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Afslutning!

Sagen om de ødelagte, deponerede Sendere 
synes nu at være kommet ind i en Blindgade, 
efter at alle de Instanser, Sagen har passeret,, 
har afvist den. Følgen heraf er blevet, at de 
interesserede Amatører er ved at miste Taal- 
modigheden.

Man forstaar ikke, at denne relativt ringe 
Sag — set paa Baggrund af de mange andre 
lignende Sager fra Krigens Tid — kan af
stedkomme saa meget Postyr fra Myndighe
dernes Side, som sket er. Efter de sidste Op
lysninger ser det ud til, at det er Spørgs- 
maalet om Forsikringen af det deponerede 
Materiel, der har standset Sagen.

Dette Spørgsmaal synes nemt at besvare, 
idet Ministeriet for offentlige Arbejder gen
nem Generaldirektoratet for Post- og Tele
grafvæsenet i Brev af 1. Juni 1940 har til
skrevet hver enkelt Amatør saaledes:

„2. TR Nr. 1907. Vurdering af depone
rede Radio-Sendeanlæg og Løsdele. Til 
Brug ved B r a n d f o r s i k r i n g  (fremh. 
af Red.) af det af Dem deponerede Radio
materiel til Kortbølge-Sendeanlæg skal 
man herved anmode Dem om at tilbagesen
de vedlagte Erklæring i udfyldt Stand. E.
B. Gunnar Pedersen. E. A. Hansen, T.“

Den omtalte Erklæring indeholdt bl. a. en 
Opgivelse af det deponerede Materiels Værdi, 
og man maa gaa ud fra, at alle interesserede

Amatører har indsendt Erklæringen og der
efter været af den Opfattelse, at den i Skri
velsen omtalte Brandforsikring har fundet 
Sted paa Foranledning af GD. Og e r denne 
Forsikring tegnet, maa det være det paagæl
dende Forsikringsselskabs Pligt at udrede 
Erstatning — i hvert Fald for det Materiels 
Vedkommende, der er ødelagt ved Brand, 
medens dette var deponeret.

En anden Sag er det saa, hvem der er 
erstatningspligtig for det Materiel, der direk
te blev fjernet eller er bortkommet under 
Deponeringen. Det var jo den danske Stat, 
der i sin Tid forlangte, at Amatørerne skulde 
aflevere, hvad de havde af Kortbølgemate- 
riel. Dette blev ogsaa loyalt afleveret, og i 
dette Tilfælde til Politiet. Var Materiellet 
blevet i Amatørernes Besiddelse, var der i de 
allerfleste Tilfælde ikke sket noget med det.

At det derfor er „Staten“, der er erstat
ningspligtig, er saare selvfølgeligt. Tilbage 
staar saa Spørgsmaalet, gennem hvilken 
Instans Erstatningerne skal udbetales.

For at faa en hurtig Klaring i hele denne 
Sag, er det EDR’s Agt gennem sin Sagfører 
at anlægge en Prøvesag paa et enkelt Medlems 
Vegne for paa denne Maade at faa en Afgø
relse.

Amatørerne afventer med Interesse denne 
Sags Udfald, og det er ikke uden Grund, at 
der nu lyder Røster om Afslutning.

A. C.
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Officielt fra Bestyrelsen.
De deponerede Sendere. Det udsendte Spør

geskema er nu blevet besvaret af ca. 55 pCt. 
Saasnart det er muligt, vil der blive udsendt 
Spørgeskema til de Amatører, der ikke havde 
Licens paa det Tidspunkt, da Deponeringen 
fandt Sted, saaledes at Materialet kan blive 
saa fuldstændigt som muligt. Det Materiale, 
der allerede staar til Raadighed er overladt til 
Foreningens Sagfører, og Sagen vil blive be
arbejdet saa hurtigt, det kan lade sig gøre.

Morsekursus. OZ7T har nu fremskaffet de 
nødvendige Apparater, men Udsendelserne'vil 
først blive paabegyndt kort efter næste Num
mer af OZ’s Udgivelse. Heri vil detailleret 
Program blive offentliggjort. Udsendelserne 
vil blive ledet af Peter Hansen, OZ6K.

Prøvenumre af OZ. Saadanne vil fremtidig 
kun blive tilsendt mod Indbetaling af Kr. 0,75 
paa Giro Nr. 22116.

Illustrator til OZ. Der efterlyses stadig en 
Tegner til smaa Vignetter o. 1. Det er ikke 
store Arbejder, det drejer sig om. Der vil 
blive ydet Honorar efter Aftale.

Logbog og QSL-Kort. Der er blevet ind
ledet et Samarbejde mellem Teknisk Stab og 
OZ1D, Boghandler Ahrent Flensborg, Ring
sted, om en ny og revideret Logbog. En 
Standard-Tekst til QSL-Kort er ligeledes un
der Udarbejdelse.

Pejlkort. Et Pejlkort med Danmark som 
„Centrum” er udarbejdet af OZ7CC, Chr. 
Hjortkjær Hansen. Formatet bliver sandsyn
ligvis A2 (420 X 594 mm). Kortet forsynes 
med a-jour-førte Prefixes i hvert Land, og der 
anføres et Register over Landene ordnet efter 
Prefix-Rækkefølge. Nærmere om Udgivelsen 
og dennes Tidspunkt vil blive meddelt i næ
ste OZ.

Generalforsamlingen. Andetsteds i OZ fin
des Programmet for Generalforsamlingen. Be
mærk Tiderne og de hertil hørende Steder.

Lærebogen. Udsendelsen af de sidste Lære- 
bogsblade, som skulde have fundet Sted i 
Juli, er beklageligvis blevet forsinket. For
sinkelsen vil antagelig andrage 2 Maaneder.

OZ7MP og OZ8T.

Husk Medlemsnummer ved alle Henven
delser og Indbetalinger til EDR.

Stationsbog.
Med dette Nummer af OZ følger de første 

fire Blade af EDRs Stationsbog.
Engang i Efteraaret 1945 besluttede Besty

relsen, at EDR skulde udgive en Stations- 
haandbog som Supplement til Foreningens 
Haandbog. Krigens Afslutning og de ændrede 
Forhold paa Amatørbaandene havde medført, 
at mange af Bogens Afsnit trængte til Æn
dring og Udvidelse; men i de første Par Aar 
maa saadanne Tilføjelser komme i en Form, 
der let tilpasses efter de Ændringer, som sta
dig maa ventes i Amatørernes Forhold. Man 
bad derfor den nyoprettede tekniske Stab om 
at udarbejde en Stationshaandbog efter Løs
blade-Princippet med de nye Oplysninger, 
som nu viste sig ønskelige. Teknisk Stabs 
Medlemmer paatog sig med den uerfarnes 
Optimisme denne Opgave; men i Løbet af 
Vinteren viste det sig, at det uopsættelige 
Arbejde med OZ’s tekniske Stof lagde saa 
stort Beslag paa Stabens Arbejdsevne, at der 
simpelthen ikke blev nok tilovers til de andre 
Opgaver, vi havde paataget os. I Stedet for 
som planlagt at lade Bogen udkomme samlet 
i Ringbind har vi derfor nu besluttet, at den 
skal udkomme efterhaanden som Bilag til 
OZ.

Kortene vil blive nummereret saaledes, at 
beslægtede Emner faar Numre i Nærheden af 
hinanden. Der er her anvendt det internatio
nale Decimalklassifikationssystem, hvis Prin
cip som bekendt er, at alle tænkelige Emner
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August Oplag 2100 Eksemplarer.
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fordeles i ti Grupper, der nummereres fra
0 til 9. Hver af disse deles igen i ti o. s. v. 
For Eksempeel hører Teknik til i Gruppe 6, 
Ingeniørvæsen er Undergruppe 2 herunder 
og betegnes derfor med 62, en af dennes Un
dergrupper, 621, omfatter Maskinbygning, 
hvis Undergruppe 621.3, Elektroteknik, vi vil 
komme til at beskæftige os en Del med, idet 
Radioteknik findes i Gruppe 621.396.

En Oversigt over denne Gruppeinddeling 
vil fremkomme paa et særligt Blad, naar der 
er udkommet saa mange Kort, at dette bliver 
ønskeligt. For at lette Brugen af disse Ind
holdsfortegnelser forsynes alle Kortene med 
en Marginsignatur, hvis Anvendelse til sin 
Tid vil fremgaa af Oversigtsbladene.

Der foreligger allerede en Ønskeseddel 
over Emner, der vil blive behandlede, efter- 
haanden som der kan findes egnede Forfat
tere. Forslag til Forøgelse af denne Liste vil 
blive modtaget med Velvilje af undertegnede, 
der er blevet udpeget til at redigere den nye 
Stationsbog. OZ8O.

Brevveksling med danske Amatører. 
ønskes af Mr. P. Porta, Grp. „B.” C. C. D. Usfet 
Main, A. P. O. 757, U. S. Army.

Status pr. 30. Juni 1946:

Aktiver:

Girobeholdning 30. Juni 4 6 . . . .  2.273,13 ( 3.882,03)
Bankbeholdning 30. Juni 4 6 . . . .  18.067,77 ( 1-326,70)
Kontantbeholdning 30. Juni 46 112,11 ( 644,51)
Udestaaende Annoncer........................  622,00 ( 1.570,00)
Udestaaende Haandbogen .................. 700,00 (17.500,00)
Inventar ................................................  800,00 ( 470,00)
Udest. Annoncer f. Haandbogen — ( 575,00)
Udestaaende for Morsenøglen.. — ( 200,00)
Restlager af Haandbøger ..................... — ( 500,00)

Ialt . . . .  22.575,01 (26.668,24)

Passiver:

Forudbetalt Kontingent.......................  8.047,00 ( 5-435,50)
Rest til Forf. af Haandbogen .. — ( 3.400,00)
OZ i April—Maj—Juni ......................... — ( 2.000,00)
Aktiver overstiger Passiver med 14.528,01 (15.832,74)

Ialt . . . .  22.575,01 (26.668,24)

Tallene i Parentes er for Regnskabsaaret 1944—45. 
Næstved, den 3. Juli 1946.

O. Havn Eriksen.

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

København, den 12. Juli 1946.
H. V. R. Hansen, Henry Larsen,

OZ2VH. OZ7HL.

EDR’s for Aarsregnskab
for 1945-46:

Indtægt:

Kontingent............................................. 29.525,50 (16-995,00)
Annoncer ..............................................  3-805,81 ( 957,69)
Renter .................................................... 54.52 ( 47,01)
Lærebogen ............................................  80,10 ( 34,10)
Haandbogen .........................................  17-403,25 (28.067,25)
Morsenøgler .......................................... 565,75 ( 1.403.00)
Sommerlejr 1945 ..................................  2-991,35 ( — )
Diverse................................................... 750.30 ( 657,30)
Overført Girobeholdning .....................  3.882,03 ( 934,16)
Overført Bankbeholdning....................  1-326,70 ( 391,42)
Overført Kontantbeholdning ... 644,51 ( 35,29)

Ialt . . . .  61-029,82 (49.522.22) 

Udgift:
OZ .......................................................... 23.063,26 ( 9-376,80)
Porto og Telefon ...................................  1.876,38 ( 1.326,86)
Tryksager m. m....................................  1.063,44 ( 1.015,99)
Møder m. m...........................................  905,77 ( 580,47)
Københavns Afdeling............................ 2.223,00 ( 1.307,00)
Andre Afdelinger................................... 490,00 ( — )
Kassererens Honorar ..........................  1.234,50 ( 947,00)
Sekretærens Honorar...........................  450,00 ( — )
Emblemer .............................................  1-509,42 ( 514,88)
Morsenøgler ...... ...................................  — ( 1.525,00)
Sommerlejr 1945 .................................. 3.052,09 ( — )
Diverse ..................................................  1.459,50 ( 505,45)
Haandbogen .........................................  3-249,45 (26-569,53)
Tilstedeværende Girobeholdning 2-273,13 ( 3.882,03)

— Bankbeholdning 18-067,77 ( 1-326,70)
— Kontantbeholdning 112,11 ( 644,51)

Ialt . . . .  61.029,82 (49-522,22)

OZ:
1945—46 1944—45

Trykning af OZ ...................................  18,880,46 7,143,48
Clicheer ................................................ 1,034,90 548,67
Porto til Forsendelse ..........................  1,037,50 677,15
Redaktion ............................................  600,00 600,00
Teknisk Redaktion .............................  1,510,40 407,50

I a l t . . . .  23,063,26 9,376,80

I 1945—46 er der betalt 2200 Kr. for OZ i 1944—45, 
hvorfor de reelle Tal for Trykningen kun bliver 
16,680 Kr. og 9,343 Kr.

I 1945—46 er der modtaget ialt 20,450 Eksemplarer 
af OZ med ialt 531,000 Sider = gennemsnitligt ca. 
26 Sider pr. Maaned og
i 1944—45 er der modtaget ialt 15,405 Eksemplarer 
af OZ med ialt 387,340 Sider = gennemsnitligt ca. 
18 Sider pr. Maaned.

Boganmeldelse.
Philips Modtager ABC. Bogen indeholder Hoved

data og Betjeningsforskrifter for alle Philips Mod
tagere fra 1928 til 1945. Endvidere findes Oversigt 
over Autotransformatorer 0g Spændingspropper. 
Bogen har hovedsagelig Interesse for Service
værksteder.
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Generalforsamling.
Søndag den 8. September 1946 afholdes den ordinære Generalforsamling i Kvindernes 

Hus (Restaurant „Karnappen“), Niels Hemmingsensgade 8—10, Kbhvn. Generalforsam
lingen begynder Kl. 14 præcis, og Dagsordenen er følgende:

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 2 Suppleanter. ,
7. Valg af 2 Revisorer og 1 Suppleant.
8. Eventuelt.

Adgang til Generalforsamlingen tilstedes kun mod Forevisning af gyldig Kontingent- 
kvittering for Juli Kvartal 1946. Samme Kvittering benyttes ved Afstemning ved Fuldmagt. 

Følgende Forslag er indkomne til denne Generalforsamling:
1. Fra København Afdelingen:

Et Medlem kan ekskluderes af Foreningen, naar Generalforsamlingen med 2/3 Stem
mers Majoritet vedtager det.

2. Fra Bestyrelsen:
Bestyrelsen kan ekskludere et Medlem eller nægte en Ansøger Optagelse i EDR, naar

* særlige Grunde taler derfor. Afgørelsen skal godkendes paa førstkommende General
forsamling.

