmoniske, naar man arbej
der med styrede Sendere, ECO, CO osv. og
selvfølgelig særlig med Flertrinssendere, hvor
man eventuelt dobler flere Gange eller for
Eksempel firedobler, har jeg lavet mig en
lille nem Bølgemaaler, der gør det muligt
at konstatere, om man har faaet fat i den
rigtige harmoniske.
Bølgemaaleren
er
fremstillet
ligesom
den
gamle, kendte Bølgemaaler med en bestemt
Kreds, hvori man indskyder en Lommelam
pepærer i Serie med Kredsen, dog har jeg
lavet den Ændring, at jeg i Stedet for den
tidligere variable Kapacitet har indsat faste
Blokke, som jeg ved Hjælp af en firepolet
Omskifter kan indskyde i Kredsen efter den
Bølgelængde, jeg nu ønsker at kontrollere.
Diagrammet ser saaledes ud:

Værdierne er følgende:
80 Meter
40 „
20
10 „

„

1600 cm
400 „
100
25 „

„

alle er keramiske Blokke med den mindst
mulige Fejlprocent.
Spolen er viklet paa en gammel Rørsokkel
med en Diameter paa 35 mm, 4,5 Vindinger
tæt viklet med almindelig isoleret Monteringstraad, der giver en Stigning paa 1,5 mm.
Anvender man saa en Lommelampepære,
der ikke har alt for stort Forbrug, vil man
med Lethed konstatere om en Kreds er af
stemt til den rigtige Frekvens.
Da jeg kunde tænke mig, at andre har haft
de samme Kvaler med de forkerte Harmoni
ske, som jeg har, lader jeg herved Idéen gaa
videre.
OZ4IM, H. P. Tranberg.
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Batteridreven UHF-Transceiver.
Af C. V. Holten.

Da jeg i sin Tid planlagde Bygningen af
en
transportabel
fone-Station,
stillede
jeg
følgende Fordringer: Den skal være saa lille
som mulig, men alligevel fuldtud effektiv til
Lokaldrift. Da den skal kunne være i Drift
under Transport enten til Fods eller pr.
Cykle,
maa
Antenneanlæget
være
yderst
ringe. Som Strømanlæg kan der kun blive
Tale om Tørbatterier, og af denne Aarsag
skal Strømforbruget ikke være for voldsomt.

Det komplette
Anlæg med
Batterikassen
j nederst.

Derfor maa Opstilllingen indeholde et Mini
mum af Rør, og her blev to Rør vedtaget, som
det absolutte Minimum. Da KL4 ved tidligere
Forsøg havde vist sig at være fortræffelige
baade som Selvsvinger- og som regenerativt
Detektorrør, blev dette valgt og en anden
KL4 blev valgt som LF-Rør.
Fastlæggelse
af
Arbejdsfrekvens
voldte
ikke meget Besvær, der kunde kun blive Tale
om UHF af følgende Aarsager: Med to Rør
vil der i Følge Sagens Natur kun kunne opnaas et Apparat med en ringe Frekvenskon
stant, der paa de normale KB-Baand vilde
foraarsage unødigt QRM. For at faa en til
strækkelig effektiv Antenne paa disse Baand,
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maa Antennen have en vis Længde, en Stav
antenne vilde, selv fast monteret paa en
Cykle, blive alt for uhaandterlig. En halv
Snes Meter Ledning slynget op i et Træ, hver
Gang Stationen skulde arbejde, vilde for det
første blive alt for besværligt, og for det an
det vilde det medføre, at Skalaen aldrig pas
sede, da Modtageren er en Detektor uden HFTrin og Senderen en Selvsvinger. En kort
Antenne kunde selvfølgelig benyttes i For
bindelse med et Collins Koblingsled, men
dette
kunde
ikke
tillades,
da
Apparatet
skulde være simpel i Betjeningen.
Fordelene ved UHF er mange: Paa UH5
kan en Antenne nøjagtig „skæres til“, saaledes at den passer i Resonans, uden at den
fylder
ret meget. Den maximale Udstraalingseffekt opnaas som bekendt med en Halvbølgeantenne, d. v. s., at en UHF-Antennes
Længde, regnet fra Spolen og til Antennens
Endepunkt, kun behøver at være 2,50 m til
5 m-Baandet. At Apparatet hverken i Sen
derstilling
eller
Modtagerstilling
er
særlig
frekvensstabilt, betyder paa disse Frekvenser
ikke særlig meget, da Modtagerne i mange
Tilfælde er superregenerative Modtagere, der
udmærker sig ved den meget brede Selektivitetskurve.
Da Opstillingen er en moduleret Selvsvin
ger, vil der forekomme stærk Frekvensmo
dulation, men dette betyder absolut intet paa
en
superregenerativ
Modtager.
Den
eneste
Mangel ved en superregenerativ Detektor er,
at Modtagerne generer hinanden stærkt, selv
paa et Par km’s Afstand. Der høres en kraf
tig Piben, naar to superregenerative Modta
gere er indstillet paa samme Frekvens. En
UHF-Opstilling som den her nævnte med
Stavantenne,
udviser
en
forbavsende
Fre
kvenskonstant,
Skalaen
kan
kalibreres
og
Indstillingen passer fra Gang til Gang.
Af Hensyn til Transport blev Apparatet
bygget i to Dele: Batterierne i en Kasse for sig
og selve Apparatet i en anden. Apparatkassens
Bundflade har samme Maal som en af Batteri
kassens Sideflader, hvorved man vilde være
i Stand til at montere Kasserne sammen til
en Enhed, saafremt en enkelt Mand skal gaa
med Apparatet. Naar Kasserne er adskilte, kan
man f. Eks. anbringe Batterikassen paa Ba-

gagebæreren paa Cyklen og have Apparat
kassen fastgjort paa Styret. Kasserne er ud
førte i 2 mm Aluminiumsplader, men kan
lige saa godt udføres i Krydsfiner eller lign.
Batterikassen vejer med 4 Stkr. 45 Volts
Anodebatterier (ikke Luft) og 2 Stkr. Tiger
(Luft) 8 kg, og Apparatkassen vejer 3,5 kg.
Jeg valgte at have Anodebatteriet i 4 Stkr.
45 Volts, idet jeg saa ikke behøver at udskifte
r.ele Batteriet, naar en enkel Celle flyder ud.
Endvidere er det ogsaa muligt at anbringe
Anodebatterierne sammen med Tigerbatterierne paa en saa pladsbesparende Maade, at
hele Batterikassen er udfyldt. Batterikassens
Maal er 143X180X283 mm, og Apparatkas
sens Maal er 143X180X200, og i denne er der
rigelig Plads til alle Komponenterne.
Som det ses af Fotografiet er Delene an
bragte paa en Mellembund, der er fastgjort
til Forpladen, hvortil ogsaa Antennen og
Strømkablet er tilsluttet, saaledes at man
kun behøver at skrue fire Finger-Møtrikker
af, for at trække Apparatet ud af Kassen;
det hele er anbragt paa Forpladen. Som An
tenneisolatorer er benyttet to Porcelainsstand-off, hvoraf den øverste kun tjener som

Støtte. Til Stavantenne brugte jeg 1U” Kob
berrør (fra en Senderspole), men kan man
faa fat i en godt 2 m lang Aluminiums-Gardinstand, kan en saadan benyttes. Det bedste
vil selvfølgelig være en Telescop-Antenne
(fra en Bil eller et Ben fra et Fotostativ).
Gennemgaar man Diagrammet, ser man, at
den første KL4 arbejder i en Split-HartleyOpstilling. Er Omskifteren i Senderstilling er
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der indkoblet en lille Gitterafleder, hvorved
Opstillingen svinger kraftigt. Den anden KL4
forstærker
Mikrofonspændingerne
og
heising-modulerer
Senderrøret;
Udgangstransformatoren virker som Lavfrekvensdrossel og
Telefonen er afbrudt. I Modtagerstilling ar
bejder den første KL4 som superregenerativ
Detektor, idet Gitteraflederen paa 1 MOhm
er ført til Plus. Quench-Frekvensen er be
stemt af Gitterkondensatoren paa 100 pF,
Gitteraflederen paa 1 MOhm og sidst, men
ikke mindst, af Afkoblingsblokken paa 5 nF,
der
sidder
fra
LF-Transformatorens
Detek
torside og ned til Minus. Den anden KL4 for
stærker LF-Spændingerne og sender dem ud
i Telefonerne, der nu er tilsluttede.
Antennen er passende løst tilsluttet Gitte
ret paa den første KL4 gennem en Trimmer
paa 4-40 pF. Naar Apparatet er i Senderstil
ling, kan man maale Antennestrømmen ved
at indsætte en Lommelampefatning midt i
Antennen, der som før nævnt regnes lige fra
Spolen og til Stavantennens øverste Punkt.
En 4 Volt 0,04 Amp. Lommelampe vil her
lyse jævnt op, naar Apparatet indstilles til
Antenneresonans. Under normal Drift udskif
tes
Lommelampen
med
en
„Kortslutningslampe“, man kan lave af en knaldet Lomme
lampe. Det er af Hensyn til Energitabet i
Lommelampen,
idet
den
forbruger
den
Mængde Energi, den er stemplet for, naar
den lyser helt op. 0,16 Watt for ovennævnte
Lampe, det betyder trods alt noget, naar Sen
dereffekten kun er ca. 0,7 Watt.
Skærmgitteret paa den første KL4 er ført
til Plus gennem en 5 KOhm Modstand, det
synes at give den største Nyttevirkning og
bedste Modulationsgrad. Naar man taler i Mi
krofonen skal Antennepæren i Antennen lyse
op og ned i Takt med Talen, som Tegn paa,
at Modulationen er i Orden. Er KL4’en for
bundet som Triode, har det vist sig, at Output
er yderst ringe i Forhold til Inputet: ca. 5
pCt. Nytteeffekt, mod 25 pCt., naar KL4’en er
forbundet,
som
her
i
Pentodeforbindelse.
Blokkene paa 5 nF fra Glødetraad til Minus
og fra Skærmgitter til Minus afkobler for HF,
ligesom Blokken paa 500 pF fra Plus til Mi
nus. Blokken paa 5 nF fra Detektorsiden af
LF-Transformatoren til Minus betinger, som
før nævnt, Superregenerationen, og Blokken
paa 0,1 uF paa den anden Side af LF-Trans
formatoren afkobler for LF. Potentiometeret
paa 0,5 MOhm, der bruges til at nedregulere
Anodespændingen
paa
Detektorrøret,
idet
Følsomheden paa nogle Steder af Skalaen
godt kan blive større ved at regulere Tilbage
koblingen lidt ned.
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Den kombinerede LF- og Mikrofon-Transformator laver man selv ved at vikle 200 Vin
dinger 0,2 mm Kobbertraad paa en alminde
lig 1:5 eller 1:3 LF-Transformator, hvorved
man faar en Primærvikling til Mikrofonen.
Modstanden i den anden KL4’s Gitter stopper
for den uhørlige Quench-Frekvens, der ligger
mellem 20 og 50 kHz. Uden denne Modstand
vilde Quench-Frekvensen være saa kraftig, at
den vilde overstyre og „kvæle“ Røret. Udgangstransformatoren
har
Lavohms-Sekundær, da der blev benyttet en Lavohms-Telefon. Da Suset uden for Stationerne er ret
kraftigt, er der indskudt en LF-Styrkekontrol, og denne er anbragt i Udgangen og ikke
i Gitteret af KL4, for at den ikke skal have
nogen
Indflydelse
paa
Modulationsgraden
i
Senderstilling.
En
almindelig
Højohmstelefon
kan ogsaa benyttes. Den kobles til Anoden
gennem en 50 nF og Lydstyrke-Potentiometeret skal saa være paa 50 kOhm.
En Blok paa 0,5 uF er anbragt over Anode
spændingen for at fjerne eventuel Knasen
fra
Batterierne,
naar
disse
bliver
gamle.
Glødespændingen, 2 V., reguleres ind ved
Hjælp af Glødemodstanden paa 10 Ohm, og
efterhaanden
som
Tigerbatterierne
taber
i
Spænding,
kan
man
efterindstille
Modstan
den. Paa denne Maade kan man bruge Bat
terierne til „sidste Draabe““. Mikrofonen faar
naturligvis de fulde 3 Volt. Batterierne kan
holde forbavsende længe. Efter 1 Aar og 6
Maaneders Brug (et Par Timer om Ugen) be
gyndte Anodebatterierne at knase svagt, men
en
stor
Blok
over
Batterierne
fjernede
Støjen.
Glødebatterierne
(Luft-Tiger)
holder
ogsaa ualmindelig godt. Først efter 1 Aar og
4 Maaneders Brug begyndte Spændingen at
gaa lidt under de 2 Volt paa Glødetraadene,
men det var først efter en halv Times uaf
brudt Drift. Efter et Par Dages Hvile er Bat
terierne paa fuld Spænding igen, og det vil
sikkert
vare
længe,
før
Glødemodstanden
skal drejes ned til 0 Ohm. Endnu har det kun
været nødvendigt at dreje nogle faa Milimeter paa Modstanden. Atter et Bevis paa Hel
lesen Batteriernes fine Kvalitet.
Anodestrømmen i den første KL4 i Mod
tagerstilling er 2 mA og i Senderstilling 15
—20 mA. Den anden KL4 trækker 9 mA, og
det ses deraf, at man ikke kan opnaa 100 pCt
Amplitudemodulation med to ens Rør (ca. 50
pCt.). Derimod er Senderen i høj Grad frekvensmoduleret. Modulationen er kraftig og
fuldt forstaaelig saavel paa en superregenera
tiv Modtager som en FM-Super. Med dette
Apparat er opnaaet Kontakt til et stationært
Anlæg paa en Afstand af 2,12 km i et Villa

kvarter og paa aabent Terræn 4,40 km. Den
længste
Distance,
der
har
været
etableret
Forbindelse over med dette Apparat, er 9,40
km fra et meget højtliggende Punkt, men
dette er sikkert ikke det maximale opnaaelige. Til Slut vil jeg tilføje, at Apparatet kan
gøres en Del bedre ved at benytte en KC3
som første Trin og en KL2 som andet. KC3
er meget mere økonomisk som Oscillator paa
de ultrahøje Frekvenser end KL4. For at faa
samme Output kan man nøjes med et mindre
Input ved at forhøje Gitter af lederens Værdi
lidt. Derved vil det være meget lettere at
modulere Sendertrinet, og det gælder jo om
at opnaa de 100 pCt.s Modulation. Tilmed
giver KL2 større LF-Effekt, hvilket ogsaa har
en
gavnlig
Indflydelse
paa
Modulationen.
KL2 kræver dog større Styrespænding fra
Mikrofonen end en KL4, men da en Kulkornsmikrofon paa ca. 30 Ohm afgiver en
meget høj Spænding gennem Mikrofontrans
formatoren, skulde man være ud over dette
Problem. En kedelig Egenskab ved KC3 og
KL2 er, at de bruger mere i Glødestrøm: 0,19
Amp. mere end med to KL’er. Den negative
Gitterforspænding, der faas fra Anodebatte
riet, sænkes til Minus 12 Volt. Jeg har des
værre ikke kunnet skaffe KC3 og KL2 og
kan derfor ikke udtale mig nærmere om disse
to Rør, men saa meget er sikkert, at de er
bedre end KL4 til dette Formaal, og jeg kan
derfor
anbefale
eventuelle
Interesserede
at
benytte disse Rør. Rør som B217 og B243
eller B409 og B443 kan jeg ogsaa anbefale
paa det varmeste, tilmed er de jo lettere at
skaffe i Dag end de nyere Rør. Forhaabentlig
har
denne
Artikel givet
EDR-Medlemmerne
lidt Blod paa Tanden med Hensyn til disse
.walkie-talkies“. Forøvrigt kan jeg meddele,
at et næsten tilsvarende Anlæg har været be
nyttet i hundredevis af den amerikanske Hær
i Trediverne.
Et lille privat Ønske: Er det ikke muligt,
at Forsøgskreds 2 kan genopstaa?
C. U. Holten.
Efter Artiklens Modtagelse har Forfatteren
sendt følgende Tilføjelse:
Med to Stkr. RV 2,4 P 700 opnaas et langt
bedre Resultat end med KL4. En Nyttepro
cent i Svingerstilling paa 50 er maalt, og det
samme er Tilfældet med RV 12 P 2000, der
dog mere egner sig til stationært Brug.
Desværre har jeg ikke selv haft Lejlighed
til at prøve 2,4 Rørene, da jeg jo for Tiden
gør Tjeneste i Radiokompagniet og ikke har
ret megen Fritid.
C. U. Holten.