3. Fra København Afdelingen:
Nye Medlemmer af EDR kan kun optages, naar de er foreslaaet af to Medlemmer, 
der har været i Foreningen i mindst to Aar, og EDRs Forretningsudvalg skal, evt. 
efter Forhandling med vedkommenle Lokalafdeling, godkende Optagelsen.

4. Fra Æresretten:
a) Æresretten foreslaar, at ingen Tyskere fremtidig kan blive Medlem af EDR, samt 
at OZ ikke maa forsendes til Tyskland.
b) Det foreslaas ligeledes, at fremtidige Medlemmer før Optagelsen skal anbefales af 
1 eller 2 Medlemmer, før Optagelsen finder Sted, man vil derigennem faa Mulighed 
for at kontrollere, at ingen af de udelukkede igen bliver Medlem af EDR.

5. Af Bestyrelsen — som et Forsøg paa at finde et Afstemningssystem til Afløsning af 
Fuldmagterne — foreslaas § 11 ændret til: Valg af Formand og Bestyrelse foregaar 
ved Urafstemning blandt Foreningens Medlemmer. De lokale Afdelinger opstiller Lister 
med Navne paa Kandidater og øvrige Bestyrelse. Disse Lister indsendes til Forenin
gens Postboks senest 1/8, og en sammenarbejdet Stemmeseddel udsendes i August OZ 
til Medlemmerne. — Den udfyldte Stemmeseddel kan herefter tilsendes Postboksen 
eller medtages paa Generalforsamlingen, hvor Resultatet af Urafstemningen meddeles.

Dagens Program er iøvrigt:
Kl. 10 i EDR’s København Afdeling, Foreningen af 1860’s Lokaler, Nørrevoldgade 62,

vil Telegrafingeniør James Steffenson, OZ2Q, holde sit Foredrag: „Stations- 
betjening“. — Herefter er der kammeratligt Samvær og ved Spisetid er der 
Mulighed for Servering af Smørrebrød.

Kl. 14 finder som ovenfor nævnt Generalforsamlingen Sted i Kvindernes Hus.
Ved 16-Tiden Pause for The-, Kaffe- og/eller anden Drikning.
Efter Generalforsamlingen eventuelt Fællesspisning.

Kl. 19,30 Fremvisning af Sommerlejrfilm.
Kammeratligt Samvær ad libitum.
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Erfaringer med en Yagi-Retningsantenne for 28 Mhz.
Af <OZ7G, Gerhard Hansen.

*

OZ7G opfordrede i sidste OZ alle OZ-Ama- 
tører, der havde arbejdet med Retnings
antenner, om at komme frem med sine Re
sultater. Her lægger 7G selv for.

Formaalet med Konstruktionen var følgen
de: Antennen skulde give en. kraftig vandret 
Udstraaling, samlet i en ikke alt for smal 
..beam“. Retningsvirkningen skulde være en
sidig for at modvirke stærk QRM fra Biler; 
og Sporvogne fra Hovedgaden direkte nord 
for min Bopæl. Resultatet er blevet godt, 
idet Antennen har givet stærkt forbedret 
Udstraaling i Forhold til Straalingen fra er. 
højtliggende 20 m Hertz-Antenne, ligesom 
Støjen fra Gaden ikke mere er generende ved 
Sending mod Øst over Syd til Vest. Anten
nen giver en Effektforøgelse i Forhold til 
en Halvbølge-Dipol paa ca. 9 db, og giver 
20—25 db mere Straaling fremad end bagud. 
Sidestraalingen er omtrent Nul, hvorved det 
er muligt at pejle en forstyrrende Lokalsta
tion omtrent helt ud.

Antennen er bygget paa følgende Maade: 
Paa et fladt Tag, 7 m over Jorden, er opsat 
en 6 m høj Mast af 3X3” Fyrretræ. Masten er 
nederst forsynet med et ca. 1 m langt stramt
siddende Jernrør, som passer løst ned i et 
Rør med paasvejset Tværstang over Bunden 
og sat i et kraftigt Stativ. Heri kan Masten 
drejes paa en indlagt Kugle forneden, og 
Mastens Stilling kan fikseres ved Hjælp af 
en kraftig Skrue med Haandtag, som gennem 
en Udligger paa Mastens Jernrør kan skrues 
ind mod det fastsiddende Rør i Stativet.

Masten er beregnet til Antenneforsøg. Om
kring den er bygget et 1,4 m langt firkantet 
Trærør, som kan hejses op og ned ved Hjælp 
af et Tov over en Bøjle paa Mastens Top. 
Paa dette Trærør er Antennesystemet bygget 
op, og Konstruktionen fremgaar af Fig. 1.

Øverst, paa tværs af Trærøret er slaaet to 
Brædder fast, hver med Dimensionerne 165 
<10X2 cm, et paa hver Side af Røret. Selve 

Bæresystemet for Antennerne er udført i 
1X1“ knastfrit Fyrretræ, idet 2 Stk. 4,1 m 
lange Lægter er sømmet fast paa tværs af 
de to nævnte Brædder i 1,60 m Afstand, saa- 
ledes at de rager 2 m ud til hver Side. De

Fig. 1.

to lange Lægter er afstivet dels med et Kors 
ind til Midten af Konstruktionen, dels med
4 Skrastivere. Naar Masten er anbragt lod
ret, ligger Tværbrædderne vandret, og de to 
lange Udliggere ligger med en Hældning paa 
7° med vandret Plan, idet den vandret 
polariserede Antennes Udstraalingsvinkel er 
konstrueret til at være 7° med Horisonten.

Antennens Elementer bestaar af 5 Alumi- 
niumsrør med Længder og indbyrdes Afstan-

de som i Fig. 2 (set ovenfra). Rørene er 24 
mm i Diameter med 1 mm Godstykkelse. De 
er anbragt paa „stand-off”-Isolatorer af Por
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celæn ved Hjælp af stramtsiddende, brede 
Bøjler af 2 mm Aluminium. Afstandene og 
Maal er fremgaaet af ret indgaaende Forsøg 
og Maalinger, foretaget med Halvbølge- 
Dipol i 50 m Afstand fra Retningsantennen. 
Maaleopstillingens Diagram ses i Fig. 3. 
Princippet for Maalingerne var følgende: 
Først blev Retningsantennens Antenne, mrk,
A, anbragt og indstillet paa gunstigste Læng
de, idet Rørlængden fra 5,10 m efterhaanden 
blev skaaret ned, og Udslaget paa Maaledio- 
den blev aflæst, naar Antennen fik tilført 
samme Effekt ved 28,5 MHz. Længden er ikke 
særlig kritisk og ligger i det foreliggende Til
fælde mellem 5,0 og 4,9 m. Derpaa anbragtes 
Reflektoren, mrk. R, i en Afstand af 1,5 m 
bag Antennen (closed spaced, der efter Lit
teraturen giver størst gain). Efter Maalinger

ne blev Længden gradvis skaaret ned fra 
5,5 m til 5,24, hvor Toppunktet for Udstraa- 
lingsspænding fandtes. Derpaa blev den 
inderste Retningsviser (Director) anbragt 1,0. 
m foran Antennen, og Længden blev paa 
samme Maade bestemt til 4,75 m. Det var 
Meningen først kun at anvende to Retnings- 
visere, men der viste sig at være Plads til 
tre, og den tredje gav en — omend lille — 
Tilvækst i Effekt. D., blev lagt op, først i 2 
m Afstand fra Antennen, og Længden fand
tes til at være 4,75. Den blev forsøgsvis flyt
tet nærmere paa D,, og Udstraalingen blev 
ganske den samme; de to yderste Retnings- 
visere, D2 og D3, blev derfor anbragt hen
holdsvis 1,8 og 2,5 m foran Antennen. Alle 
tre Retningsvisere er gjort lige lange, men 
en Smule Forbedring kan i foreliggende An
tenne opnaas ved at gøre den mellemste lidt 
kortere end den inderste, og den yderste lidt 
kortere end den mellemste (det drejer sig 
om 2—3 cm). Effektforøgelsen er dog af den 
Grund ringe.

Maaleresultater:
Med Forsøgsopstillingen, anbragt i Forhold 

til Antennen som i Fig. 4, Opstilling 1, fand
tes ved Rotation af Retningsantennen med

Forsøgsopstilling 1

Fig. 4

10 Graders Spring og med først Sender effekt 
tilført ved 28,3 MHz, derpaa ved 28,8 MHz, 
Værdier for ensrettet HF-Spænding i Volt 
over DL1 som Diode i Serie med en induk- 
tionsfri 1000 Ohms Modstand som i neden- 
staaende Tabel 1.

Tabel 1.
Spænding i Volt, maalt over Dipol i 50 m Afstand 

fra Retningsantennen, drejet fra 0—180°.

Grader 28,3 MHz; Volt 28,8 MHz; Volt

0 5,3 6,4
10 5,1 6,1
20 4,3 5,0
30 2,9 3,1
40 1,0 1,2
50 0,4 0,4
60 0,3 0,3
70 0,1 0,1
80 0,05 0,05
90 0,03 0,03
100 0,03 0,02

110 0,03 0,03
120 0,05 0,06
130 0,15 0,15
140 0,20 0,20
150 0,30 0,35
160 0,35 0,45
170 0,40 0,50
180 0,45 0,55

Resultatet er optegnet grafisk i Fig. 5 i et 
polært Koordinatsystem. Kurverne viser ud
præget Retningsvirkning, og Forholdet mel
lem Front og Bagstraaling er bedre end 20 db 
(Effektforskel bedre end 100/1). Hertil kom
mer yderligere, at Maaledioden var opstillet 
lavere end Antennens Udstraalingsplan, saa- 
ledes at Frontstraalingen laa 22° over Maale- 
antennen, medens Bagstraalingen laa 8° over
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Ohm, falder den i en tætkoblet Yagi ned til
6—7 Ohm. Det er derfor vanskeligt at til
passe den til Senderen. Nogle Metoder er 
angivet i ARRL’s Haandbook og i „Ultrakort- 
bølge-Antenner, III“, i OZ, samt i ARRL’s 
Antenna book, som for øvrigt kan anbefales 
stærkt til alle, der interesserer sig for An
tenner.

Man kan anvende et tilpasset Collinsled 
eller en Transformator af et Koaksialkabel, 
1/4 Bølgelængde lang, eller kan anvende den 
gode, gamle Delta-Tilpasning. Den sidste vil 
jeg anbefale som god, idet man ikke behøver 
at skære Antennen igennem paa Midten, med 
deraf følgende Strømtabs- og Kontaktfejl, 
samtidig med at man har Mulighed dels for 
at kunne indstille til fuldstændig Tilpasning, 
dels opnaar paa en nem Maade at faa Feeder- 
ledningerne fri af Antennen. Feederne er 
derfor i dette Tilfælde koblet til Antennen 
gennem et Delta-Led som vist i Fig. 6. Til-

(paa Grund af Retningsantennens 7°-Straa
lingsretning med vandret Plan), af hvilken 
Grund Antennen er bedre end Maaleresul
tatet.

Forsøg med flere engelske Amatører, hvis 
Modtagere har S-Meter, har givet Resultater 
af følgende Udseende:
G6SS, Fone, S9+15db ned til S2, S9+20db 

ned til S3,
G8VH, Fone, S9+15db ned til S2, S9+10db 

ned til SI—2, 
medens Sideudstraalingen i alle Tilfælde laa 
under SI. Resultaterne er væsentlig bedre 
end angivet ved de to ovenfor viste Kurver, 
PA0UN i Holland, som selv har en meget ef
fektiv 3-Element Retningsantenne, der giver 
ea. 17 db, har maalt paa Signaler herfra paa 
28,7 MHz og fundet Effektforskel mellem 
Front- og Bagstraaling paa mere end 100, 
medens Sidestraalingen nærmest var Nul.

Koblingen til Senderen.
Medens en Halvbølgeantennes Straalings- 

modstand paa Antennens Midte er ca. 80

koblingspunkterne er ikke særlig kritiske, og 
den viste Afstand kan forøges 30 cm eller for
mindskes 10 cm, før det tydeligt kan spores 
(med en Glimlampe langs Feederledningen), 
at der optræder staaende Bølger i Feederne. 
Naar Tilpasningen er helt i Orden, skal Glim- 
lampen lyse jævnt langs hele Feederlednin- 
gen, svagt faldende fra Sender til Antenne. 
I dette Tilfælde er Feederne 28 m lange, de 
er af 2 mm blank Kobbertraad, holdt i Af
stand mellem 10 cm lange Glasspredere, ca.
1 for hver 50 cm. Den yderste Del af Feeder- 
ledningerne er af blød Antennetraad, over
trukket med svære Glasperler, af Hensyn til 
Antennens Drejning. Antennen kan drejes 
360 Grader, og Feederne lægger sig under en 
Del af Drejningen ind mod Træmasten. Glas
perlerne isolerer imidlertid godt, og selv stærk 
Regn giver ingen mærkbar Nedgang i Effek
ten. Ligeledes gør det ikke særlig meget, at 
Feederafstanden varierer en hel Del. Feede- 
ren er i Senderen klipset ind over 4 Vindin
ger i en Svingningskreds med 6 Vindinger 
paa Spolen (Diameter 65 mm, 7 mm Kobber
rør), og Svingningskredsen er linkkoblet til 
PA-Spolen gennem en Link af svær 1,5 mm 
Kobbertraad, en kraftigt isoleret hvid Traad
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til Stærkstrømsinstallation. Linken her en en
kelt Koblindsvinding i hver Ende.

Resultater paa DX.
Antennen giver stærke Signalstyrker saa- 

vel i Sending som Modtagning. Fjerne DX- 
Stationer er næsten „sikre“, kort efter at 
Baandet er aabnet, naar kun faa Stationer 
naar igennem. Mange fjerne Stationer er 
wrkd. og har meddelt, at kun ganske faa 
Stationer overhovedet var hørbare paa det 
paagældende Tidspunkt. Paa Dage med „short 
skip“ med europæiske Stationer bliver Styr
ken hovedsageligt meldt 9+. Antennen be
nyttes ogsaa som Modtagerantenne, idet Lin
ken mellem Antennespolen og PA-Kredsen 
aabnes og skiftes over til en Link til Mod
tagerens Indgangsspole. Systemet giver stør
ste Signalstyrke og mindste Støj i Forhold 
til Signalstyrken. Forholdene for DX har ikke 
været gode i den sidste Del af Juni, men Log
gen viser, at PK er wrkd med S7—8 paa fone, 
og at CX har været ind med S7, ligesom ZS, 
ZE og ZU har givet 6—9.

Data vedr. MaalSng med Halvbølge-Dipol,
I Fig. 4 er angivet 2 Maaleopstillinger, ud 

fra den Betragtning, at Dipolen selv er noget 
selektiv over for Fasedrejning. Med Maale- 
opstilling 2 fandtes imidlertid en Kurveform 
for Straalingen som omtrentlig ligner Fig. 5, 
idet blot alle de maalte Spændinger gik ned 
til ca. en Tiendedel af Værdierne med Maale-

Fig. 7.

opstilling 1. Maaledipolen var rigget ganske 
interimistisk op og ses i Fig. 7. Dens Højde 
over Jorden er ret bestemmende for den 
maalte Spænding. Naar Retningsantennen 
var stillet paa bedst mulig Retning til Dipo
len fandtes i 4 m Højde over Jorden (Dipo
len vandret) 6,4 Volt, men kun 0,04 Volt, naar 
Dipolen var 5 cm over Jorden. I 1 m Højde 
fandtes 0,46 V, i 2 m 1,95V, i 3 m 4,5V. Lige
ledes var det let at finde Maaledipolens Straa
lingsdiagram, der ligner to omtrent cirkel
formede Elipser. Straalingen paa tværs af 
Dipolen er i Volt 10 Gange saa stor som paa 
langs.

Synspunkter vedr. Eksperimenter med 
Antenner.

Nu, hvor flere Bølgeomraader er frigivet, 
er Interessen for 10 m svundet en hel Del for 
danske Amatørers Vedkommende. I Køben
havn er der dejlig roligt og frit for Lokal- 
QRM, hvilket er en stor Fordel for os, som 
har særlig Interesse for 28 MHz. Retnings
antenner er alle andre overlegne, det vil Rap
porter fra DX-Stationerne snart overbevise 
om. Saa godt som alle kraftige Signaler kom- 
mere fra effektive Retningsantenner, idet det 
naturligvis ikke er gørligt at sende med saa 
stor Effekt paa en Amatørstation, som den 
tilladelige Effekt + 6—10 db paa Grund af 
Antennens Retningsvirkning giver paa Mod
tageren. Da imidlertid Interessen for 14MHZ 
er særlig brændende for Tiden, var det en 
god Idé at prøve at konstruere en Antenne, 
som gav Retningsvirkning paa saavel 28 som 
14MHz. Dette kan gøres med den vandrette 
eller lodrette W8JK-Antenne, 4 Dipoler for 
28 MHz, krydset ind over Midten, og feedede 
her med en afstemt Feeder, med Strømfee- 
ding for 14MHz og Spændingsfeeding for 
28 MHz. En anden Metode, som jeg selv i 
Øjeblikket pusler med, er en Tre-element 
Yagiantenne, der giver større gain end W8JK, 
og som har Fordelen ved sin ensidige Ret- 
ningsvirkning og bredere Straalingsdiagram. 
Den kan bygges paa følgende Maade: Anten
nen bestaar af to lodrette 28 MHz-Dipoler, 
hver paa 5,0 m, af 1“ Metalrør over hinanden 
og feedede gennem en afstemt Feeder, der 
afstemmes til Strøm for 14 MHz og til Spæn
ding for 28 MHz. Denne Antenne giver i sig 
selv ca. 3 db mere vandret Straaling end en 
lodret Halvbølge-Dipol paa 28 MHz- hele 
Vejen rundt og benyttes en Del af franske 
28 MHz-Amatører med udmærket Resultat.
I Forbindelse med denne lægges to Retnings-
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Støjbegrænsning i C.W. Modtagere.
(Efter Maj QST ved T. R.)

Uddrag af en Artikel af W1DF, hvori denne 
giver forskellige praktiske Raad for Støj- 
bekæmpelse.

Støjbegrænsere i commercielle Supere er 
som Regel indrettet saaledes, at Modtageren 
slaas død af de Støj spidser, der hæver sig 
væsentligt over Signalstyrken. Sædvanligvis 
indstiller Begrænseren sig efter Signalstyr
ken, saaledes at 100 pCt. modulerede Signa
ler med forskellige Bærebølgestyrker gaar 
igennem uden at skære af. Dette virker ud
mærket ved Telefoni, men ikke særlig godt 
ved C. W. paa Grund af den kraftige Bære
bølge fra Beat-Oscillatoren.

visere over hinanden, indrettet saaledes, at 
deres Afstand til Antennen kan variere fra 
close spacing, ca. 1,2 m, paa 28 MHz, ti] 
stærk close spacing, ca. 1,5 m, paa 14 MHz, 
idet de to Retningsvisere anbringes paa Træ
stænger med Hængsler, der benyttes saa
ledes, at naar Afstanden varieres fra 1,2 m 
til 1,6 m, lukkes, kortsluttes, Retningsviserne 
samtidig paa Midten. Det lyder maaske lidt 
indviklet, men kan let udføres i Praksis med 
ialt 8 almindelige Hængsler og lidt Snore
træk sammen med en kraftig Knivafbryder 
med forkromede eller forsølvede Kontakter. 
Herved faas en Antenne, som giver vandret 
Udstraaling og ca. 8 db gain paa 28, og ca. 
4—5 db paa 14 MHz. Det er paa tilsvarende 
Maade muligt at forsyne Antennen med en 
Reflektor, indrettet med 3 m Afstand paa 
14 MHz og 2,5 m paa 8 MHz, men det bliver 
lidt vanskeligt at faa Feeder ledningen ned i 
dette Tilfælde. — De Amatører, som kan og 
har Tid. Raad, Lyst og Plads, maa interessere 
sig for Antenner. Det er paa dette Omraade, 
der kan vindes noget i Retning af konstant 
gode Resultater, det har især Arbejdet paa 
28 MHz vist i de sidste Maaneder.

Rettelse:
OZ, Juni 1946, Maaling af Jævnspændinger, 2. 

Linie under Fig. 3, Side 128, læses: M er selve In
strumentet, rn_____ ri er.............

Støjens Karakter.

Fig. 1.

Ofte har Støjen Karakter af enkelte kort
varige Impulser, hvis Spidsspænding ligger 
langt over Signalspændingen, f. Eks. de kraf
tige, dæmpede Svingninger i Bilers Tæn- 
dingssystem. (Fig. 1 A). Til Sammenligning 
er i Fig. 1 B afbildet en kontinuert Sving
ning (Signalspændingen). Hvis alt, hvad der 
ligger udenfor de punkterede Linjer, skæres 
væk, vil en væsentlig Del af Støjen blive 
uvirksom, saaledes at Signalstøjforholdet bli
ver forbedret.
\

Fig. 2.

Hvis Beatfrekvensen i 2’ Detektor samtidig 
moduleres med Signalfrekvens og en Støj
spænding med den omtalte Impulskarakter, 
vil den ensrettede Spænding faa det paa Fig.
2 A til venstre viste Udseende. En Afskæring 
af alle Spændinger over en vis Størrelse vil 
resultere i L. F. Svingninger som Fig. 2 til 
højre. Halvdelen af Spidserne er gkaaret 
væk, men de nedadrettede Spidser er stadig 
til Stede. Øret vil praktisk talt ikke kunne 
mærke ringen Forskel. Hvis Støjen virkelig 
skal skæres væk, bør Begrænserkredsen 
være virksom over for baade positive og 
negative Impulser, og for at det skal være 
helt godt, skal den skære af ved samme 
Spænding over og under Aksen.
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Støjimpulser og Selektivetet.

Fig. 3.

Det Antal Svingninger en enkelt Impuls 
vil frembringe i en Svingningskreds, er af
hængig af Kredsens Q (Kredsgodheden) og 
dermed af Selektivitetet. I Fig. 3 vises, hvor
ledes Impulsen bliver mindre, men samtidig 
„trækkes ud“, naar Selektiviteten stiger. Jo 
kraftigere Impulsen er, desto længere Tid 
medgaar, inden Amplituden synker til en 
bestemt Værdi, og hvis Impulserne kommer 
hurtigt efter hinanden, kan de endda kom
me til at overlappe. Ved impulsagtig Støj vil 
der komme 100 a 120 Impulser pr. Sekund, 
saaledes at den Tid, Impulsen ligger over 
Signalet, gerne skal være meget mindre end 
1/100 Sekund. Man ser af ovenstaaende, at 
man ikke faar megen Fornøjelse af at lave 
Støjbegrænsning efter et Krystalfilter. Selv 
om der kan være Tilfælde, hvor man kan 
modtage et Signal forstaaeligt med normal 
M. F. Selektivitet plus en god Begrænser, 
uden at man kan modtage klart Signal gen
nem Krystalfilter, vil man dog i de fleste 
Tilfælde med et Krystalfilter kunne nedsætte 
Impulsspændingen saa meget, at Signalerne 
bliver hørbare.

Konstant Støj bestaar som Regel af hyp
pige Impulser, der overlapper hinanden. 
Overfor en saadan Støj nytter en Begrænser 
ikke meget, her er Løsningen forøget Selek
tivitet. Da Støjen er spredt over hele Fre
kvensspektret, vil der komme mindre Støj 
gennem Modtageren, naar Baandbredden gø
res mindre, samtidig med at Signalstyrken 
ved C. W. Modtagning holdes konstant, saa
ledes at man opnaar et bedre Signalstøjfor
hold. Overfor en saadan Støj virker et Kry
stalfilter udmærket.

I Almindelighed vil den forekommende 
Støj være en Blanding af de to Arter, saa

ledes at man maa prøve sig frem til den 
bedste Løsning.

En praktisk Begrænser.
Paa Fig. 4 er vist en Begrænser beregnet 

til at indskyde mellem Hovedtelefoner og 
Telefonbøsninger. Der anvendes følgende 
Dele:
C1 = 0,005 uF.
I1 = Tilslutning til Hovedtelefon.
P2 = Jack til Telefonbøsninger.
R1= 15.000 Ω½ Watt.
S1 = Afbryder.

1N 34 = Sylvania Germanium Krystal Dioder
2 Stk. 1,5 Volts Batterier.

Fig. 4.

Virkemaaden er følgende: Alle Signaler, 
hvis Spidsspænding ligger under 1,5 Volt, 
gaar igennem uden Dæmpning. Naar Spids
spænding kommer over 1,5 Volt, bliver Dio
den ledende, hvis f. Eks. L. F. Spændings- 
amplituden er positiv, bliver Diode 1 ledende. 
Hvis den indre Modstand af Diode og Batteri 
er ringe i Forhold til Telefonernes Impedans, 
vil Telefonerne være kortsluttet over for 
Spændingsspidsen. Hvis Amplituden er ne
gativ, bliver Dioden 2 ledende. Resultatet er, 
at Spændingsspidsen paa begge Sider af Ak
sen bliver skaaret væk. Den største Amplitu
de er lig med Spændingen paa Batterierne. 
(Spændingen paa de to Batterier skal være 
ens).

I Stedet for Germanium Dioderne, der er 
noget vanskelige at faa herhjemme for Øje
blikket, kan anvendes et Par almindelige 
Dioder eventuelt et Par Trioder forbundet 
som Dioder. Germanium Dioderne vil dog 
absolut være at foretrække.

Modstanden R1 er kun nødvendig, hvis 
man anvender Udgangsrør med ringe indre 
Modstand. Ved de fleste Udgangspentoder vil 
R kunne undværes. Da Selvinduktioner i Be- 
grænserkredsløbet vil foraarsage Svingnin
ger, naar Spidserne skæres af, bør man ikke 
anvende Udgangstransformator. Selvinduk
tionen i Hovedtelefonerne vil ogsaa forringe 
Begrænserens Effektivitet. De bedste Ste-
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Lejrsenderen 1946.
7HB og 7EU.

OZ7EU beskriver her den Sender, som han 
og 7HB konstruerede til Aarets Sommerlejr.

I Sommerlejren i Aar skulde der selvfølge
lig være en Sender. Da Senderen i første 
Omgang blev projekteret, var det kun Me
ningen den skulde gaa paa 160 Meter til offi
cielle Lejrudsendelser. Der vilde antagelig 
kunne indhentes Tilladelse til dette fra P & 
T. Men Frigivelsen af 20 og 40 Meter Baan- 
dene ændrede i sidste Øjeblik Planerne, idet 
der jo nu var Chance for, at Senderen kunde 
høres herhjemme paa 40 Meter. Det viste sig 
ogsaa at holde Stik, idet Senderen i hvert 
Fald her i København gik overordentlig fint 
ind paa denne Frekvens.

Fra Bestyrelsens Side var der givet Kon-

der for en Begrænser er efter Detektor eller 
modstandskoblet L. F. Trin. Den her viste 
Begrænser har dog den Fordel, at den kan 
tilsluttes en forhaandenværende Modtager 
uden at ændre noget i denne.

Den her viste Begrænser har en udmær
ket Virkning over for Tændingsstøj og lign. 
Den skulde altsaa med Held kunne anven
des ved 10 m Modtagning, hvor Bilstøj er me
get generende. En anden Fordel er, at man 
kan dreje Baandet igennem uden at faa ondt 
i Hovedet, naar man pludselig kommer ind 
paa en kraftig Station.

Amplitudeafskæringen bevirker naturlig
vis en Forvrængning, naar man stiller ind 
paa en kraftig Station, men denne For
vrængning vil ikke være værre end den, en 
almindelig Hovedtelefon giver.

Der kan indtræffe det ubehagelige, at en 
kraftig Station ved Siden af en svagere Sta
tion sætter Begrænseren i Funktion, saaledes 
at den svagere Station bliver kvalt. Da den 
kraftige Station danner højere Stødtone med 
Beatfrekvensen end den svagere Station, 
naar man indstiller paa sidstnævnte, kan dette 
bekæmpes ved at kortslutte Begrænseren over 
for de høje Toner med en Kondensator. (C1 
paa Fig.). Dette vil dog være et Kompromis, 
da Kondensatoren nedsætter Begrænserens 
Effektivitet over for Impulsstøj.

struktørerne visse Retningslinier at gaa efter, 
bl. a. skulde Senderen være krystalstyret. 
Det viste sig imidlertid at være meget van
skeligt at faa et Krystal til det meget ind
skrænkede 40 Meter Baand, først i sidste Øje
blik lykkedes det at laane et, som blev op
givet til at ligge indenfor Baandet. Det var en 
Fejl fra vor Side, at vi ikke gav os Tid til at 
kontrollere dette, idet det, da Senderen kom 
i Gang i Lejren, viste sig, at Frekvensen laa 
langt ved Siden af. Naa, vi er jo ikke eksperi
menterende Amatører for ingenting, saa et 
Par af Deltagerne gav sig straks til at bygge 
Styretrinet om til ECO, saa man saa kunde 
komme paa Plads i Baandet. Ved Beskrivelsen 
af Senderen vil jeg ikke komme ind paa den
ne Ændring, men holde mig til det Udseen
de, Senderen havde fra vor Side.