Henning
er død

Med oprigtig Sorg modtog Odense Amatø
rerne Meddelelsen om, at Henning Eg Han
sen, OZ7W, pludselig var afgaaet ved Døden
efter en Færdselsulykke. Henning var først
ansat ved Postvæsenet, men hans Interesse
var Radio, og han havde nu faaet en Stilling
i et Radiofirma i Assens. Her var Henning
kommet paa den rette Hylde, han gik med
Iver og Lyst op i Arbejdet — det var paa
Hjemturen fra et Radiobesøg, at Døden ind
hentede ham. — Henning var en livsglad
ung Mand, som alle, vi der saa kort Tid fik
Lov at være sammen med ham, satte den
største Pris paa. Henning var altid parat til
at gøre en Indsats for EDR og især for
Odense
Afdelingen.
—
Begravelsen
fandt
Sted Søndag den 28. April. Ved Graven blev
der fra flere Sider sagt Henning en sidste
Tak. — OZ4S bragte en sidste Hilsen fra den
Gruppe,
Henning
var
tilsluttet.
Kammerater
fra Modstandsbevægelsen sænkede Kisten, og
Hennings Far, OZ2ED, bragte Sønnen Hjem
mets Farvel.
EDR har mistet en god Kammerat, men
hans Minde vil længe blive bevaret.
A. Clausen.
Til alle Hennings (OZ7W) og mine
E. D. R. Venner!
Tredie Paaskedags Morgen fulgtes Henning og jeg
til Banegaarden. Ved Assenstoget gav vi hinanden
Haanden til Farvel — det skulde blive det sidste.
Hennings sidste Ord til mig var: „Jeg kommer
paa den gule (Nimbus) paa Fredag, Far, saa skal vl
to til Møde i E. D. R. — Hils nu Bebbe og Farfar,
Farvel du.”
Men Henning kunde ikke holde sit Løfte; da
Solens allersidste Straaler samme Dags Aften drog
bort fra Himmelen, kørte vor store Dreng, lys og
lykkelig, ind i Døden, dræbt paa Stedet ved en
ulykkelig Hændelse.
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Henning kommer ikke hjem mere for at sprede
Lys og Glæde for os; I, hans Venner, faar ham
ikke mere at se; vi fatter det ikke. — Men for alle
de mange kærlige og medfølende Breve og Ord, vi
har modtaget, for alt, hvad I var for Henning igen
nem Aarene, for den smukke Begravelse og Blom
ster, I gav ham, for de velmente Ord ved hans sid
ste Hvilested, ja, for alt vil jeg gerne herved sige
jer alle Tak.
Eders

Arne Hansen, OZ2ED

Blandt Amatører i Sverige.
Da jeg for kort Tid siden havde Lejlighed
til at være sammen med flere Amatører i
Stockholm, hørte jeg en Del om deres Arbejdsvilkaar. Jeg tænkte mig da, at det maaske kunde have almindelig Interesse at vide
lidt om, hvordan Forholdene er i vort Nabo
land. Vi har længe nok „været os selv”, og
selv om vi har en Organisation, der i mange
Retninger godt kan være Forbillede for andre
Landes
Amatørorganisationer,
saa
er
det
ingen Skade til at lægge Mærke til, hvad
disse har opnaaet.
Jeg fik i Stockholm en overordentlig elsk
værdig Modtagelse af SSA’s gamle Sekretær,
Ing. Arne Lindberg, SM5VR. Over et Krus
svensk 01 — som forresten er det mindst
attraaværdige
af
alle
Svenskernes
gode
Varer — fik vi os en hyggelig Sludder om
SSA og EDR.
Foreningsarbejdet har under Krigen været
hemmet meget mere end her, bl. a. fordi man
ikke fra Myndighederne har mødt samme
Velvilje som vi. De maa dog have opdaget,
at Amatørerne kunde bruges til noget i Mili
tærtjenesten, for Licensen kom ligesaa plud
selig som overraskende paa Baandene 80, 20,
10, 5, 2,5 og 1,25 m. Dog kun cw paa 80 m.
De
frigivne
Licenser
er
imidlertid
kun
midlertidige
og
gældende
til
Aarsskiftet.
Hele
Licenseringsspørgsmaalet
behandles
i
Øjeblikket, og det ser ud til, at der bliver
indført
ret
strenge
Retningslinjer.
F.
Eks.
skal i Følge et fremsendt Forslag Licenserne
inddeles i A, B og C-Certifikater, der forud
sætter forskellige Grader af teknisk Kunnen
og Morsefærdighed. I Sammenligning med de
Krav, der bliver Tale om her i Landet, har
de danske Amatører ingen Grund til Klage.
Et andet Forhold, der er værd at bemærke,
er, at de svenske Amatører betragter det som
deres Pligt at anmelde enhver de griber i at
sende uden Licens.
Medlemstallet i SSA er ca. 500, hvoraf ca.
400 var licenserede før Krigen. Heraf bor ca.
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en Fjerdedel i Stockholm. Nye Licenser til
deles ligesom her endnu ikke, men ventes
snart. Saa venter man ogsaa en ganske bety
delig Stigning i Medlemstallet.
Som bekendt har Svenskerne ikke deres
eget Blad, men kun nogle faa Sider bag i
„Populär Radio”, ligesom da „OZ” før 1929
udkom som Tillæg til „Radioposten”. Man
regner dog med til Juli at kunne udgive
„QTC” selvstændigt.
I Stockholm afholdes Møde to Gange om
Maaneden,
hveranden
Gang
med
Foredrag
eller lignende, og hveranden Gang som al
mindelig Klubaften. Jeg var saa heldig at
deltage i en saadan som Gæst hos Stockholm-Afdelingens
fortrinlige
Formand,
Ing.
A. Lidén, SM5SL. I Mangel af Lokale, som
ikke er til at opdrive, mødtes man paa en
Kafé. Ligesom hos os drøftedes KB-Teknik
(med amerik. Rør!), QSO’er og QSL-Kort ud
veksledes med QSL-Manageren Åke Alséus,
SM50K. Man glædede sig ved at kunne kon
statere den kendte „ham spirit”. Karakteri
stisk for Svenskerne var det, at saa godt
som alle de tilstedeværende 25 Medlemmer
var licenserede Amatører.
Naar man betragter SSA’s lave Medlems
tal, kan man ikke frigøre sig fra Indtrykket
af, at den svenske Amatørbevægelse er —
og vil være — betydelig mere eksklusiv end
herhjemme. Hvorvidt dette er en Fordel eller
Ulempe kan diskuteres og vil vel nok af
hænge af, om man selv er gammel „ham”
eller Nybegynder. Det er i hvert Tilfælde
bemærkelsesværdigt for de Medlemmer, som
altid kræver EDR gjort endnu mere populær.
At det lave Medlemstal og det manglende
Tidsskrift er afhængig af hinanden er klart.
Fra
Göteborg
udsendes
imidlertid
det
af
mange OZ-Amatører allerede kendte „QRX”.
Det er Organ for en Række Radioklubber,
men vist ogsaa en Slags Konkurrent til SSA.
Et saadant Forhold er farligt og fører let til
Splittelse mellem et Lands Amatører, jævn
før Forholdene i Holland før Krigen. Vi
haaber ikke, at der ogsaa i Sverige skal en
Krig til, for at man kan indse det fornuf
tige i en Sammenslutning.
Med Henblik paa den kommende Sommer
lejr har SSA — ligesom de andre nordiske
Landes Foreninger — faaet officiel Indby
delse til at deltage. Flere SM-Amatører har
allerede vist Interesse, bl. a. kommer den
fra
Bornholm-Lejren
kendte
SM2WB,
nu
3WB. Vi haaber, at de — og mange flere —
vil møde og bidrage til at udvide Venskabet
mellem vore to Lande.
OZ7MP
*

Baandets Aabning.
Af R. B. Bourne, W1ANA. Oversat af OZ8T,
Fjendtlighedernes Ophør. Tanken om Ama
tørradio. Den mere omhyggelige Læsning af
QST. Snakken ’ Butikken. Rygterne om Aab
ning. Den „fortrolige” Meddelelse. De offici
elle Kundgørelser.

Besigtegelse af Rig’en. Turen ned i Kælde
ren. Spindelvævene. Turen tilbage til „Hu
len”. Følelsen af Ødelæggelse. Eftersøgnin
gen af gamle Notater. De ufuldstændige Notater. De forkerte Notater. De forældede No:ater. Beslutningen om at „fyre op”. Beslut
ningen om ikke at „fyre op”. Turen ned i
Baggaarden. Den glemte Længde paa Feeder
ne. Almindelig Falden i Staver. De kolde
Fødder. Turen tilbage til Hulen. Raadførsel
med
Haandbogen.
Tegningen
af
Antennen.
Mangelen
paa
Isolatorer.
Mangelen
paa
Traad.
Turen til Radioforretningen.
Udlæg
ningen af Antennen. Samlingen af samme.
Det daarlige Loddetin. Det raadne Reb. Tyve
net af Tøjsnoren. Studsningen af nærgaaende
Buske.
Ombytningen
af
Spolerne.
Forbindelserne
til
Oscillatortrinet.
Indkoblingen.
Anodens
kare Skær. Krystallets Inaktivitet. Eftersøg
ningen af en Glimlampe. Rensningen af Kry
stallet. „Sovsen” i Anodekredsen. „Sovsen” i
Fordobleren. Mangelen paa „Sovs” i DriverTrinet. Den afbrudte Gitterafleder. De snav
sede
Kontakter.
Den
kortsluttede
Filterkondensator.
Gitterstrømmen
i
Udgangstrinet.
.Sovsen” i Udgangstrinet.
Forlængelsen af Feederne. Forkortelsen af
Feederne.
Hukommelsens
Tilbagevenden.
Strømmen i Feederne. Den haardere Kobling.
Den løsere Kobling. Den rigtige Anodestrøm.

Kontrollen af Tonen. Blokeringen af Mod
tageren. De knasende Kondensatorer i Mod
tageren.
Tetraklorkulstöffet.
Piberenseren.
Aflytningen
af
Tonen.
Oscillatorens
Chirp.
Brummet paa Tonen. Tonens Vibreren. Elek
trolytters Kogen. Det smeltede Voks. Ud
skiftningen af Dele. Den søde Tone.
CQ-Opkaldet.
Det
andet
CQ-Opkald.
Det
tredje
CQ-Opkald.
Den
intensive
Lytning.
Opkaldet af en „lokal”. Dennes Svar. Indfø
relsen i Loggen. QSO’en med endnu en
„lokal”.
Fornyelsen
af
Bekendtskaber.
Den
samme gamle Rummel.
Beslutningen om at gaa over til Fone.
Mangelen paa Modulatoroutput. Undersøgel-

sen
af
Mikrofonforstærkeren.
Det
smeltede
Voks. De svævende Gitre. Mangelen paa Git
terf orspænding. Udskiftningen af Dele. In
gen
Virkning.
Mistanken
til
Mikrofonen.
Laanet af en Mikrofon. Outputtet fra KlasseB’en.
Tilbagekoblingen.
Almindelig
Tossen
rundt. Tilbagekoblingen. Jord paa dit, Jord
paa
dat.
Tilbagekoblingen.
Afskærmning
af
dit. Den omhyggeligt fundne „Mike”-Stilling.
„En—To—Tre—Fire”.
Reguleringen
af
An
tennekoblingen.
Tilbagekoblingen.
Forlæn
gelsen af Feederne. Forkortelsen af Anten
nen. Den sidste Justering. Opkaldet af en
„lokal”. Svaret fra en W5. Den samme gamle
Rummel. Spændingen. Det første QSL-Kort.
Kammesjuk, vi er i Sving!

Boganmeldelse.
Fra WESTERN ELECTRIC CO A/S har vi
faaet tilsendt Brochure over de kendte ameri
kanske HYTRON Radiorør. Der er endnu ikke
givet

Importbevilling

til

Radiorør

fra

USA,

men saa snart dette er Tilfældet, vil Firmaet
føre disse Rør paa Lager, i hvert Fald de Rør,
som

har

Interesse

delige Modtagerrør.

for

Amatører,

samt

almin

OZ7EU.
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DR=Siderne
QSL-Kort og DR-Log.
Som nævnt i sidste OZ var det vor Mening at
lade trykke QSL-Kort og Logbøger til DR-Amatørerne. Paa Grund af visse Vanskeligheder, vi ikke
den
Gang
var
forberedt
paa,
har
vi
desværre
maattet
standse
denne
Sags
videre
Udvikling.
En
af Aarsagerne dertil er, at jeg er indkaldt til Mili
tærtjeneste, og nu er forflyttet fra Byen.
Derimod
har
vi,
medens
disse
Linjer
skrives,
erfaret, at EDR’s Bestyrelse gaar med Planer om
at lade fremstille nogle kombinerede DR- og Sender-QSL,
samt
Logbøger.
Maaske
vil
der,
naar
disse Linjer læses være udarbejdet en tilfredsstil
lende Løsning paa denne vigtige Sag.
Vi meddelte sidst, dog med et begrundet For
behold, at Prisen vilde være ca. 7,50 Kr. pr. 200
Stk. Det har desværre vist sig, at QSL-Kortene
næppe kan laves for under 7 Øre pr. Stk. Prisen
paa Logbogen vil antagelig blive de nævnte 3,50
Kr.
Yderligere
Oplysninger
kan
vi
i
Øjeblikket
ikke bringe, men maa henvise til EDR’s Bestyrelse.

QSL Wanted.
OZ3HR. Frekvens 28360 KC. QRV hver Dag 1500
—1800, dersom Baandet er OK og min Tjeneste
tillader det. Senderen er en 3-Trins med 5 Watt i
Antennen. DR-Rapporter modtages meget gerne.
OZ7WP. Frekvens 28300 og 28600 KC (i Reglen).
2100—2400 DTN. CW og fone. Ønsker DR-Rappor
ter. QSL via EDR.
— Ja, endnu er denne Liste just ikke omfangsrig.
Er der virkelig ikke flere OZ-hams, der ønsker
DR-Rapporter. Send mig venligst nogle Ord paa et
Brevkort, OM’s.

Baandrapporter.
Da jeg som nævnt springer Soldat for Tiden,
har jeg kun haft Lejlighed til at lytte nogle enkel
te Gange paa Baandene, og det har kun været paa
5 og 10 m-Baandene. Derfor gentager jeg min Op
fordring fra sidste OZ til alle aktive DR-fans om at
indsende nogle faa Ord om Forholdene paa Amatørbaandene,
saaledes
at
denne
Rubrik
kan
fort
sætte til Gavn for alle interesserede.
Paa 5 m-Baandet har der (naturligvis) kun været
hørt
et
Antal
københavnske
Amatører.
Af
særlig
Interesse maa dog bemærkes — NB. NB. — at
OZ3P, der for Tiden er indkaldt i Radiokompag
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niet, der ligger i Lejren ved Værløse, hvor under
tegnede
ogsaa
ligger,
har
opnaaet
QSO’er
med
Lyngby,
Gentofte,
København
NV.,
Amager.
Det
benyttede
Anlæg
er
en
Transceiver
med
RV12,
nævnte Steder fra S7 til S4. Til OZ3U paa Amager
P2000 og ca. 1 Watt output og Signalstyrken laa de
er der 23,5 km, hvilket i Øjeblikket maa være
dansk Rekord med denne Energi. Man maa dog
tage i Betragtning, at Transceiveren har været an
bragt 57 m over Havoverfladen paa et Vandtaarn
i Lejren.
Paa 10 m-Baandet har Forholdene været meget
sløje. De fine DX’er, som sidste Maaned kunde
byde paa, har slet ikke været hørt, og kun en
sjælden
Gang
har
de
almindeligvis
saa
kraftige
W’ere lade høre fra sig. To DX’er kan dog nævnes:
W8CJR i Shanghai, Kina, og ZD4AC paa Guld
kysten,
Vestafrika.
De
kraftigste
er
utvivlsomt
SU’-Stationerne, hvoraf der er hørt adskillige. Den
23. April omkring Midnat skete der lidt af en
Sensation. Fra 2340 til 0050 DNT, dukkede der
pludselig et stort Antal engelske fone Stationer op
paa Baandet med Signalstyrke S 7—8! QSB’en var
meget haard, og hver Station var kun hørbar i en
halv Snes Minutter ad Gangen. Da G’-Stationerne
opdagede
de
gode
Forhold
for
OZ-QSO’er,
hørte
man mange udelukkende kalde „CQ OZ“, de var
alle meget glade for at slaa en Sludder af med
de danske ham’s.
Fra OZ-DR 723, Ebbe Thure, har jeg modtaget
følgende:
—
Jeg
har
aflyttet
80-mBaandet,
hvor
der var mange D4—, LA—, PA— og SM-Stationer,
alle med fin Styrke og R 4—5, men en Smule
QRN. De bedste Stationer, der er hørt, er LA3B,
LA9CC, LA9W, LA6J og PA0ARD. Efter hvad jeg
har kunnet forstaa paa de norske, var 5-10-20-40
og 80 m-Baandene frigivet der.
Fra OZ-DR 760, Hagbard Sørensen, har jeg mod
taget dette: —- Det har ellers været meget dødt paa
10 m-Baandet i den sidste Tid, og der er en Masse
Tændingsstøj i min Modtager, men trods alt, har
jeg dog faaet noget ind.
Den 13. April hørte jeg SUICX paa 28375 KC
med S7 i QSO med OU9V (?) 1555 GMT.
Den 14. April SUICC paa 28375 med S6 i QSO
med LU9EV 1137 GMT. Samme Dag hørtes han med
kun S5 Kl. 1307 i QSO med LAIS. Kl. 1527 GMT.
hørte jeg ZS4AS paa 28800 KC med S4.

Den 21. April havde SU1MW flere Gange i Da
gens Løb QSO med SM5SI. Første Gang Kl. 0910
Gmt. og S8—9 hver Gang. Samme Dag hørtes ogsaa
SU1KE og W9, 8, 6, 4, 3.