Fra den gamle EDR-Sender var der kun 
PA-Røret RS337 tilbage. Da Senderen blev 
afleveret til Politiet, var dette dejlige Rør 
„gaaet under Jorden”, saa det nu igen kunde 
komme til Ære og Værdighed. Det skulde 
selvfølgelig ogsaa anvendes til den nye Sen
der. Til yderligere Bestykning skænkede 
PHILIPS os saa alle de øvrige Rør, PE 05/15 
til Oscillatorrør, en Serie Helglas E-Rør til 
Modulatoren samt alle Rørene til Ensretteren.

Senderen er indrettet til at kunne køre kry
stalstyret paa 3 Baand, 10, 20 og 40 Meter. 
Der er kun to Trin i Senderen, men der er 
Plads til et Mellemtrin, som senere skal ind
bygges. Der er ingen Spoleskiftning i Sende
ren, den foretages ved med Omskiftere at 
kortslutte Vindinger af Spolerne fra den kol
de Ende.

Som det fremgaar af Diagrammet, er Kry
staloscillatoren koblet som Tri-Tet Oscillator. 
Der kan med en Omskifter vælges imellem 4 
forskellige Krystalfrekvenser. Det er alle 7 
MHz Krystaller. Katodespolen L1 er afstemt 
dels med en fast Blok paa 100 pF og dels 
med en var. Lufttrimmer, som dog er afstemt 
en Gang for alle, og som ikke er afstemme
lig udefra, idet den relativt lille Frekvens
forskel paa Krystallerne ingen Indvirkning 
har paa Afstemningen her. I Anoden udtager 
vi saa 40 eller 20 Meter og gaar videre til 
Udgangsrøret. Koblingen er kapacitiv. Ud- 
gangsrøret gaar paa 20 og 40 Meter som ret

171



Forstærker og paa 10 Meter som Fordobler. 
Nøglingen foretages i Oscillatorrørets Skærm
gitter af Hensyn til Breakin, og da der kun 
skulde køres med Krystal, er der ikke fore
taget nogen Spændingsstablisering. Udgangs- 
rørets Anode er gennem et Collinsled koblet 
til Antennen. Der kan saa anvendes alle An
tennetyper og en god Tilpasning kan altid 
foretages. Til Kortslutning af Spolerne L, og 
L3 maa anvendes meget robuste og sikre Om
skiftere. Vi anvendte et Par Allei paa kera
misk Grundlag. Kontaktfjederen her bestaar 
af et helt Bundt Broncefjedre, som alle dan
ner sikker Forbindelse til Kontakten. Ved 
Prøverne viste det sig, at Forbindelsen til 
Kontaktarmen faktisk burde være kraftigere, 
end Tilfældet var, idet denne, naar Senderen 
kørte i Tomgang, altsaa uden Antenne til
sluttet, blev rødgloende. Der var dog ingen 
Opvarmning af Betydning, naar Senderen gik 
belastet. Men man kan indse, at alm. Omskif
tere af MEC-Typen ikke kan anvendes her, i 
hvert Fald ikke i Udgangskredsen. Senderen 
er fanggitermoduleret, og der kan med en 
Omskifter skiftes fra CW til Telefoni. Denne 
Omskifter skifter tillige Styregitterspændin- 
gen til Udgangsrøret samt aabner og lukker 
Nøglen. En anden Omskifter betjener Mete- 
ret, der kan indskydes i de to Rørs Anode
kredse samt i Udgangsrørets Styregitter. Alle 
de anvendte Blokke er Glimmer eller kerami
ske og rigeligt dimensionerede.

Modulatoren bestaar af tre Rør, 2 Stk. 
EF 22 og et EBL21. Det første Rør er forbun
det som Pentode og det andet som Triode. 
Der er foretaget meget effektive Afkoblinger 
af Anode- og Skærmgitterspændinger. Der er 
ikke Modkobling eller Tonekorrektur af no
gen Art, og til HF-Spærring i Indgangen var 
det kun nødvendigt med en Modstand og et 
Par smaa Blokke, Mikrofonen var af Krystal- 
Celletypen og var velvilligt skænket EDR af 
Firmaet „Bernic”.

Ensretteranlæget, som der ikke er vist Dia
gram af, bestaar af en stor 300 Volts Ensretter 
med Røret AX 50, som leverer saavel Anode
strøm til Oscillatoren, Anodestrøm til Modu
latoren, Skærmgitterstrøm til PA-Røret samt 
de fornødne Gitterspændinger. Til Gitter- 
spændingsensretter anvendes AZ1, og der 
bruges den ene Halvdel af Højspændingsvik- 
lingen til dette Formaal. Anodestrøm til Ud
gangsrøret leveres af en 1000 Volts Trans
formator samt to Kviksølvensretterrør 
DCG2/500. I Ensretteranlæget staar desuden 
en Transformator, der leverer GLadesteøm 
til Senderrørene.

Sender og Ensretter er sammenbygget paa 
en „Rack”, der er meget solidt udført af sam- 
mensvejset Vinkeljern, og Enhederne er op
bygget paa Chassier af svær Jernplade. Det 
hele fremtræder som en færdig Enhed.

OZ7EU.
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Antenneamperemeter.

Ring af HF- Jern paa hvi/ken ls er viklet

For nogen Tid siden kom jeg i Besiddelse 
ai et Antenneamperemeter af tysk Fabrikat. 
Det var imidlertid til 4 Amp. ved fuldt Ud
slag, lidt rigeligt til en Amatørstation. Det 
mentes ikke, at der var noget at gøre med 
Hensyn til Forandring. Imidlertid blev In
strumentet skilt ad og undersøgt, og det viste 
sig at være forholdsvis let at ændre det til 
andet Omraade. I sin oprindelige Skikkelse 
ser Diagrammet ud som vist. Antennen gaar 
gennem Primæren af en meget lille Strøm
transformator, der er viklet paa en lille Ring 
af HF-Jern. Primæren L1 bestaar kun af en 
enkelt Vinding, der gaar som vist paa Teg
ningen. Sekundæren L, bestaar af ca. 40 Vin
dinger Laktraad opviklet som en Toroidspole 
paa den nævnte Kærne. Denne Vikling fjer
nes, og i Stedet for vikler man 120 Vindinger 
paa af en tyndere Traad. Kun i eet Lag. 
Traaden kan være ca. 0,15. Desuden ændres 
Mpdstanden paa 70 Ohm til 200 Ohm, og dette 
giver til Resultat, at det fulde Udslag nu er 
for ca. 1 Ampere, en meget anvendelig Stør
relse. Det vil være meget rart at indstille In
strumentet efter et andet, som man ved er i 
Orden. Ved Ændring af Instrumentformod- 
standen paa 6 kOhm kan det fulde Udslag 
indstilles til den rigtige Værdi. Det bemær
kes, at det blev forsøgt forinden Operationen 
af faa Udslaget større ved Formindskelse af 
denne Modstand, endog Udeladelse, men det 
var meget minimalt, dette gav. Hele Opera
tionen maa foretages omhyggeligt. Da der> 
anvendte Ensretter af Sirutor Typen er me
get frekvensafhængig, vil Justeringen kun 
passe paa det Omraade, den er foretaget, saa 
vil man have nøjagtig Besked om Antenne
strømmen paa flere Baand, maa der justeres 
paa alle disse Baand efter et Instrument af 
Termokors- eller Varmetraaadstypen.

Har man et passende Instrument, kan man 
ogsaa sagtens selv konstruere sig et udmær
ket Anetenneamperemeter efter Diagrammet.

Ventilen kan være Sirutor eller maaske bedre 
de nye amerikanske, der forhaabentligt snart 
fremkommer her i Landet. Strømtransforma
toren kan let laves, kan man ikke faa et 
Ring 20-—25 Millimeter i Diameter med et Hul 
paa 10—15 mm af HF-Jern, kan man frem
stille den paa en alm. Kærne af HF-Jern. 
Og et saadant Instrument har endvidere den 
Fordel fremfor Instrumenter af Varmetraads- 
eller Termokorstypen, at selve Instrumentet 
kan anbringes hvorsomhelst paa Senderen.

OZ7EU.

Boganmeldelse.
Fra Ahrent Flensborg har OZ modtaget til An

meldelse:
„The Radio Handbook“ 1946. (Editors and Engi- 

neers, Los Angeles.) Denne Bog beskæftiger sig i 
det væsentlige med samme Emner som „The radio- 
amateurs handbook“. Afsnittet om Indøvelse af 
Morse er mere udførligt; der findes Lister med 
Bgostavgrupper til Øvelsesbrug. Frekvensmodula
tionen optager ca. 15 Sider, Puls-Time Modulation 
omtales ogsaa. I Slutningen af Bogen findes et 
Afsnit om Radioberegninger, der begynder med 
den allersimpleste Talteori og ender med Filter- 
nomogrammer, altsammen beskrevet paa yderst let
fattelig Maade. Desuden indeholder Bogen Teori, 
Rørdata, Fjernelse af bcl-qrm samt en Mængde 
Konstruktioner. Papirkvaliteten er fin, og de fleste 
af Fotografierne staar klart. Diagrammerne er me
get tydelige. Det er en Fordel, at Bogen er -ind
bundet i solidt Lærredsbind. (598 Sider + 106 Sider 
Annoncer.)

Fra Czechoslowakiet.

OK-Amatørerne har faaet deres Licens til
bage i Maj Maaned og er nu klar til QSO, 
fortrinsvis paa 20 Meter, 'men dog ikke i 
samme Udstrækning som før Krigen. I Cze
choslowakiet — som i Danmark — har den 
saakaldte „Værnemagt” ogsaa efterladt en 
Del Radioudstyr, som nu kommer OK-Ama
tørerne tilgode. I Radioforretningerne kan 
igen købes amerikanske Krystaller, ligesom 
Radiorør er fremme i mange forskellige Ty
per. Den hjemlige Radioindustri er ogsaa 
kommet i Gang. OK-Amatørerne vil gerne i 
Korrespondance med danske Amatører og 
interesserede kan skrive til Otakar Halas, 
OK2RR, Krizova 44/IV, Brno 2, der er Red
aktør af OK-Amatørernes Medlemsblad 

< „QTC”. (Engelsk, fransk eller tysk Korre
spondance.)
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E.D.R.s Sommerlejr
Paa Opfordring skal jeg forsøge at give 

en lille Oversigt over den Virksomhed, der 
udfoldedes i Forbindelse med Sommerlejrens 
Sender, OZ7EDR.

Ved min Ankomst til Lejren Søndag Mid
dag blev jeg paa 3FL’s Opfordring anmodet 
om at tage Jobbet som Stationschef. Det var 
med stor Betænkelighed, jeg bøjede mig for 
Majoriteten ud fra den Betragtning, at jeg 
som nylicenseret Amatør ikke besad Erfaring 
nok til at bestride denne vanskelige Opgave, 
saa hvis een og anden old timer har fundet 
Grund til Klage, beder jeg om Overbærenhed.

Naa, til Sagen, som SM6QP sagde! Ved 
Lejrens Begyndelse bestod Stationens Mate
riel af en 8 Rørs Super, Fu H. e. u., batteri
drevet, tysk Oprindelse, samt Senderen, byg
get af OZ7EU og OZ7HB, CO — PA (PE 
05/15 og RS 337). Strømforsyningen var 110 
V D. C., der drev en Omformer til 220 V A.
C., hvilken Spænding dog ikke var eksakt 
p. Gr. a. det lokale Nets ret store Spændings
fald. Senderens Ensretteranlæg er dimensio
neret til at give 1000 V til PA-Trinet, men 
Spændingen har skønsmæsigt ligget cmkring
7—800 V, saaledes at Udgangstrinet paa 
Fone har været tilført ca. 50 Watt. Oscilla
toren var forsynet med 4 Krystaller, heraf 
kun eet til 40 m Baandet. P. Gr. a. udebli
vende Svar paa CQ paa dette Baand, og da 
man saa det som Senderens fornemste Op
gave at arbejde paa dette Baand a. H. t. OZ- 
Amatører, gjorde man Skridtet helt ud og 
byggede ECO i Styretrinet. Denne Operation 
udførtes af OZ7DR, der med sine dejlige Ap
parater, bl. a. Maalesender og Oscillograf, 
reddede den tekniske Side af Sommerlejren. 
Det viste sig endvidere nødvendigt at sætte 
Modtageren paa Servicebordet, da man straks 
havde Indtrykket af, at denne Modtager ikke 
ydede sit bedste. Ogsaa denne Operation 
(Trimning) gjorde Underværker. Antennen, 
der var ophængt i to 15 m høje Master, var 
oprindelig dimensioneret som 80 m Hertz, 
som med de gode og frie Forhold arbejdede 
fuldt tilfredsstillende.

Efter Ombygningen af Senderens Styretrin 
var det saa Meningen, at vi skulde have 
nogle QSO’er. Efter Sammenflikning af en 
primitiv Absorptionsbølgemaaler (en saadan 
fandtes nemlig ikke paa Stationen. Hi Hi!) 
(og aabenbart heller ikke paa Læsø. Red.), 
viste det sig, at vort lokale 20 m Baand hav-

paa Læsø, Juli 1946.
de flyttet sig til ca. 10,5 MHz (Tri-tet, for
kert harmonisk!). Klokken var da naaet til 
02,30, og uden Energi til at afvente et posi
tivt Resultat kravlede vi i Halmen og sov 
ind med de uskyldiges lettede Samvittighed, 
Morgendagen lønnede os da ogsaa med den 
første QSO efter Ombygningen, efter at vi 
om Søndagen paa 20 m havde haft 1 F-, 1 I- 
og 2 G-Amatører samt OZ9N i Frederiks
havn. Nu gik det saa Slag i Slag med Fone 
og CW, og Rapporterne var pæne, de fleste 
var paa 5—8—9. Ialt havde vi ca. 70 QSO’er, 
ført af Lejrens forskelige licenserede Ama
tører.