Hvorledes bliver man DR-Amatør?
Dette
Spørgsmaal
er
jeg
blevet
stillet
mange
Gange i den senere Tid, og jeg vil derfor nu be
nytte
Lejligheden
til
at
fortælle
eventuelle
Inter
esserede, hvori DR-Arbejdet bestaar, og give Svar
paa Spørgsmaalet.
DR-Amatører
er
Medlemmer
af
EDR,
der
har
speciel' Interesse i at tilsende hørte Sendeamatører
udførlige
Rapporter
om
Signalstyrke,
Kvalitet
og
meget andet. Der skal ikke aflægges nogen Prøve,
og der skal ikke betales noget Ekstra-Kontingent.
For
at
blive
indregistreret
dansk
Modtagerstation
kræves der kun, at man har virkelig Interesse for
Sagen, og vil gøre noget ud af Arbejdet. DR-Amatørens Modtagere skal kunne bestryge alle Amatørbaand, der for Tiden er i Brug, og det drejer sig
om 5, 10; 20, 40, 80 og 160 m Baandene.
Er man i Stand til at opfylde disse Forpligtelser,
anmoder
man
DR-Afdelingen
om
et
DR-Certifikat,
(det
svarer
til
Medlemscertifikatet)
samtidig
med,
at man kort beskriver sin Modtager (sine Modta
gere).
Alle
Amatørstationer,
som
DR-Amatøren
mener
vil
være
interesserede
i
Rapport,
indføres
i
en
Logbog, med en udførlig Rapport. Rapporterne føres
derfra over paa QSL-Kort og tilsendes Sendeamatøren enten direkte eller via EDR’s QSL-Central,
der saa sørger for den videre Formidling. Nogen
Tid efter, der kan gaa fra 1 Maaned til 1 Aar, vil
man i de fleste Tilfælde faa et QSL-Kort fra vedkommende
Amatør
som
Tak
for
Rapporten.
De
største Chancer for at faa Svar, har man selvfølge
lig. naar Rapporten er omhyggeligt udført og giver
nogle Oplysninger, som maaske den Amatør, ved
kommende har været i QSO med. ikke har kunnet
give.
Sidst, men ikke mindst, bør man som DR-Amatør
opøve sig til at modtage Morsetelegrafi. Dette vil
ikke mindst være DR-Amatøren til stor Hjælp, hvis
han senere skal have Sendetilladelse. Men han maa
ogsaa huske, at de Amatører, der kører med CW,
har lige saa stort et Krav paa en DR-Rapport, som
den der kører med fone. Endvidere har Morsen jo
ogsaa for mange sin særlige Charme.
Ind
under
DR-Amatørens
Arbejde
hører
selvføl
gelig
ogsaa
Arbejdet
og
Eksperimenteringen
med
ny
Forbedringer
ved
Modtageren
etc.
Han
bør
være
fuldt
ud
fortrolig
med
Prineipdiagrammeme
for de forskellige Modtagertyper.

Hvorledes skriver man en Rapport?
Det er ogsaa et Spørgsmaal,
vil derfor nu her være paa
omtale dette.

jeg tit faar, og det
sin Plads ogsaa at

Først Kaldesignal. Sørg for at være sikker paa
Kaldesignalet, før Rapporten skrives.
Datoen
volder
næppe
nogen
Vanskelighed.
Dog
bruger
Amerikanerne
meget
at
skrive
Maanedens
Nummer
som
første
Ciffer
og
derefter
Dagens,
mens
vi
herhjemme
bruger
det
omvendt.
Derfor
skriv helst f. Eks. saaledes: April 6. 1946.
Klokkeslettet skal altid være i GMT, hvilket vil
sige Dansk Normaltid (DNT) minus 1 Time og
Dansk Sommertid (DST) minus 2 Timer.
Frekvensen bør kunne opgives i KC eller MC.
Bølgelængde
i
m
fraraades.
Omregning:
Frekvens
i KC er lig med 300 000 divideret med Bølgelæng
den i m.
Læselighed,
Lydstyrke
og
Tonekvalitet
symbo
liseret ved R S T, er det allervigtigste. R angives
i Grader fra 1 til 5, S fra 1 til 9 og ligeledes T
fra 1 til 9.
Modulationen har ikke noget at gøre med den
nys nævnte Tonekvalitet, men betegner de hørlige
Frekvenser,
der er overlejret
paa Senderen, altsaa
Talen
eller
Musikken.
Kvaliteten
af
Modulationen
angives i klart engelsk Sprog i et Par Ord, f. Eks.:
loud and clear.
Fading betegnes ved QSB, og her omtaler man,
hvor langt ned i Styrke Stationen gik, og Fadingen
var langsom, hurtig, rytmisk eller urytmisk.
Forstyrrelser
paa
andre
Stationer,
betegnet
ved
QRM,
angives
med
Styrken
af
det
forstyrrende
Signal og helst Stationens Kaldesignal.
Atmosfærisk
Støj
(QRN)
anføres
ogsaa
ved
en
S-Grad.
Forholdene paa Baandet: Nogle faa Ord herom
er altid af stor Interesse for Amatøren. Man kan
f. Eks. anføre hvilke Lande, der i Øjeblikket kan
høres, og hvordan.
Modtageren: Denne skal, omtales f. Eks. 0—V—1,
eller 3 tubes super.
Antenne: Type, Længde, Højde og Retning.
Selvfølgelig skal alt dette anføres paa Engelsk,
og' man gør bedst dette ved at skrive:
Call,
Date,
GMT,
Freq.,
RST,
Modulation,
QSB,
QRM, QRN, Conditions on band, Rcvr, Aerial, og
evt. Bemærkninger, Remarks.
Som QSL-Kort kan man udmærket benytte et al
mindeligt
Prospektkort
med
et
eller
andet
Motiv
fra Danmark.
Hvis man ogsaa selv laver sin Logbog, inddeles
denne med de nævnte Rubrikker, saaledes at Rap
porten let kan føres fra Log til QSL.
—
Til Slut vil jeg endnu en Gang opfordre DRAmatørerne
til
at
indsende
Stof
til
DR-Siderne,
baade
Baandrapporter
og
tekniske
Finesser
mod
tages
med
Glæde.
Fortæl
løs
om
Eksperimenter
med Modtagere, og skriv om Erfaringer, det Be
svær og de Resultater, der er opnaaet. Lad os se,
om DR-Folkene virkelig er saa dovne.
Da Peter Møller, DR 690, fra nu af og indtil
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Sommerferien, har Eksamens-QRM, og jeg selv er
indkaldt, er det kun muligt at føre DR-Siderne
videre,
naar
DR-Folkene
selv
indsender
Stoffet.
Stoffet kan sendes til mig, da jeg er hjemme ca.
hveranden Week-end, og jeg vil saa samle det og
sende det til Redaktøren. Hvis en og anden skulde
blive utaalmodig ved at vente paa et DR-Certifikat, som han har anmodet om, saa har han altsaa
her Forklaringen.
Eventuelle
tekniske
Forespørgsler
bedes
tilsendt
OZ’ tekniske Redaktion indtil videre, og husk at
vedlægge Svarporto.
DR 467.

Indregistrerede Modtager stationer:
OZ—DR 765: Erik Brummerstedt, Kystvejen 651,
Aarhus.
OZ—DR 766: Johan Vach, Wintersmøllevej, Thisted.
OZ—DR 767: Aage Nielsen, Gyldenvangallé 20T
Taarnby-Kastrup.
OZ—DR 768: Jens Kjær Hansen, Runddelen 3.
Kolding.
OZ—DR 769: Børge Hansen, Skovnæs gl- Mejeri,
Bangshave, Maribo.
OZ—DR 770: Kjell Petersen, 10. Komp., P. 2.,
Halsingborg.
OZ—DR 771: Frantz Gotschalk, Raadhuset, Store
Hedinge.

Til OZ-Amalørerne.
Vi har faaet en Henvendelse fra nogle engelske
Radioamatører,
der
gerne
vil
i
Forbindelse
med
danske
Amatører
og
evt.
optage
Korrespondance
med dem.
Da det utvivlsomt vil have Interesse, bringer vi
her deres Navne og Adresser:
Wilfred Tarbotton, BS. WL 909, 28. Curzon Road,
Bradford Moor, Bradford, England.
J. P. Barnes, BRS 2949, 18 Grange Road, Rams
gate, England.
Geo F. Hodgkiss, BSWL 1938, 30. Towyn Road,
Moseley Birmingham 13, England.
Clifton Richard, CPZ-S 21, 44. Somerset Terrace,
Bedminster Bristol 3, Somerset, England.
H. E. Edinboro, BSWL 1533, 22. Grantham Road,
Brace Bridge Heath, Lincoln, England.
OZ7MP

Aktivitets-Rubrikken.
DX Forhold -paa 28 MHz.
Søndag den 28- April var der særdeles interes
sante Forhold paa 28 MHz. Der blev lyttet fra Kl.
12 til Kl. 18, og i Løbet af denne Tid kom paa
Række følgende Prefixes med stor QRK SU — YI
— XD — XU — VS — KA — K6 W4 — LU — ZB2 —
ZS og derefter igen SU.
Hvert
Land
var
kun
„inde”
ganske
kort
Tid
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varierende fra 5 til 20 Min. Det var derfor nød
vendigt at være paa Stikkerne hele Tiden. Der opnaaedes QSO paa Fone med SU — YI — XD — XU
— KA — ZB2 — ZS og paany SU. Chancerne for
WAC var der, selvom den sidste Verdensdel mang
lede, men den har maaske været der paa cw Baandet, som ikke blev aflyttet.
OZ5CC.

*
I Marts og April er wrkd. følgende Lande: W 1,
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, VE, SV, SU, FA, ZS, KA, nogle
W
6-Stationer
fra
Filipinerne,
Okinava,
Guam,
Trinian,
Seipan,
Birma.
Forholdene
for
PaeificStationerne
har
til
Tider
været
usædvanlig
gode.
Guam meldte R9. Det er underligt at konstatere,
at det er lettere at „lave“ en KA end en SU. W
gaar undertiden ind med mægtigt Drøn og Masser
af Stationer, men har i de sidste 14 Dage været
tavs.
—
Lokalt
haves
konstant
Forbindelse
med
Haderslev-Amatørerne
(ca.
40
km)
uanset
Forhol
dene; Styrke 5—6 Senderen er ECO-PA-PA; An
tennen lodret 5 m Dipol.
OZ7PH.