Et Kapitel for sig var vore Forsøg paa at 
faa Forbindelse med OZ Stationer paa 40 m.
Dette viste sig meget vanskeligt, vel nok 

hovedsagelig p. Gr. a. den fremherskende 
BC-QRM, der netop er værst paa ’ det lille 
Baand, der er tildelt OZ. Der var desværre 
ikke opnaaet Tilladelse til egentlige Lejrud
sendelser (!!!), men hver Dag Kl. 14 og 19 
forsøgte vi at kalde OZ Stationer, men først 
da vi den 12. med G6BY som Mellemmand 
fik en Meddelelse igennem fra OZ7HL og 
OZ2Z, kronedes vore Anstrengelser med en 
40 m QSO med nævnte 2 Hams. De blev hel
digvis ikke de eneste, senere fulgte 7KIS, 
2XX, 8J, 4UL og en enkelt LA’er og ON’er. 
Endvidere havde vi den store Glæde og Op
muntring, at talrige Medlemmer over Landet 
fulgte vore Opfordringer til at sende direkte 
Rapporter til Lejren, og paa et vist Tids
punkt tror jeg nok, den gode Post- og Tele
grafmester i Vester øhavn ønskede os et vist 
varmt Sted hen. Selv fra LA fik vi Lytter
rapporter, og det er en Selvfølge, at alle dis
se betænksomme Amatører vil modtage en 
Tak fra Sommerlejren i Form af OZ7EDR’s 
QSL-Kort. Desværre var Beholdningen af 
Kort opbrugt, hvorfor Optryk er nødvendig; 
saa hvis QSL-hungrende Amatører er ved at 
blive utaalmodige, saa lover jeg her at ordne 
Forholdet saa hurtigt, Forholdene tillader det.

Endvidere skal jeg videresende de bedste 
Hilsener fra G2SY med Tak for fb Forbin
delser i 1939 til følgende OZ-Amatører (QSO 
11/7 Kl. 13,02—13,37): OZ5Q, 5FY, 4V, 5CC, 
4UL og 2XA.

Til Slut vil jeg selv takke alle Lejr delta
gerne for den dejlige Uge og det gode Kam
meratskab med et: Paa Gensyn næste Aar, 

OZ3FB, F. Bruhns.
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Sommerlejren 1946. 
*

Da vi en Lørdag Aften ved halvsyv Tiden an
kom til Frederikshavn og kørte ned til Havnen 
for at vente paa Færgen fra og til Læsø, spejdede 
vi ganske naturligt efter E.D.R.-Emblemer, men der 
var nu ingen at se paa det Tidspunkt. Derimod 
var der et Par unge Mennesker med feltgraa Kas
ser paa Ryggen som stod og spejdede ud over 
Kattegat. Da vi spurgte dem, om de ikke var Ama
tører, svarede de paa klingende Svensk „Jåhå”. — 
Det var SM6QP og „Nisse” fra Gøteborg, som var 
kommet over med „Sessan” fra Sverige. De graa 
Kasser viste sig at være et Par ganske fortrin
lige 5 Meter Tranceivere af svensk Militærmodel, 
som den svenske Stat havde realiseret for 15 Kr. 
pr. Stk. inclusive Mikrofon og Telefoner.

Naa, under Samtalen om Amatørforhold i Dan
mark og Sverige kom Færgen —• Dampfærge Læsø
— til Syne udenfor Havnen. Efter at den havde 
lagt til og var blevet losset for en stor og livlig 
Last af Søndagsgæster, gik de mange Amatører, 
som i Mellemtiden var mødt op ombord. OZ5G’s 
Ford blev trillet op paa Agterdækket, der var lige 
Plads til Vognen, men Bagagen bagpaa svævede 
udenfor Rælingen. OZ7DR’s lille røde Standard blev 
stuvet ned i Lasten med sit Indhold af Maalesen- 
der, Forstærker, Værktøj, Instrumenter og den nye 
Cosser Dobbeltstraaleoscillograf og andet Grej, 
som viste sig at være nyttigt Udstyr, da vi skulde 
i Gang med de uundgaaelige Reparationer paa 
Lejrens Radiomateriel.

Turen over gik godt i det fine Vejr, den kan 
ellers være skrap. Paa Færgen oplystes det, at en 
Hovmester, der havde sejlet paa de 7 Have i 40 
Aar, blev søsyg for første Gang paa denne Rute 
over Læsø Rende. Der kan ikke garanteres for 
Historiens Ægthed, derimod er det ganske rigtigt, 
at en Uldkræmmer for nogle Aar siden kom en 
halv Time efter Færgens Afgang og derefter ind
hentede den — paa Cykel — og kom med! Det var 
i en af de strenge Isvintre — meget strenge!

Undervejs med Færgen blev det forsøgt at faa 
Forbindelse med Øerne paa 5 Meter via SM6QP, 
men de var ikke i Gang derovre, saa det lykkedes 
ikke. Efter et Par Timers Sejlads lagde vi til 
ved Kajen i Vesterø Havn, hvor adskillige af Lej
rens tidligere ankomne Deltagere var mødt op 
for at tage imod. Der udveksledes mange Hilsener 
fra Skib til Kaj inden de første sprang i Land og 
fik et ordentlig Velkomstklap paa Ryggen. Bilerne 
kom i Land og blev læsset med alt, hvad der kunde 
være af Bagage bagpaa, foran og paa Taget, og

af Sted gik det mod Lejren. Allerede et godt 
Stykke ude paa Havet kunde man se de to 15 Meter 
høje Antennemaster og Lejrens Flagstang. Nu sty
rede vi lige efter dem, og via en Grusvej og 
gennem en Fyrretrækstykning lykkedes det at 
komme ind paa den lune og idylliske Teltplads, 
hvor Lejrchefen, OZ3FL, tog imod og anviste Plads 
i Teltrækken. Aftenen gik med at hilse paa gamle 
Kendinge og de nye, som var kommet til. Vi ka
stede et Blik ind i Senderteltet og beundrede den 
fine nye „bandswitoh“ Sender, som vi skulde faa 
saa megen Fornøjelse af. Trætte efter Dagens 
Anstrengelser tørnede vi saa ind ved Midnatstid.

Næste Morgen blev vi vækkede med Musik fra 
Lejrens Højttaleranlæg ved 7-Tiden, og 3FL’s 
Stemme, der holdt os orienteret om, hvor hurtigt 
Tiden nærmede sig otte. Klokken otte præcis blev 
Flaget sat under fuld Honnør. Klokken otte afgik 
vi i mere eller mindre samlet Flok til „Spisehuset”, 
hvor 2BX’s Moder præsterede det Kunststykke tre 
Gange om Dagen at lave Mad til de ca. 100 Del
tagere paa et Komfur og en Primus.

Dagen gik saa ellers med Badning og Udflugter 
rundt paa Øen, som slet ikke er saa lille, som de 
fleste tror. Der er ca. 25 km fra Vesterø Havn 
ad Vejen til Østerby.

Dagens Driverliv blev egentlig kun afbrudt, naar 
der pr. Felttelefon blev adviseret fra „Spisehuset”, 
at nu var Maden klar.

5 Meter Heltene var i Sving ved mange Lejlig
heder, baade paa selve Øen og ved en Udflugt pr. 
Baad til de smaa Holme norden for Læsø, hvor 
der er et rigt og interessant Fugleliv. Der etable
redes en fin Forbindelse fra Fyret derude til Stran
den paa Læsø over ca. 12 km.

Om Aftenen blev der i Ugens Løb arrangeret 
forskellig Underholdning strækkende sig fra tek
niske Samtaler med OZ2Q og OZ7DR, over Hvem 
ved hvad Konkurrence med vore svenske Gæster 
til den store Afslutningsaften, hvor OZ7WH viste 
sine og OZ8AZ sine — Kunster. Naturligvis var 
Lejrsenderen i Gang omtrent Dag og Nat, men 
herom andet Steds.

Sideløbende med disse Begivenheder fik det her
lige Lejrliv Lov at udfolde sig, og den gamle 
„ham spirit“ fik sit come-bak. Det Tryk, som har 
hvilet paa os alle i de 5 lange Aar og som nu er 
hævet, har tilladt den Expansion af Humør og 
Aand, som i saa høj Grad prægede EDR’s Som
merlejr paa Læsø 1946.

B. H.
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Mere Læsø.
Kort efter at EDR’s 1946 Sommerlejr paa Læsø 

var blevet aabnet Søndag den 7. Juli, gik den 
ubehagelige Kendsgerning op for mig, at min Ferie 
skulde tilbringes som Lejrohef — og da jeg egentlig 
forud havde tænkt mig at se lidt paa Omgivelserne 
deroppe paa Øen, som vist de færreste af os ellers 
faar Lejlighed til at besøge, var min første Tanke 
at faa arrangeret Fællesudflugter i Omegnen, og 
ved Samtaler med de lokale Medlemmer af EDR 
blev jeg hurtig klar over, at en Køretur paa Øen 
og en Sejltur til „Nordre Rønner” maatte paa Pro
grammet — og derfor kom det af „Brahni” flot 
tegnede Lejrprogram til at indeholde: Tirsdag Kl. 
13,30: Køretur til „Højesande”, og Torsdag Kl. 9: 
Sejltur til „Nordre Rønner”.

Den første Tur var ejendommelig derved, at en 
Tur paa de Kanter af Læsø kun kan arrangeres med 
Hesfekøretøj, da „Vejene” kun er en Smule Spor 
i Sandet gennem Lyngen. Mange — og vistnok 
især Damerne — saa med Skepsis paa de fire 
„stive” Arbejdsvogne, der holdt parat til at bringe 
et Selskab paa 40 Deltagere paa en interessant Tur 
gennem et Landskab, som man vist egentlig ikke 
kan kalde storslaaet, men det er i alt Fald meget 
ejendommeligt. Til at begynde med var der helt 
fladt, saa man havde Udsyn til alle Sider — og 
mange var de SW-Suk, der blev sukket efter at 
have saadanne Antenneforhold hjemme paa ens 
egen QTH.! Naa, her midt paa Heden fandtes selv
følgelig! ingen Strøm — ikke engang de sølle 110 
Volt DC, som man ellers stødte paa paa Læsø for- 
medels 1 Kr. pr. KW. Efterhaanden som Turen 
skred frem — den blev ved Hjemkomsten takseret 
til ca. 20 km —• vekslede Landskabet, og da vi langt 
om længe var ved „Vejs-Ende” (ja, Ordet dækker 
fuldt ud): „Højesande”, saa stod vi i et Klitland
skab, som kun faa af os havde set Magen til; mær
keligt at Læsø har faaet saadanne Klatter foræret 
fra Tidernes Morgen — eller er de maaske af yngre 
Dato? Desværre var Befordringen jo — lad mig 
sige det med et mildt Udtryk — langsom, saa der 
blev ikke Tid til at fordybe sig ret lang Tid i Spe
kulationer over Jordbundsforholdene, men at Ste
det sikkert ikke egner sig for DX tyder den Om
stændighed, at det ikke var muligt at opnaa QSO 
med de smaa Transceivers til Trods for, at Lejren 
kun laa 7—8 km borte i Luftlinje. Naa, Anlæggene 
var „home-made”, og dem fik jeg ærlig talt ikke 
megen Respekt for i Lejren paa Læsø! Hi!

Paa Hjemturen passerede vi i „Iltempo” nogle 
af de berømte Tanghytter, der dog vist mere holdes 
vedlige som Kuriosum, end netop fordi Tang er et 
godt Bygningsmateriale.

Der var sikkert ikke en eneste af Deltagerne, der 
havde noget imod at sidde blødt efter at være

- kommet hjem fra Turen efter de 5 Timers Rumlen 
i „faste Vogne”. Lejrens Hø blev i hvert Fald flit
tigt benyttet!! -

Lejrens andet Udflugtsarrangement saa ud til ai 
skulle gaa i Vasken. Tegningslisten viste sent Ons
dag Aften kun 6 Deltagere — og det blev hurtigt 
klart, at disse seks regnede sig for „helbefarne”, 
mens de andre, der egentlig godt vilde med paa 
Turen, havde faaet Skrivekrampe ved at se paa 
Læsø-Rendes skumklædte Bølger. Det bør dog til
føjes, at undertegnede heller ikke var paa Listen! 
Hi! Billedet ændredes imidlertid helt Torsdag Mor
gen, da Havet viste sig fra den allerbedste Side 
med spejlblank Overflade, og saa kom der Gang 
i Tegningen. Kl. 9 startede derefter 36 Deltagere 
med den Motorbaad, der normalt besørger Postfor- 
bindelsen 2 Gange om Ugen fra Læsø til Begrebet 
„Nordre Rønner”, der ved Ankomsten viste sig at 
bestaa af store Sten, der i en fjern Istid er aflej- 
ret paa dette Sted, hvorefter der saa i Tidens Lød 
er dannet en Smule „Jord”, hvor kun lidt Græs 
og de almindelig kendte Planter fra Strandengene 
kan gro — dog lige med Undtagelse af Fyrmeste
rens omhyggeligt indhegnede Have, hvor der moa 
al Forventning voksede en Del Urter. — Under 
hele Sejlturen til Øerne havde vi haft 5-Meter For
bindelse med Lejren — ganske vist med svenske 
Tranceivers i begge Ender —• og det var en tydelig 
Bedring i Rapporterne, da vi efter at være blevet 
færget i Land af den venlige Fyrmester fik hans 
Tilladelse til at bese selve Fyret og etablere QSO 
med Lejren derfra; hvem havde mon tænkt paa, 
at Blusset i det store Fyr ikke var meget større 
end et almindeligt Gasblus? Det var de special- 
slebn-e Prismeglas, som vi selvfølgelig slet ikke 
maatte sætte Fingre paa, der var hele „Fidusen” i 
den Kendsgerning, at det bitte lille Blus om Nat
ten kan ses mange Sømil bort.