*
OZ2M

har

i

sidste

Maaned

haft

følgende

DX

paa

10 m:
VK2—4—6—K3—CM—KA—VU2—7—VQ6—SU—LI
CN—ZS1—2—5—6—VO—VE1—2—3—Wl—2—3—4—6—
8—9—PJ—PY1—2—LU2—3—7—8—9—CX og YV.
Den 5. April opnaaedes WAC paa 3 Timer og 40
Minutter med følgende Stationer:
XACD
samt ZS5B.

/

SV—KAIAW—VU2AA—W9PK—CXIFY—

*
OZ4P i Haderslev har i Marts og April worked:
Wl, 2, 3, 4, 8, 9 — VE1 — KAI, 3 og G6CU (ZC2),
alle
med
Fone.
Sender
ECO-PA,
Anodemodulation.
Antenneeffekt ca- 5 Watt. Antennen er nu en lodret
Dipol (Halvbølge), Antennens Midtpunkt kun 5 m
over Jorden.

*
OZ7HM har haft 6 QSO paa 10 M-, hvoraf ingen
blev
fuldført,
skønt
ZB2A,
Gibraltar,
gav
Rprt5—8—9. Desuden Wl og W2LRI/YB6 (hvor er det
henne?) og endelig efter utallige Opkald SU. TX=
Eco-Push-Push,
Input
18
Watts.
Ant.
Halvbølge,
spændingsfødet. Ny Sender er under Bygning.

*
OZ4RB har haft QSO med ZB2A og den 23/4 Kl.
22,45 Gmt. fik han QSO med GI6YW, samt Kl. 23,35
Gmt. med G2BKZ. Der hørtes flere engelske, skot
ske og irske Stationer, der korresponderede indbyr
des. Et ret kraftigt Nordlys var samtidig synligt,
og var sikkert Aarsag til de unormale ForholdStyrken af Stationerne laa paa Middel. OZ7HM-

Læserne skriver
I Følge Brev fra min gode Ven LA4U i Oslo,
EDR Medlem 3091, har de norske Amatører faaet
Tilladelse til at benytte hele 14 Mc. Baandet samt
3.5 Mc. fra 3506 til 3650 Ke.
Hvornaar skal dette times os? Hvorfor skal vi
blive ved med at plages med Restriktioner ogsaa
paa dette Omraade?
Dette er vist to Spørgsmaal, som jeg og mange
andre godt kunde lide at faa et Svar paa, men
hvem vil (og tør) svare os? Naar man i disse Afte
ner stryger 14 Mc. Baandet igennem, kan man ikke
andet end faa det Indtryk, at OZ-Amatørerne er en
Slags Stedbørn, thi man hører her Kaldesignaler
fra alle Egne af Kloden, derunder fra det meste af
Europa, men ingen OZ’er. (Selvfølgelig bortset fra
Piraterne). Jeg er godt klar over, at mange af de
andre europæiske Stationer, der høres, er Pirater,
Bæn de fleste af dem har dog Tilladelsen, og flere
kommer til hver Dag, men hvornaar kommer vor
Tur?
Vi haaber dog, at nu, de andre nordiske Lande
har saa godt som fuld Tilladelse, vil Danmark følge
titer, og helst snart. Vi kan i hvert Fald ikke se
Irunden til, at det ikke skulde ske, hvis det da
ikke skal tages som et Tegn paa, at vi skal holdes

nede.
De danske Myndigheder er jo som bekendt altid
kommet bagefter andre ligesom Kattens Hale, und
tagen naar det gælder Love, Forordninger og Re
striktioner, for saa ligger de i første Række, det
kar vi mange Beviser paa i disse Tider.
Til sidst vil jeg sige: Kære Bestyrelse. Vi ved,
at I gør et stort Arbejde for at skaffe os vore
gamle Rettigheder igen, og I skal vide, at vi staar
bag jer. Vi maa staa sammen, alle vi gamle Amatører; og tage de ny med i Samarbejdet, for kun
ved Sammenhold kan vi komme til at friste en
taalelig Tilværelse igen, og faa de Rettigheder igen,
som saa mange af os ikke kan begribe, at vi ikke
allerede har faaet.
OZ5S.

*
Sendetilladelsen.
Det var med Glæde, vi kort efter Krigens Af
slutning blev gjort bekendt med Generaldirekto
ratets Stilling til Licensspørgsmaalet. Der blev
lovet os, at Danmark skulde blive et af de første
Lande, som igen fik Sendetilladelse.
Nu er 5 og 10 Meter Baandene frigivet, men kun
til os. der før Krigen havde Licens, hvad med alle

de ny, som naturligt har ventet i alle disse Aar,
de maa stadigvæk vente, det er beklageligt og med
fører selvsagt en Del ulicenseret Sending, selv en
stor Taalmodighed er sikkert slidt op efter syv Aars
Ventetid.
I de sidste Maaneder har vi set paa, eller rettere
hørt paa, at vore Nabolande Sverige og Norge har
faaet en Sendetilladelse, der efter Sigende er iden
tisk med den, vi havde før Krigen kom. Aften efter
Aften lytter vi paa vore Venner uden at have Til
ladelse til at starte Senderen og svare dem paa
deres Opkaldninger, os som fik Løfte om at blive
et af de første Lande i Luften igen!
Man bliver uvilkaarlig bitter, maaske af Mis
undelse, over dette mærkelige Forhold her i Skan
dinavien.
Ingen har sikkert glemt de Opfordringer i OZ om
ikke at sende uden Licens paa 80 Meter Baandet, da
det forstyrrede anden l i v s v i g t i g Trafik der, nu
maa vi høre paar at Sverige, Norge, Svejts o. s- v.
med Tilladelse har genoptaget Amatørtrafikken paa
dette Baand, man fristes til at spørge, om. det kun
er OZ. der forstyrrer denne saakaldte livsvigtige
Trafik?
Rygter vil vide, at Militæret benytter Baandet,
men f. Eks. Norge har jo under og efter Krigen
været i samme Situation som Danmark, og i Norge
er Sendetilladelsen givet til a l l e Baandene!
Dette er ikke skrevet for at bebrejde vore dan
ske Myndigheder noget. Vi Senderamatører kan jo
intet kræve, men vi vil gerne henlede Myndighe
dernes Opmærksomhed paa, at vi danske Sender
amatører mangler en Del i at være paa lige Fod
med vore Venner i Norge og Sverige,
Korsør Afdeling. OZ3HR. OZ7US.

Fra Afdelingerne
København.
Afdelingen har normalt Møde hver Mandag Aften
Kl, 19,30 i Foreningen af 1860’s Lokaler, Nørrevoldgade 92. Alle Oplysninger om Afdelingens Virk
somhed faas paa Mødeaftenerne hos Formanden,
OZ9R Henrik Nielsen.
Maanedens Program:
Fredag den 17. Maj: Rævejagt. Frekvens 1810
kHz. Omraadet er vort sædvanlige omkring Sjæls
Sø. Det er det Omraade, der dækkes af Turistkor
tet over Dyrehaven, Hareskoven til Nivaa. 1:20.000.
Tider Kl. 9,00—9,30—10,00—10,30—11,00—11,15—11,30.
Ræven forlader Hulen Kl. 12,00. Det forventes, at vi
kan

faa

Tilladelse

til

at

opgive

Rævens

Position

efter sidste Udsendelse. Samlingsstedet efter Jagten
er J æ g e r h y t t e n ved Sjæls Sø. Alle Befor-
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dringsmidler

er

midler.

Eksempel

For

tilladte,

og

ligeledes

det

tilladt

er

alle
at

Hjælpe

sætte

sig

i

Forbindelse med et andet Hold pr. Telefon, Tran
ceiver o. s. v. Det er en Træningsrævejagt, og der
er ingen Præmier.
20. Maj: Teknisk Samtale om Begynderens Stan
dardmodtager.

Indleder

Peter Hansen.
27. Maj: Denne

er

Aften

OZ8O
vil

og

OZ7GL

Dirigent
fortælle

illegale Radiotjeneste under Besættelsen.
3.
Juni: Alm. Klubaften. Afslutning

Ing.

om

for

sin

Morse-

hoidene.
Siden sidst.
Den 8, April havde vi en af vore sædvanlige store
Auktioner,
ligt

og

den

Foredrag

kere.

29.

om

Foredraget

April

holdt

Mikrofon-

var

OZ9R

og

spækket

et

fortrin

Lavfrekvensforstær

med

gode

Tips

og

hc-ldt paa OZ9R’s sædvanlige, hyggelige Maade.
Morsekursus’et
og
jo

for

viderekomne

er

1

fuld

Gang,

der er stor Tilslutning. Ganske vist glemmes det
ikke at telegrafere, men Rutinen og Hørefærdig-

heden kan dog godt 1 Løbet af 6 Aar have taget no
gen Skade, saa jeg kan stærkt anbefale Oprettelsen
af saadanne Kursus
det kan lade sig gøre.

rundt

omkring

i

Provinsen, hvor
OZ7EU.

Aabenraa.
Denne Maaneds største Arbejde kom det sønderjydske Stævne til gode, som blev afholdt paa „Folkehjem” den 14. April. Tilslutningen var desværre
ikke

altfor

stor,

men

til

Ballet

om

Aftenen

var

der

Formanden

for

fuldt Hus.
Stævnet

begyndte

Kl.

14

med,

at

Aabenraa Afdeling, Radiotekniker H. Gilleberg, bød
Gæsterne
velkommen
og
takkede
for
Tilslutningen.
Derefter blev Kaffen serveret, og samtidig saa vi
paa OZ5BW’s QSL-Kort. Auktionen forløb paa bed
ste Maade og Priserne var usædvanlig smaa, f. Eks.
et Stabilovoltrør 1,50 Kr. — 1,75 Kr. 42 og 80 Rør
2,50 Kr. — 3,50 Kr. Auktionens Omsætning var paa
ca. 2000 Kr. Kl. 18,30 blev Aftensmaden, som bestod
af Flæskesteg og
tes Stævnet med

Dessert,
Bal. I

indtaget. Derefter fortsat
Aftenens Løb blev der

serveret varme Pølser; et Medlem
ristisk Vis, hvordan en QSO i 1930 foregik.

viste

paa

humo

OZoBW.

Aarhus.
Kristi Himmelfartdag, den 30. Maj, har vi igen
Rævejagt. Ligesom sidste Gang Start Kl. 10 og
Frekvens
3525
KHZ, Kaldesignal OZ7EDR, Maalebordsblad Nr. 2514. Der sendes hver hele og halve
Time i fem Min., sidste Gang Kl. 12, hvor Positio
nen opgives.
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Mandag den 3. Juni Kl. 19,30 afholdes Møde i
Folkets Hus’ Lokale, Nr. 11 2. Sal.
Den 18. Marts havde vi et hyggeligt Maanedsmøde, hvor der bl. a. var „Teknisk Spørgekasse“
og en rask Auktion.
Ved Rævejagten den 28. April var der 10 Hold,
som kom ind, endskønt Senderen var godt skjult
i en lille Skov. Senderen blev drevet fra en 6
Volt Akku. Under Jagten forefaldt der forskellige
morsomme Episoder, bl. a. var der en stakkels
Mand, som var ved at støvsuge sin Bil, og som
8JB gerne vilde have skulde være Ræven. Det saa
for mystisk ud med et Gummikabel ud til Vognen.
OZ3R.

Bornholm.
Søndag den 7. April afholdt Afdelingen sin ordi
nære,
halvaarlige
Generalforsamling,
der
var
be
søgt
af
14
Medlemmer.
Da
Formanden,
OZ4KA,
ikke
ønskede
Genvalg,
blev
Sekretæren,
OZ7HM,
i Stedet valgt, medens OZ4IM overtog Posten som
Sekretær. Kassereren, OZ4HF, var ikke paa Valg.
Ved foregaaende Gf. blev stiftet et Byggefond,
hvor
de
tilstedeværende
Medlemmer
tegnede
sig
for Beløb fra 15 til 100 Kr., der skal være indbe
talt inden 1. Juli 1946. Paa nuværende Gf. blev det
vedtaget, at hvis man ikke havde brugt den ind
komne Sum i Løbet af 5 Aar, vilde det indbetalte
Beløb
blive
tilbagebetalt.
Desuden
vedtog
Gf.,
at
kun en Samling paa 2/3 af Afdelingens Medlem
mer og en Stemmemajoritet paa 2/3 eller mere kan
bestemme Husets Opførelse og BeliggenhedI Vinterens Løb har der været afholdt Morsekursus paa Biblioteket i Rønne. Følgende Amatører
var aktive paa 10 m Baandet ved April Maaneds
Udgang: OZ4AD, OZ4IM, OZ7HM og OZ4RB.
OZ7HM.

Herning.
Afdelingen afholdt Generalforsamling d- 25. April
og valgte følgende Bestyrelse:
DR709 Th. Mortensen, Kibæk, Formand. (Tlf. Kibæk 78). DR761 C. Andersen, Lind, Kasserer. (Tlf.
Lind 61). OZIO S. Jakobsen, Herning. Sekretær. (Tlf.
Herning 994). E. Brandi, Herning, og S. Jensen,
Hammerum.
Kontingentet til Afdelingen fastsattes til 2,00 Kr.
pr. Kvartal. Desuden betaler hvert Medlem 5,00 Kr.
i Indskud.
Der begyndes straks med Morsekursus under Le
delse af OZIO, Kursuset begynder Onsdag den 1.
Maj Kl. 19,30 i Radiotekniker V. Jørgensens Loka
ler, Østergade 27 o. G-, Herning. Det er Meningen,
naar Tilladelsen dertil foreligger, at flytte Kursu
set til et Lokale i en af Skolerne.
Saa snart de ny Bestemmelser for Opnaaelse af
Sendelicens
foreligger,
tages
der
fat
paa
Teorien

lor at forberede Medlemmerne til den tekniske
Prøve.
Afdelingen tæller for Tiden 13 Medlemmer fra
Herning, Ikast, Kibæk, Lind og Hammerum, og der
er god Udsigt til, at dette Tal ret hurtigt vil stige.
Interesserede bedes henvende sig - til en af oven
nævnte BestyrelsesmedlemmerOZ1O.

Nyborg.
Afdelingen havde Fremvisning af EDR-Filmen
den 14. April hos Fotograf E. Jensen, der velvilligt
havde stillet sit Atelier til Raadighed. Alle, der
kunde komme, var mødt, og vi havde en god Aften
med godt Humør og Ham Spirit. Morse-Kursuset er
nu hver Mandag.
vy 73 fra OZ5U.

Odense
Maan^smødet

falder ogsaa denne

Gang paa en

Helligdag og er derfor udsat til den 24. Maj
Driftsleder Reitz, OZ2R, vil tale om F. M. Modtag
ning og fremvise sin nybyggede F. M.-Modtager.
Mød alle!
OZ2KG.

Randers.
Det sædvanlige Maanedsmøde afholdes Tirsdag
zen 21. Maj paa „Wangs Hotel”, Vestergade 40,
Randers.
DR319.

Roskilde.
Generalforsamling

afholdtes

den

11.

April,

hvor

Ole Flensborg nyvalgtes til Formand, mens Kasse
reren, Kaj Hansen, genvalgtes. Vi har koncentreret
om 5JVIeter Modtagere, og det er ogsaa flere
Gange lykkedes os at. høre Statsradiofoniens Sen
der, hvorimod vi aldrig har hørt nogen Amatører,
løvrigt fortsættes med Morsekursus.
O. F.

Svendborg.
Aprilmødet var som Martsmødet sløjt besøgt,
hvorfor man ikke kunde afgøre Sager, der var til
sendt Afdelingen. Det henstilles til Medlemmerne
at møde op, naar Afdelingen kalder.
Næste Møde den 5. Juni Kl. 19,30 i Borgerfor
eningen.
Vy 73 de OZ2AV.

3131 - Heine Thomsen, Langebro 2, Aabenraa.
3132 - Leif Klintmann, Vejlands Allé 49, Kbhvn. S.
3133 - Kurt Jacobsen, Ommel pr. Marstal.
3134 - Sv. Lauritzen, Hassing Central, Hassing, Thy.
3135 - Villy Nielsen, c/o Martin Nielsen, Gesing pr.
Esbjerg.
3136 - Aa. Barsted, Landemærket 3, 2. S., Kbhvn. K.