Et Kapitel for sig er „Nordre-Rønner”s Fugle
liv. Selv for de af os, der havde læst Bogen „De 
sorte Tejsters 0”, der netop er skrevet om disse 
Stenøer, var det en uforglemmelig Oplevelse. 
Fuglelivet er paa Grund af Øernes isolerede Be
liggenhed mangeartet, og en Fugl som Tejsten 
yngler i Danmark kun paa disse Øer, og der er 
endda saa faa af dem, at Fyrmesteren har Tal paa 
de' Par, der Aar efter Aar yngler paa Øerne; An
tallet er stigende i Kurven — dog slet ikke saa 
stærkt som EDR’s Medlemsantal! Hi! Udsendinge 
fra Zoologisk Museum havde et Par Dage før vort 
Besøg ringmærket Fugleunger af alle Slags, og 
dem fandt vi en hel Del af — bl. a. en Unge af 
Tejsten. Ellers var det kun Fjordternen, der havde 
Æg, og dem var saa mange Reder fulde af, saa 
man skulde passe paa, hvor man placerede sine 
Fødder. Denne Fugl er iøvrigt en fremragende 
Styrtdykker, og den gør Brug af sin Færdighed,
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naar man staar ved Reden. Naa, en B-adekaabe 
er normalt tilstrækkeligt som Bombeskjul, da disse 
ikke er skarpladte, men til Gengæld har en kraftig 
„Spredningskapacitet”! De førnævnte Tejster var 
slet ikke bange for Mennesker, og der blev saa- 
ledes fotograferet 5—6 Stykker siddende paa en 
Sten, mens Fotografen kun stod faa Meter fra dem. 
Af Maager fandtes der alle Slags paa Øerne, og da 
de havde store Unger, blev der foranstaltet „Jagt” 
paa disse hurtigløbende Fyre, men vi blev hurtigt 
vænnet af med den Spas, da Ungerne omgaaende 
gav QSL — og det var ikke altid, at man nøjedes 
med at faa denne Kvittering i Haanden! Vel 7CC?!

Naa, Dagen gik hurtigt, og da det begyndte at 
blæse op hen paa Eftermiddagen, startede vi atter 
fra Øen, efter at Betalingen for Turen var afkrævet 
hver Deltager — saa var man sikker paa at faa 
den, hvis Baaden ikke naaede Læsø! Mange af 
os havde imidlertid flere Gange tænkt paa, at 
netop disse Øer var den ideelle QTH for en SW- 
Amatør, saa hvis Embedet deroppe skulde blive 
ledigt, saa kan det jo passende opslaas i OZ. Men 
mon Fyrmesteren ikke selv kunde have Lyst til 
at stifte nærmere Bekendtskab med SW-Arbejdet?

Vi forlod Øerne med en hjertelig Tak — den 
blev desværre ikke saa kraftig som tiltænkt paa 
Grund a£ Søgangen mellem de to Baade — til Fyr
mesteren for udvist Gæstfrihed og en Tanke til 
Forsynet, der lod os have Vinden agterind og ikke 
imod, hvilket sikkert vilde have forvoldt synlige 
Udbrud af den Søsyge, der nu af alle blev holdt 
tappert i Ave, fordi man ikke vilde være den før
ste til at ofre til Læsø-Rendes Fiskebestand — og 
fordi Læsø hele Tiden kunde ses forude!

Ja, det var efter Opfordring en — maaske lidt 
lang — Skildring af det, som jeg fik ud af de Ture, 
som dog til syvende og sidst kom i Stand, fordi 
det altid er morsomt at være flere, naar man skal 
paa Udflugt, og ikke i ensom Majestæt som

L e j r c h e f.

Tips.
Hvis man i en Modtager med udskiftelige 

Spoler (f. Eks. Spoler paa Lampesokler) med 
een Spole har et Amatørbaand paa et be
kvemt Sted paa Skalaen, og man ønsker at 
faa det harmoniske Baand (Baandet med den 
dobbelte Frekvens) paa samme Sted, skal man 
vikle en Spole paa samme Slags Form, med 
halvt saa mange Vindinger, men spacet saa- 
ledes, at Viklingen fylder det samme som 
Viklingen paa den første Spole. (DR205.)

*
Mikrofonsummer.

I den her viste Tonegenerator, som er me
get effektiv, bruges en Mikrofon og en Tele

fon til at frembringe Tonen med. De fleste 
Amatører kender vel nok, hvordan der kan 
blive Tilbagekobling gennem Telefon (Højt
taleren) til Mikrofonen. Dette kan man have 
megen Ærgelse af, men i dette Tilfælde kan 
det udnyttes.

Tegningen viser Forbindelserne i Tonege
neratoren. M er en Mikrofonkapsel og T er 
en Telefonkapsel. Disse to Kapsler er spændt 
sammen med en Metalbøjle. P er et Potentio
meter paa 30—50 Ω . OZ-DR 687.

*
En kombineret Morsesummer „C” Maalebro 

med Glimlampe til 220V.DC. Glimlampen kan 
bruges separat til alm. Isolationsprøve.

C 1 - 2 - 3 - 4  og 5 kan passende være paa 
10 - 50 - 100 - 500 og 1000 pF, keramiske Blok
ke af de fineste man kan faa, og man kan saa 
med en justeret Skala paa Potentiometret 
maale meget nøjagtigt ved Tavshed i Tele
fonen og lave sig Kurveblade over de forskel
lige Værdier, naar man har gode Normaler.

* OZ5U.
Tipspræmierne
for denne og forrige Maaned er endnu ikke blevet 
uddelt, da de nærmere Regler for Konkurrencen 
ikke er blevet fastlagt. Meddelelse herom vil frem
komme snarest. T. R.

Efterlysning.
Odense Afd. mangler .2 Stk. RV4.8P15, hvis nogen 

kan hjælpe os enten kontant eller Bytte med andre 
Rør, bedes De henvende sig til

O. Hansen, OZ2KG, Kochsgade 73, Odense.

177



TEST
Den københavnske Afdeling indbyder Medlemmer i København og Omegn til at del

tage i den første Test herhjemme efter Krigen. Testen foregaar Lørdag den 31. August og 
Søndag den 1. September. Lørdag i Tidsrummene 19,00—22,00 og 23,00—24,00. Søndag 
fra 8,00—10,00, 14,00—16,00 og 19,00—21,00. De anvendte Omraader er 5 og 10 Meter 
Baandene, og Baandene skal overholdes ligesom ogsaa Bestemmelserne m. Hensyn til 
Brugen af Telefoni paa 10 Meter. Ellers risikerer man at faa de ulovlige QSO’er annu- 
lerede af Dommerkomiteen, som vil kontrollytte paa Baandene. Det gælder selvfølgelig 
om at faa saa mange indbyrdes Forbindelser som muligt. Der maa anvendes Telegrafi 
eller Telefoni el. begge Dele. Kun licenserede Amatører kan deltage. Pointsberegningen 
sker paa den Maade, at man faar 1 Point pr. QSO, men har man QSO med den samme 
Mand paa begge Baand, faar man 1 Point ekstra. QSO med andre end Testdeltagere 
gælder kun, naar vedkommende ogsaa er licenseret, og naar denne tillige indsender en 
Bekræftelse i Form af QSL til Dommerkomiteen. Evt. kan denne Ikke-Deltager sende en 
samlet Liste over de Deltagere, han har haft Forbindelse med. Paa denne Liste skal staa 
det Nummer, som Testdeltageren har opgivet, Testdeltagerens Kaldesignal, Tid, dansk 
Tid og Baand. Ved QSO mellem Testdeltagere udveksles Nummer paa QSO’en, Kalde
signal, Dato og Klokkeslet dansk Tid. Der fores en Log, som indsendes til Dommer
komiteen senest Lørdag den 7. September. Adr. OZ8O, Erik Langgaard, Duntzfeldts 
Alle 10, Hellerup. Dommerkomiteen bestaar af OZ8T, OZ2Q og OZSO. Loggen kan f. Eks. 
se saaledes ud:

Log for OZ6T.
Mit Nr. 1. OZ3U. 31. 19,01. 5 Mtr. Hans Nr. 1.

„ Nr. 2. OZ7EU. 31. 19,06. 5 Mtr. „ Nr. 1.
„ Nr. 3. OZ2XP. 31. 19,13. 10 Mtr. „ Nr. 5.
„ Nr. 4. OZ3U. 31. 19,20. 10 Mtr. + 1. „ Nr. 7.

o. s. v.
Underskrift. Call og QTH. .

Vi haaber, saa mange som muligt vil deltage i denne Test, som vi tror kan blive 
virkelig fornojelig, og vi vil samtidig paa det indstændigste anmode saavel Deltagere som 
Ikke-Deltagere om at indsende Log i god Tid, og selvom De maaske udgaar af Testen, 
saa indsend den for Deres Kammeraters Skyld. Der er gode Præmier at vinde.

God Jagt!
Bestyrelsen for den københavnske Afdeling.

Anden nordjyske Rævejagt.
Aalborg Afdeling afholder Sondag den 18. August 1946 Kl. 14 sin anden Rævejagt, 

der finder Sted i Terrænet omkring Hammer Bakker.
Frekvensen er 1810 kHz.
Ræven ligger ikke i bymæssig Bebyggelse.

Sendetiderne er Kl. 14—14,30—15,00—15,30 og 16,00, paa hvilket Tidspunkt Positionen 
opgives.

Kaldesignal: OZ7RÆV og lange Streger.
Samlingssted efter Jagten er Hammershus Kro.
Alle nordjydske Amatører indbydes til denne Jagt, ligesom Indbydelse rettes til 

Afdelingerne i Hjørring, Randers, Aarhus og Viborg.
NB. Jagten foregaar ogsaa denne Gang paa Cykle. Aalborg Afdeling.
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Paa Grund af almindelig Sommerferie er DR- 
Siderne denne Gang ikke saa omfattende som 
ellers, men jeg' haaber DR-Folkene ikke tager det 
ilde op.

Da jeg i sin Tid startede DR-Siderne og overtog 
DR-Ledelsen, bad jeg alle aktive DR-Folk ind
sende Stof til DR-Siderne i Form af Tips og 
Spørgsmaal. Det synes efterhaanden helt at være 
gaaet i Glemmebogen, og jeg efterlyser hermed 
atter Stof af den Art.

Det var min Mening, at der hver Maaned skulde 
være en fast Spørgerubrik, lige saavel som en Ru
brik med Baandrapporter. Det sidste har det været 
muligt at bringe, men Spørgerubrikken har endnu 
ikke kunnet oprettes. Mon det ikke skulde være 
muligt .at oprette den?

For at faa et lille Indblik i hvilket Stof DR-Ama- 
tørerne kunde ønske sig paa DR-Siderne, bad jeg 
ogsaa om at faa tilsendt „Aktivitetsrapporter” i 
Lighed med Sendeamatørernes. Herved vilde det 
være mig muligt at finde ud af, paa hvilke Om- 
raader de aktive DR-fans arbejdede, og tilpasse 
Stoffet derefter. Men man har jo Lov til at haabe 
det kommer.

DX paa 56 MC.

Som omtalt i sidste OZ hørtes der i Juni paa 
5 m-Baandet adskillige Ting, der kunde tyde paa, 
at Baandet var „aabent” for andet end lokale For
bindelser. Jeg efterlyste i den Forbindelse Oplys
ninger fra andre Amatører, der kunde bekræfte 
de nævnte Iagttagelser, men det synes ikke at 
være Tilfældet.

Under Aktivitetsrubrikken i samme Nummer 
meddeltes det fra G8CK via OZ7WP, at G-Amatø- 
rer har QSO med franske og italienske Amatører 
paa 5-m, og 7WP opfordrede DR-Amatører til at 
holde Udkik. Jeg har selv meget ofte lyttet paa 
Baandet med en 6% Rørs super, men intet hørt, 
hverken til G-, F- eller I-stationer. Jeg beder der
for alle DR-Folk om at holde et vaagent Øre til 
5 m-Baandet og rapportere til DR-Siderne, saa 
snart der er noget at høre. G8CK skrev, at G-Sta- 
tionerne m e g e t  gerne vilde have QSO med OZ- 
Amatører, men der er ingen Tvivl om, at de vil 
være lige saa glade for en DR-Rapport.

I Sommeren 42, nærmere betegnet den 12. Juli

Kl. 19,30 til 20,00, hørte jeg paa samme Baand 
ogsaa en stor Del udenlandske Stationer, ialt var 
det muligt paa en superreg O—v—1 at høre 13 for
skellige Stationer. Styrken var fra SI til 93, og 
Sproget typisk Amerikansk. De laa allesammen i 
et Omraade fra 5,5 m til 6,0 m, og der var nogen 
QRM og QSB. Der blev ikke nævnt de alminde
lige W-calls, de enkelte Ord det var muligt at 
fatte, var nærmest Kodeord. Det har sikkert været 
en Art Meldestationer tilsluttet de amerikanske 
Styrker. Stationerne laa inden for to kraftige og 
tonemodulerede Stationer, der synes at afgrænse 
Omraadet.

De her nævnte Iagttagelser bekræfter just ikke, 
at den bedste Tid for DX paa VHF er ved Sol
opgang og -nedgang, idet de nævnte Stationer blev 
hørt i det ene Tilfælde to Timer før Solnedgang, 
og i det andet Tilfælde blev de hørt nærmest ved 
Middagstid.

Til Slut gentager jeg, at jeg gerne vil i Forbin
delse med alle, der har Interesse i Arbejdet paa 
de 5 m.

Af Transceiveren i Maj-OZ findes nogle Lystryk. 
Disse kan faas udleveret mod Indsendelse af fran
keret Konvolut til DR-Afdelingen, C. U. Holten, 
OZ7CH, Phistersvej 19, Hellerup.

Indregistrerede Modtagerstationer.
OZ-DR 774. Erik Bernstorff Madsen, Gasværks

vej 13, Maribo.
OZ-DR 775. Finn Paaske, Taasingegade 28, 3. S.,

København 0. DR 467.

Aktivitets-R ubrikken.
I Juli Maaned er wrkd paa 10 m, alt med Tele

foni, XZ (Birma), VQ4 (Nairoibi) YI, OQ (Kongo), 
ZS, SU, XA, I, F, G, D4, HB. Baandet har været 
tavs flere Dage i Træk, for saa pludselig at blive 
aabnet for dx. Det synes som om dx-Forholdene 
langsomt nærmer sig igen. Der er hørt flere Sta
tioner i Syd- og Mellemafrika, Sydamerika (endog 
Chile) og Sydøstasien. Den 23. om Aftenen Kl. ca. 
12 gik pludselig Mængder af W-Stationer ind med 
god Styrke. Englænderne var der straks og havde

Siderne
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Forbindelse med dem. Forholdene for Englands- 
trafikken har til Tider været meget gode.

OZ7PH.
*

OZ5U har været paa Ferie hos OZ7BF og der 
blev wkd med 5 Meter fra Bil og stationært Anlæg 
med godt Resultat. Desuden blev der fremstillet 
3 Ensrettere og et PA-Trin med RL12P35 med ca.
0,5 Amp. i Antennen, hvilket gav fine Rapporter 
paa 20 og 40 Meter. Modtageren var en 18 (atten) 
Rørs Super til 2500 Kroner; den var ufb!