3137 - Poul Petersen, Dannebrogsgade 20, 1. S.,
Kbhvn. V.
3138 - K. Th. Larsen, Byrum, Læsø.
3139 - Poul Bergmann, Skovmarken 7, Kastrup.
3140 - J. Graversen Norly, Ringgade, Struer.
3141 - Ove Garnæs, Nørrevoldgade 26, Odense.
3142 - Ib Reinwald, Danmarksgade 84, Aalborg.
3143 - Jens Roer, Christiansgadé 11, Aalborg.
3144 - Larsen, Lavgade 3, Aabenraa.
3145 - Anton Johannsen, Lovrup pr. Døstrup Sdjl.
3146 - Børge Flemmer, Drejøgade 25, 3. S., Kbh. 0.
3147 - Bruno Jørgensen, Moltrupvej- 17, Haderslev.
3148 - Edgar Jepsen, Moltrupvej 26, Haderslev.
3149 - Karl Jakobsen-, Svendsgade 69, 2. S., Esbjerg.
3150 - G. Møller-Hansen, Storegade 6, Varde.
3151 - Oluf B. Petersen, Erik Bøgs Allé 2, 1. S.,
Søborg.
3152 - Poul Hansen, Anderstrup, Maribo.
3153 - H. Hansen, Langerød pr. Fredensborg. (Ogsaa
Kbhvn. Afd.)
3154 - H. G. Nissen, Stentoftvej 3, Aabenraa.
3155 - C. A. Hansen, Rugkobbel 10, Aabenraa.
3156 - G. Reismann, Storegade 5, Aabenraa.
3157 - H. Asmussen, Sønderport 47, Aabenraa.
3158 - Henry Schou, Ørumsgade 34, 3. S., Aarhus.
3159 - Henning Jensen, Sejrøgade 9, 2. S., Aarhus.
3160 - Søren Gregersen, Jens Baggesensvej 40, 3. S.,
Aarhus.
3161 - K. Nitzche, Ordrupvej 10, Aarhus.
3162 - Johs. Mark, Vils, Mors.
3163 - Åke Alséus, SM50K, Bergsgatan 1, 4. S.,
Stockholm.
3164 - Keld Christensen, Wærumsgade 16, Aarhus.
3165 - Hans H. Marhauer, Helenevej 9, Rungsted
Kyst.
3166 - Evald Mathiasen, Sunds.
3167 - Orla Larsen, Ellebjergv. 21, 1. S. tv., Kbh. SV.
3168 - Werner Nilsson, Skovmarken 9, Kastrup.
3169 - Egon Vilsmark, Amagerbrog. 69, 4. S., Kbh. S.
3170 - Henry Rasmussen, Jels, Sønderjylland.
3171 - A. Lindblad, Roskildevej 287, 2. S, tv., Valby.
3172 - Poul Mylund Jensen, Himmerlandsg. 37, Aars.
3173 - Hans Andersen, c/o Inst. Skougaard, Skagen.
3174 - Erik Andersen, Fasanvej 2, Silkeborg.
3175 - Berndt Lindersson, Master Mitallsgatan 2 B,
Stockholm.
3176 - Kristian Lauersen, Skelund Lokalforening,
Skelund.
3177 - Werner Knorr, Sdr. Fasanvej 46, 2. S.,
Kbhvn. Valby.

Atter Medlem:
1 - A. Christmas Eskildsen, Bredgade 58, Kbh. K.
314 - Herman Nielsen, Fredensg. 31, 4. S., Aarhus.
317 - Harald Clausen, Ærø Avis, Marstal.
1147 - Ove Weiss Tønder, Østerg. 55, 3. S., Esbjerg.
1382 - Rich Jørgensen, Strandgade 21, 3. S. tv.,
Kbhvn. K.
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QRA= Rubrikken
Nye Adresser:
772 - N. C. Nielsen, Amagerbrog. 120, 1. S., Kbh. S.
805 - A. H. Jakobsen, Postkontoret, Ringkøbing.
851 - Erik Frandsen, Hrautneig 14, Reykjavik,
Island.
911 - Olav Jakobsen, Virginiavej 2, Revisionskon
toret, Kbhvn. F.
1054 - Ove Bildsøe Hansen, CBU, SUK, Haderslev.
1101 - E. Møller, Viborggade 25, 2. S., Kbhvn. 0.
1342 - Richardt Boemann Rosenkrantz, Dyrehave
vej 141, Kolding.
1381 - Sv. Aa. Johansen, Klostermarksvej 12,
Brønshøj.
1485 - Poul Olsen, c/o Maskinfabrikken, Rynkeby St.
1494 - Emil Nielsen, P. G. Ram's Allé 68, 2. S., Kbh. F.
1610 - Henning Blumensen, Adelgade 93, Butikken,
Kbhvn* K.
1801 - Kai Rosenberg, Gammelmosevej 156, Lyngby.
1875 - J. Gravenhorst, Hestkøballe 1, Birkerød.
2127 - Kr. Hvidberg, Gimsing pr. Struer.
2167 - Knud Sørensen, Frederiksallé 121, St., Aarhus.
2323 - Johannes Petersen, Vestergade 72, Svendborg.
2384 - Erik Bruhn Andersen, Tinghøjvej 14, St.,
Søiborg.
2411 - Harald Hauge, GI. Kærvej 4, 1. S., Aalborg.
2419 - Kaj Nissen, Slagtergade 7, Haderslev.
2507 - E. Baadsgaard, Borups Allé 152, 1. S. tv.,
Kbhvn. N.
2690 - Egon Rasmussen, 7. Regiment, Fredericia.
2707 - Frede Rasmussen, Borups Allé 198, 1. S. th.,
Kbhvn. NV.
2736 - E. K. Olesen, Postkontoret, Nordby, Fanø.
2757 - Erik Crillesen, Amagerhus, Kongelunden,
St. Magleby.
2760 - Hans Torgaard, c/o Ditlev Vinter Poulsen,
Endrup pr. Bramminge.
2815 - Gunnar Poulsen, Gothersvej 15, 1. S., Odense.
2823 - J. Ulv Magnus, c/o Ing. Rørbech Madsen,
Struer.
2845 - A. Sørensen, Sjællandsgade 49, Fredericia.
2861 - Walther Kønig, Knivholtvej 13, 2. S., Kbh. F.
2875 - Henri G. Philipsen, Rosengade 8, 2. S. tv.,
Kolding.
2949 - Jør'gen Ibsen, Godthaabsvej 121, Kbhvn. F.
2977 - Gustav Holmberg, Hostrupsgade 17, Silkeborg.
2980 - J. Overgaard, Frederikssundsvej 25, 1. S. th.,
Kbhvn. NV.
3083 - Svend Nielsen, Skovby pr. Kassemose.
3120 - Poul Andreasen, Nordgaard, Kvandløse pr.
Holbæk.
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or 10Aar siden
Maj 1936.
„OZ“ 8. Aargang Nr. 5: Lederen omhandler „Or
ganisering af Sommerens Kortbølgearbejde“. — Poliliet har i den senere Tid taget mange ulicenserede
Amatører, der har faaet Senderen konfiskeret samt
en Bøde paa 40 Kr. I den Anledning skriver OZ7GL
paa Bestyrelsens Vegne, at EDR har advaret for
skellige
ulicenserede
Amatører,
men
absolut
ikke
angivet nogen.
EDR har ansøgt om en Udvidelse af 3,5 MHz Baandet.
Foranlediget
heraf
har
Generaldirektoratet
givet
Tilladelse
til,
at
Amatører
med
almindelig
Sendetilladelse
fremtidig
maa
benytte
Frekvensomraadet 3500—4000 kHz i Stedet for 3500—3600.
Der
kræves
efterhaanden
en
saadan
militaristisk
Disciplin blandt de tyske Amatører, at Kortbølge
arbejdet for dem næppe mere kan have Karakter
af Fritidsinteresse. I Februar fik to Amatører deres
Licens inddraget; fordi de havde udvist for ringe
Interesse! — I Anledning af den engelske Konges
Død
viste
de
britiske
Amatører
deres
Deltagelse
ved at undlade at bruge Senderne Søndag den 26.
Januar.
Paa
Sørgedagen
den
28.
Januar
udsendte
næsten 200 new-zealandske Amatører en vedvarende
Fløjtetone paa 3,5 MHz i tre Minutter. OZ7F.
Medlemmer,
der
har
bygget
„Multibølgesenderen”
Side 107 i „Kortbølge Radio” (1938) og har arbejdet
med denne, bedes henvende sig til T. R., da en
norsk Amatør, LAM-329, gerne vil høre om Resul
tater, opnaaet med denne Sender.
T. R.
„OZ“ udgives ai Landsforeningen „EKSPERIMENTERENDE
DANSKE RADIOAMATØRER“, Postbox 79, Københ. K.
Teknisk Redaktør: Aage Hansen, Hollandsvej 27, Lyngby.
Hertil sendes alt teknisk Stof.
Hovedredaktør, (ansvarlig overfor Presseloven): A. Clausen.
Enighedsvej 30, Odense, Telefon 10439. Hertil sendes
alt øvrigt Stof, som ønskes optaget i Bladet.
Redaktionen slutter den 5.
Sekretær: Math Paulsen, Engdraget 16, Valby. Tlf. Valby 3493.
Hertil sendes al Korrespondance vedr. Foreningsforhold.
Kasserer: O. Havn Eriksen, Vibevej 10, Næstved. Hertil sen
des alt vedrørende Indmeldelser_Adresseændringer og
Pengesager (Giro Nr. 22116).
QSL-Ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse Allé 100, Van
løse. — Telefon Damsø 2495. Q-SL-Kort kan sendes til
Box 79, København K. Giro Nr. 23934.
DR-Ledere: C. U. Holten, OZ-DR 467, Phistersvej 19, Hellemp. Hertil sendes alt vedrørende DR-Afdelingens For
eningsforhold. — P. Møller, OZ-DR 690, Vester Boule
vard 49, København V, Hertil sendes alt vedrørende
tekniske Forhold,
AnnoncecUef: Kaj Nielsen, Ulrik Birchs Allé 17, København
S. Tlf, Amager 3039. Amatør-Annoncer sendes til Kas
sereren og betales forud.
Ekspedition: Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. Klager
vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsenet
og hvis dette ikke hjælper da til Kassereren.
Annoncepriser: Vi Side Kr. 100: Vs Side Kr. 55: Vi Side
Kr. 30 og Vs Side Kr. 20, For 6 Indrykninger ydes
5 pCt. Rabat, for 12 Indrykninger 10 pCt. Rabat.
Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt med tydelig Kilde
angivelse.
’.................Fyns Tidendes Bogtrykkeri.