*

OZ3J, Randers, har haft følgende med CW paa 
14 MC: W 1—2—3—4—S—6—'7—8—9 — VE 1—2—3—4 
—7 TG — OA — CX — HK — HC — CM — X2 — 
XE1 — TI — KF. PY 1—2—4—5—6—7 — LU 1—2—3 
_4_6—7—8—9 CE 3 ZS — 1—2—5 — ZE — OQ — 
SU — ZC — VQ 2—4—6 — UAO — VU — XU — 
XZ — VK 2—3—4—7 ZL 2-3-4. CR9. — M)ed 
VE4RO, der er Dansker havde 3J ufb QSO, der va
rede 2 Timer — VE4RO sendte 73 til alle de „gamle 
Drenge”, der er 73 til OZ7SN fra VK2RA, der op
lyste, at der skal være VK — ZL Test til Oktober. 
OZ3J kører med 2 Stk. RL12P35 i P.P. Input er 
50 Watts.

OZ7CC, København, har haft følgende DX paa 
14 MC. AC — CE.— CM — CR9 — CX — EL — FA
— FM — HK — HH — KG6 — OQ — PY — ST — 
TI — VE — VK — VO — VP4 — VSI — 4—7 — 
VU — VQ2 — ZCI — ZD8 — ZL — W — LU — 
UAO —

OZ7SS har haft følgende paa 14 MC.
CE — CN — CR9 —| CX — EL — FM — HKJ — 

J8 — KA — KZ5 — LU — PK6 — PY — SU — 
UAO — VE — VK — VO — VP4 — VU — VS 1 — 
4—6—7 — W — ZC 1—6 — ZS — ZL.

OZ5SN har haft følgende DX paa 14 MC:
LU8 — VE4RO — LU6 — PY — W 1—2—3—4—9. 

Der er 73 til OZ2M fra VE4RO —
OZ7SN har haft følgende DX paa 14 MC:
LU — CX — PY — VE — W — ET — Den 23. Juli 

Kl. 16,40 GMT havde 7SN en fb Fone QSO med 
LA3AA paa 14 MC. OZ7SN

Læserne skriver
Jeg vil gerne hermed tillade mig at komme med 

et Par Bemærkninger til OZ7EU’s Beretning fra 
den „store” sjællandske Rævejagt.

Der er efter min Mening ingen Grund til at 
lægge nogen Del af Skylden i Fiaskoen hos saa-

kaldte „svagere Modtagere”, naar Ræven notorisk 
var komplet uhørlig i over Halvdelen af Omraadet. 
Senderen i sig selv var ret svag til at dække saa 
stort et Omraade, og ikke alene havde den, som 
7EU ogsaa bemærker, en lovlig lille Antenne, men 
bemeldte Antenne bestod kun af 0,4 mm tyk Spole- 
traad og var ikke anbragt overvældende højt tu 
Vejrs. Desuden var den gemt i en tæt og saftig 
Skov, som skærmede udmærket, og Skoven var paa 
alle Sider omgivet af store Bakker, der var højere 
end den Skoven laa paa. Ved Kokkedal var det 
saaledes umuligt at høre Ræven med en 3 Rørs 
Super selv fra en høj Bakke.

Havde Ræven tænkt sig lidt om, inden den gemte 
sig', var der ikke blevet spildt flere Hundrede Liter 
Benzin den Dag.

7EU skriver, at der desværre ikke kom Deltagere 
fra andre Landsdele; jeg synes snarere, det var et 
Held, ikke mindst for dem selv.

Vy 73, Brahni Kjelsgaard, DR717.

København.
Afdelingen har normalt Møde hver Mandag Aften 
Kl. 19,30 i Foreningen af 1860’s Lokaler, Nørrevold
gade 92. Alle Oplysninger om Afdelingens Virk
somhed faas paa Mødeaftenerne hos Formanden, 

OZ9R Henrik Nielsen.

Maanedens Program:
17. August. Træningsrævejagt. Ræve er 7FR og 

5AB. Frekvens 1810 kHz. Sendeperioder 3 Min. Ti
der: 19,00. — 19,30. — 20,00. — 20,15.-20,30.-20,45. 
Og Kl. 21,00 opgives Positionen. Samme Terræn 
som sidst. Maalebordsblad 3129.

19. August. Teknisk Samtale. Begynderens Sen
der. Dirigent OZ8O og Indleder OZ7DR.

24. August. Natrævejagt. Ræv er OZ7HL. Fre
kvens 1810 kHz. Sendeprioder 3 Minutter. Tider: 
21,00. — 21,30. — 22,00. — 22,30. — 22,45. — 23,00. — 
23,15 — 23,30. — 23,45. — Og Kl. 24,00 opgives Posi
tionen. Der er paa denne Rævejagt to Præmier at 
vinde. Terrænet er det samme som ovenfor, Maale- 
bordblad 3129.

26. August. Foredrag om Frekvensmaaling af 
OZ7BO.

2. September. Afdelingens halvaarlige General
forsamling. Dagsorden ifølge Vedtægterne. Paa 
Valg er Ryde OZ7R, Størner OZ7EU og Bruhns 
OZ3FB.

9. September. Klubaften.
16. September. Foredrag om Amatørernes An

vendelse af det tyske Radiomateriel.
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Indmeldelse til Morsekursus, som begynder me
dio September, sker skriftligt til Ryde, OZ7R, Jyl- 
landsvej 18 F. Og kun skriftligt. Prisen er Kr. 7,50 
pr. Maaned. Tegningen er bindende for hele Kur
sus. Det strækker sig over ca. 5 Maaneder.

Post- og Telegrafvæsenets næste tekniske Prøve 
her i København vil blive i Oktober, og vi begyn
der derfor et teknisk Kursus først i September. In
teresserede kan henvende de til Ryde, OZ7R paa 
Mødeaf tenerne.

Vi henleder Medlemmernes Opmærksomhed paa 
Testen, der staar omtalt andetsteds i Bladet. 

Siden sidst.
1. Juli havde vi Klubaften, og saa holdt Afde

lingen Sommerferie.
29. Juli havde vi en aldeles udmærket Rævejagt. 

Terrænet var ret vanskeligt, idet der var baade 
Jernbaner, Vandløb, bymæssig Bebyggelse og man
ge andre Vanskeligheder deri. Og 7HL havde da 
ogsaa gemt sig godt som sædvanlig. Der deltog 
baade Cyklister og Motorfolk. Nr. 1 var OZ7EU paa 
Cykel, Nr. 2 OZ3FB i Bil og Nr. 3, Sy. Bagge, paa 
Motorcykel. Naar Terrænet ikke er større end det, 
et Maalebordblad omfatter, kan Cyklister altsaa 
udmærket konkurrere med Motorkøreie. Efter Jag
ten var der selskabelig Sammenkomst paa Damhus
kroen.

Aalborg.
Søndag den 28. Juli d. A. arrangerede Afdelingen 

for første Gang en Rævejagt, som vistnok samtidig 
er den første Rævejagt, der har været afholdt 
heroppe i Nordjylland. Tilslutningen var ikke 
stor, men de ca. en halv Snes Medlemmer, der 
deltog i Turen, var begejstrede for Arrangementet, 
og der er ingen Tvivl om, at de vil være gode 
Propagandister for større Tilslutning til den Jagt, 
Afdelingen arrangerer Søndag den 18. August.

Jagten var henlagt til Terrænet Øst og Sydøst 
for Støvring Stationsby, et Terræn, der kunde 
være yderst drillende eftersom Lindenborg Aa snor 
sig igennem det. Det blev imidlertid ikke saa 
vanskeligt, som Ræven havde tænkt, idet alle Hol
dene allerede efter første Pejling var klar over 
paa hvilken Side af Aaen Ræven maatte ligge, og 
derfor let kunde vælge sig en „tørskoet” Vej ind 
i Terrænet.

I „Rævehulen”, hvor OZ2NU agerede Ræv, her
skede der nogen Tvivl om, at „Jægerne” vilde 
naa frem, men denne Tvivl blev gjort til Skamme, 
thi umiddelbart efter 4. Pejling Kl. 11,10 kom første 
Hold ind paa Gaarden, hvor Ræven var gemt, og 
Kl. 11,42 naaede det andet gennemførende Hold 
frem til Hulen. Tiderne blev saaledes:

Nr. 1. Poul Andersens Hold 1 Time 40 Min.
Nr. 2. Thorkild Jensens Hold 2 Timer 12 Min.

Efter Jagten var der Samvær paa Støvring Kro, 
hvor Præmieuddelingen fandt Sted.

Som Ræv benyttes en Eco-pa med Rørerne 4654 
og et Input paa ca. 16 watts. Sendefrekvensen var 
1812 kHz.

Næste Rævejagt afholdes Søndag den 18. August 
i Terrænet, der omfattes af Maalebordsbladet 
M 1013 Sulsted. Se iøvrigt Indbydelsen andetsteds 
i Bladet.

Frem med Pej lemodtagerne Gutter, og lad os 
mødes til en fornøjelig Tur.

Af Hensyn til den tekniske Prøve, der afholdes 
Lørdag den 17. August, har Klubben aifholdt for
beredende Undervisning under Ledelse af OZ2.NU 
og Ingeniør K. Lehmann Andersen. Dette Kursus 
afsluttes med en Prøve Fredag den 16. August 
Kl. 20 i Afdelingslokalet.

Alte Medlemmer maa i egen Interesse møde op.

Fra 1. August er Lokalet paany aabnet paa de 
sædvanlige Mødeaftener. Programmerne for den 
kommende Tid vil blive opslaaet paa Meddelelses- 
tavlen, ligesom de vil blive offentliggjort her i 
„OZ”.

Nu, hvor Baandene er blevet levende igen, skal 
vi ogsaa have ordentlig Gang i Afdelingsarbejdet. 
Af den Grund ser Bestyrelsen gerne at Medlem
merne møder frem.

I September Maaned vil der blive paabegyndt 
nyt Morsekursus ligesom der paa Grundlag af Er
faringerne fra den tekniske Prøve vil blive afholdt 
Teorikursus. 1517.

Falster.
Torsdag den 27. Juni afholdtes Generalforsam

ling i Lokalet i Tværgade. Deltagelsen var ikke 
overvældende, sandsynligvis paa Grund af det fine 
Sommervejr. Formanden aflagde en kort Beret
ning, godkendtes.

I Forbindelse med Kassererens Fremlægning af 
Regnskabet kom det til Enighed om en ny Form 
for Kontingentopkrævning. Ligeledes vil Afdelin
gen lade fremstille et Antal Medlemskort, hvori 
Kassereren kvitterer for hver Maaneds Kontingent.

Valg af Bestyrelsen var hurtigt overstaaet, idet 
det blev Genvalg for alles Vedkommende. Aa. Len- 
ding, Nykøbing valgtes som Suppleant.

Generalforsamlingen bemyndigede den ny Besty
relse til at vedtage en Del supplerende Lovændrin
ger. De ny Love vil blive udsendt til hvert enkelt 
Medlem med Bemærkning om, at Indsigelse imod 
Lovenes ny Form skal være Formanden i Hænde
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senest 14 Dage efter Udsendelsesdatoen. Under 
Eventuelt talte vi om ny Idéer for at styrke Akti
viteten i Afdelingen. Sammen med Lollandsafde- 
lingen vil vi i Sommerens Løb søge afholdt et 
UKB-Stævne paa Lolland. Endvidere blev der 
fremsat Forslag om, at Bestyrelsen i Forbindelse 
med Revisionen af Lovenes Ordlyd ændrer § 4 saa- 
ledes, at Kontingentet for meget unge Medlemmer 
nedsættes, — og Medlemmer, der har været udsat 
for langvarig Sygdom og eller Tab af Fortjenst- 
muligheder, af Bestyrelsen midlertidig kan fritages 
for Kontingent. Dermed sluttede Generalforsam
lingen.

Der er fremdeles aabent i Lokalet hver Tirsdag 
og Torsdag Aften.

Horsens.
Faa Grund af Ferier har Afdelingsarbejdet ligget 

stille i hele Juli Maaned.
En Henvendelse fra Horsens Sejlklub om Afde

lingens eventuelle Medvirken ved Kongelig Dansk 
Yachtklubs og Horsens Sejlklubs Kapsejlads paa 
Horsens Fjord den 6., 7. og 8. Juli har vi kunnet 
imødekomme. Vi fik som Opgave at etablere Kort
bølgeforbindelse mellem et Reportagefartøj, der 
skulde bevæge sig paa Fjorden inden for ca. 16 km 
og Sejlklubbens Lokale, hvorfra Reportagen gennem 
et Forstærkeranlæg skulde transmitteres ud til det 
tilstedeværende Publikum. Vi søgte P. & T. om 
Tilladelse til at paatage os den stillede Opgave og 
benytte et Omraade omkring ca. 9½ Meter. Tilladel
sen blev os omgaaende givet, og at vi løste Opgaven 
til fuld Tilfredshed for Kapsejladsens Arrangører, 
giver nedenstaaende Skrivelse, som vi har mod
taget 2. August, Bevis for. Det tilføjes, at vi, der 
deltog i Reportagen, af Horsens Sejlklub fik den 
allerbedste Forplejning i de 3 Dage, Kapsejladsen 
varede.

Efter Afslutningen af Jyllandsugen 1946 beder 
Horsens Sejlklubs Bestyrelse Afdelingen og dens 
Medlemmer modtage Klubbens bedste Tak for den 
Støtte, hvormed Afdelingen bidrog til at gennem
føre Kortbølgeforbindelsen og Reportage fra Kap
sejladsbanen paa Horsens Fjord under Kapsejlad
serne, som det første heldigt gennemførte Forsøg i 
Danmark.

Klubbens Bestyrelse er vidende om, at det gode 
Resultat skyldes mange Forsøg og en interesseret 
Arbejdsindsats fra Afdelingens Medlemmer, hvorfor 
det vil glæde os, hvis vedlagte Beløb Kr. 100 vil 
blive anvendt til Støtte for Afdelingens Arbejde og 
Klubbens Tak videregivet til Afdelingens Medlem
mer.

Efter de indvundne Erfaringer og Forsøgets hel
dige Udfald vil der ikke være Tvivl om, at lignende 
Airangementer vil gavne Sejlerstævner meget be
tydeligt, hvorfor man med Glæde overlader Afde
lingen dens store Andel i dette banebrydende 
Arbejde.

P. B. V.:
H o r s e n s  S e j 1 k u b.

K. Wolhardt.
/Anker Bondesen.

11 af Afdelingens Medlemmer deltog i Sommer
lejren paa Læsø. Det var dejlige Dage, som vi sent 
vil glemme. Vi er Læsøafdelingen meget taknem
lige for den udmærkede Maade, Lejren var arran
geret paa. Vi befandt os godt deroppe, nød den fri
ske Luft i fulde Drag og glædede os over det gode 
Kammeratskab, som prægede Lejren og gjorde den 
til en af E. O. R.’s bedste Sommerlejre. Tak alle
sammen.

Ordinær Generalforsamling afholdes i Lokalet 
Fredag den 30. August Kl. 20. Dagsorden ifølge Lo
vene.

Mød alle! Emil Frederiksen.
OZ3FM.

Kerteminde.
Kerteminde Afdeling afholder stor natlig Ræve

jagt Lørdag den 24. August.
Udsendelsestiderne er Kl. 22,00 — 22,30 — 23,00 — 

23,30 — 00,00 — 00,15 — 00,30 — 00,45 — 01,00 — 
qth udsendes 01,15.

Frekvens: 1810 kHz.
Kort: Maalebordsblad Nr. 3517, Kerteminde.

De almindelige Regler for Rævejagter følges. 
(Reglerne findes i Odense Rubrikken for Juli OZ).

Der er udsat en Del Præmier.
Efter Jagten serveres Kaffe ved Rævehulen, Kop 

og Brød maa medbringes.
Vi haaber paa mange Deltagere fra alle Afde

linger,
Vel mødt hos Ræven!

73.s OZ9AX.

Lolland.
Afdelingen afholdt en vellykket Rævejagt Søndag 

den 7. Juli. Efter at man var i Ferietiden, var der 
god Tilslutning, dog svigtede Falsters Afd. en Del. 
De første 3, der kom, ind til Ræven, var: Nr. 1 Ch. 
Jørgensen OZ4D, der kom ind paa 13 Minutter efter 
kun een Pejling, idet han var saa heldig at be
gynde, saa han skar et Hjørne af Omraadet, saa- 
ledes at han kun havde en Linie paa ca. 3 km. 
Denne Linie skar kun eet beboet Sted, nemlig Ræ
vens Hule. Nr. 2 blev C. Rubæk, „2CR“, der kom 
ind paa 1 Time 46 Minutter. Nr. 3 H. Th. Jørgensen,
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Nykøbing, der kom ind paa 1 Time 48 Minutter. 
Disse tre blev overrakt Præmier ved et efterføl
gende Kaffebord i et nærliggende Forsamlingshus, 
hvor man samledes efter Jagten. 1. Pr. 1 Stk. EF50,
2. Pr. 1 Stk. plomberet RV12P2000, 3. Pr. 1 Sortiment 

keramiske Spoleforme paa 6 Stkr.
Alle Deltagerne var enige om, at det havde været 

en fornøjelig og lærerig Dag.

En Aftenrævejagt, der var fastlagt til den 3. Aug., 
blev af forskellige Grunde udsat til Afholdelse se
nere; hvornaar, vil blive meddelt Medlemmerne 

direkte. DR141 Aage Paaske.

Odense.
Grundet paa Meddelelse fra Svendborg Afd. er 

Turen den 11. August udsat til Søndag den 18. 
August. Alle Medlemmer, der kan, bedes reservere 
denne Dag, hvor de fynske Afdelinger mødes til 
festligt Samvær.

Randers.
Det sædvanlige Maanedsmøde afholdes Onsdag 

den 21. August paa „Wangs” Hotel, Vestergade 40, 
Randers.

OZ3G vil fortælle om sin Deltagelse i „E.D.R.”s 
Sommerlejr paa Læsø.

Da Planlæggelsen af Vinterens Morsekursus og 
tekninske Kursus skal ske nu, bedes interesserede 
Medlemmer give Møde.

DR319.

Svendborg.
I den forløbne Maaned har endnu et Medlem af

lagt Morseprøven paa 60 Tegn/Min. og bestod fint.
Det i Juli averterede Svendborg-Stævne har vi 

maattet ændre til Søndag den ,18. August, og vi 
haaber St se mange Amatører med yl’s og ow’s.

Der agtes paabegyndt nyt Morsekursus i Løbet 
af August, og eventuelle interesserede bedes ind
melde sig hos Formanden. Betaling bliver som sidst
2 Kr. pr. Maaned. Indtegning er bindende for 
mindst 3 Maaneder.

Fra September er Mødeaftenen ændret til første 
Torsdag i hver Maaned, og næste Møde bliver: 
Torsdag den 5. September Kl. 20,00.

Viborg.
Det første Møde i Afdelingen efter Sommerferien 

afholdes Fredag den 6. September 1946 hos DR-560, 
Set. Mogensgade 45.

Da vi denne Aften gerne skulde have Efteraarets 
og Vinterens forskellige Arbejder tilrettelagt, 
haaber vi at saa mange som muligt giver Møde 
allerede fra den første Aften. Ligeledes skulde vi 
jo gerne snart være færdige til at tage en lille 
Rævejagt, saa faa nu Modtageren i Orden.

Der skulde ogsaa gerne blive tilstrækkelig Til
slutning til at vi kunde holde et Kursus i Lighed 
med forrige Aar, hvor der dels arbejdes med a1 
sætte Morsefærdigheden lidt op, baade hvad Lyt
ning og Sending angaar, dels Gennemgang af det 
Pensum, der kræves for at opnaa Sendetilladelse.

Har Du en Ven eller Bekendt, der interesserer 
sig for Kortbølgeradio, saa faa ham med den Aften.

DR560.

Nye Medlemmer

3229 - Harry Medak, KFUM, Rosenborggade 15,
Kbhvn. K.

3230 - K. Jensen, Turesensgade 18, 3. S., Kbhvn. K.
3231 - Kai Ravn, Emdrupvænge 119, Kbhvn.Ø.
3232 - Per Bigom, Webersgade 15, Kbhvn. Ø.
3233 - Erling Andersen, Silkeiborggade 2, 3. S. th.,

Kbhvn. 0.
3234 - Henning Jørgensen, Vej lands Alle 106, Kbh. S
3235 - Helge Poulsen, Randrupsvej 11, 1. S., Kbhvn.

Valby.
3236 - Magnus John Nielsen, Mariehøj 1 B, 1. S.,

Bispebjerg, Kbhvn. NV.
3237 - Kresten G. Nielsen, Struensegade 31, 4. S.,

Kbhvn. N.
3238 - Arne Sloth, Tapdrup pr. Viborg.
3239 - K. Flyborg Larsen, Vesterport 1, 3. S.,

Holstebro.
3240 - A. Knudsen, Taars.
3241 - Sv. E. Christensen, Fasanvej 7, Hadsten.
3242 - Hermes Pzayman, Aalborg.
3243 - Aage Møller, Finderup, Ravnstrup.
3244 - Th. Brovold, St. Olausgade 31, Vær. 405, Oslo.
3245 - David Johansson, Tibro, Box 80, Sverige.
3246 - Bengt Ljunggren, SM6QP, Fri'bergsgatan 6,

Göteborg.
3247 - Lars-Erik Lewander, JKungl. Signalregemen-

tet, Stockholm 61. SM5JV.
3248 - Nils Mark, Eklandsgatan 10, Göteborg.
3249 - Preben Laursen, Havnevej 21, Skive.

Atter Medlemmer.
656 - A. P. Jensen, Hovslund, Sønderjylland.
665 - N. Horup, Grants Alle 49, 1. S., Hellerup.
925 - A. L. Kok, Rønnevej 2, Risskov.

1176 - J. Lester, Bagsværd Hovedgade 41, Bagsværd.

QRA= Rubrikken

Nye Adresser:
390 - W. Præst, Hjertinggade, Esbjerg.
666 - Math. Paulsen, OZ7MP, Mosebakken 2, Holte. 
751 - H. J. Krüger, Ndr. Fasanvej 80, 2. S., Kbh. F. 
762 - Paul O. Hansen, Egernvej 69, Kbhvn. F.
768 - Oluf Petersen, Holger Danskesvej 27 B,

2. S. Uh., Kbhvn. F.
793 - A. A. Andersen, Frederiksdalsvej 55, St. tv., 

Lyngby.
855 - Børge Jensen, Smedegade 18, Ringkøbing.
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873 - J. W. Kristensen, Dansk Radio Television, 
Strømmen 18, Randers.

882 - E. K. Jacobsen, Solsortvej 28, Kbhvn. F.
911 - O. Jacobsen, S'ct. Jørgens Alle 11, 1. S. tv., 

Kbhvn. V.
998 - H. A. Danielsen, Thureby Alle 9, Kbh., Valby. 

1054 - Ove Bildsøe Hansen, Gimsing Høje, Struer. 
1334 - Hans Schütz, Lille Klingberg 13, Haderslev. 
1442 - Helmer Steen Jensen, c/o A. Jensens Begra- 

velsesforretning, Rudkø'bing.
1483 - Holger Hansen, Skanderborgvej 33, 5. S., 

Aarhus.
1547 - Hans Marlau Knudsen, Apoteket, Frøstrup. 
1544 - N. Aaby Jensen, Søndergade 19, Aulum.
1554 - Sv. Jacobsen, Silkeborgvej 9, Herning.
1(501 - E. Hallberg, Frerslevvej, Haslev.
1685 - Louis Carstens, Vibevej, Nivaa.
1761 - Sv. E. Glensdal, Kærmark 39, Kbh. Valby. 
1774 - Aage Møller, Bredgade, Ulfborg.
1855 - H. R. Kjær, Kirkevej 3, Brønderslev.
1865 - O. Kühnell Rasmussen, Radioforretningen, 

Laurbjerg.
1869 - Kaj Bidstrup, Østergade 28, Rønne,
2011 - Ebbe Thure, Margrethevej 12, Haslev.
2060 - Folmer Andersen, Ravnsnæsvej 4, Birkerød. 
2062 - Kjeld Normann, c/o Sohoutboe, Mikkelbryg- 

gersgade 2, Kbhvn. K.
2067 - Jul. Meier, Carl Jensens Vej 2, Aarhus.
2109 - Egon Petersen, Østerbro 87, St., Odense.
2119 - P. Madsen, c/o Præst, Hjertinggade, Esbjerg. 
2147 - N. A. Led, Lindhøj, Jelling.
2185 - Oluf Nielsen, c/o Gdr. J. Nielsen, Lunde 

Møllegaard, Lunde F.
2763 - Søren Dam, Brunbakke, Balle pr. Øster- 

bording.
2269 - Walther Enevoldsen, Heibergsvej 38,

Aabyhøj.
2270 - H. Høedholt, c/o Linnet & Larsen, Bro-

stykkevej 180, Hvidovre, Kbhvn. Valby.
2281 - Eigil Pedersen, Lerbjerggaard, Emtekær, 

Assens.
2311 - Palle Hansen, Ringstedvej 83, Haslev.
2346 - Knud Olesen, Aalborgvej 9, Sæby.
2459 - Tage Vejlø, Lindegaardsvej 35, Char lotten

lund.
2533 - A. Herman Petersen, Fr. Hansensvej 4, 

Aarhus.
2552 - J. Petersen Lauritzen, Mellemgade 5, Tønder. 
2582 - Bernh. Sørensen, Hollændervej 26, 3. S. tv., 

Kblhvn. V.
2620 - Per Jensen, c/o Aksel Hansen, Tange.
2631 - H. G. Hansen, V. Vænget 2, St. th., Kbhvn. 0. 
2760 - Hans Torgaard, c/o M. Rein, Abbatri, 

Thorshavn.
2791 - H. P. Lodberg, Hjallerup.
2823 - J. Ulv Magnus, Autofon, Østergade 4, 1. S., 

Aarhus.
2860 - Th. Friis Sørensen, Vinten-Emmer Skole 

pr. Lund, Østj.
2815 - H. G. Philipsen, Pagteroldsvej 15, Kbh. Valby. 
2914 - Hagbard Sørensen,. Solvænget 28., 1. S.^ 

Fredericia.
2911 - Hother Paludan Andersen, Fasanvej 2, 

Silkeborg.
2931 - S. M. Sørensen, Rosenvænget 27, Korsør. 
2984 - Henry Sørensen, Rekrut 4641, 9. Telegrafbat., 

Værløselejren, Værløse.
3001 - A. M. Hansen, Hundslund.
3057 - P. Larsen, Politiskolen, Kragerup, Humlebæk.
3058 - Aa. Kjærgaard Nielsen, Nørregade 7, 1. S.,

Skanderborg.
3142 - Ib Reinwald, Kg. Chr. Alle 40, Aalborg.

For 10Aar siden
August 1936.

„OZ” 8. Aargang Nr. 8: Lederen omhandler „Vor 
Forening og dens Ledelse”. — OZ1D bringer Rap
port fra N.R.A.U.S Aarsmøde i Oslo. De nordiske 
Amatørorganisationer repræsenterer tilsammen 
1500 Kortbølge-Amatører. — OZ7PU er afgaaet ved 
Døden.

Paa E.D.R.s forestaaende Generalforsamling skai 
vedtages nye Love. Desuden skal drøftes et For
slag om Indførelse af QSL-Afgift, hvad Bestyrelsen 
dog fraraader. —• OZ7KG har opnaaet W.A.C. med 
sin transportable Sender. E.D.R.s Aarsregnskab 
slutter med en Formue paa 1499 Kr.

OZ7F.

Amatører, der sammen med OW maatte 
være interesseret i at tilbringe en Ferie hos 
et Amatør-Ægtepar i Holland mod til Gen
gæld at modtage disse i tilsvarende Tid, be
des henvende sig til Sekretæren. OZ7MP.

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

Teknisk Redaktør: Aagre Hansen, Hollandsvej 27, Lyngby. 
Hertil sendes alt teknisk Stof.

Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven): A. Clausen. 
Enighedsvej 30, Odense. Telefon 10439. Hertil sende? 
alt øvrigt Stof, som ønskes optaget i Bladet.

Formand: Børge Otzen, OZ8T, Godthaabsvej 123, Kbhvn. F.
Sekretær: Math Paulsen, Mosebakken 2, Holte. 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. QoL-Kort kan sendes til 
Box 79, København K. Giro Nr. 23934.

DR-Leder: C. U. Holten. OZ-DR 467. Phistersvej 19, Helle- 
lup. Hertil sendes alt vedrørende DR-Afdelingens For
eningsforhold.

Udenlandskorrespondent: Mogans Kunst, Møllekrogen 11, 
Lyngby.

Annoncechef: 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; lU 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.
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