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Saa er 80 Meter frit!
Ganske uventet kom Meddelelsen om 80 

Meter Baandets Frigivelse, og det siger sig 
selv, at Glæden blandt danske Kortbølge
amatører var stor, da Pressens Radioavis som 
den første bragte Nyheden.

Med de i Forvejen frigivne Baand dispone
rer vi nu over de samme Bølgelængder som 
før Krigen, dog med visse Indskrænkninger, 
som vi haaber snart maa ophæves. Der er 
saaledes Baand til baade lokale og DX QSOs, 
og danske Amatører har allerede taget alt i 
Besiddelse og haft mange „long calls”.

Savnet af QSO med de nordiske Lande er 
vel nok det, der har tynget danske Amatø
rer mest, men nu er Muligheden for atter at 
komme i Kontakt med hinanden til Stede, 
og allerede samme Aften, som Radioavisen 
bragte Nyheden, var norske, svenske og dan
ske Amatører i Forbindelse med hinanden.

Til rent indenlandske Forbindelser er 80 
Meter jo ganske udmærket, og ved Aflytning 
paa Baandet har det været morsomt at kon
statere den Glæde, Amatørerne viste, naar 
de fik QSO med gamle Bekendte. Lang Tid 
fremover vil det ikke komme til at mangle 
paa Samtalestof, og Venskabet og Kammerat
skabet vil yderligere blive befæstet.

Der har fra flere Sider lydt Røster om, 
at 80 Meter Baandets Opdeling i Fone og 
CW-Baand ikke var helt tilfredsstillende, 
og der henvises til, at Anvendelsen af eet 
enkelt Krystal, hvis Frekvens kunde fordob
les til de øvrige frigivne Baand, var umulig. 
Med de snævre Grænser, der er afsat, vil An
vendelse af Krystal være paa sin Plads, men 
dette er altsaa udelukket for 80 Meter Baan
dets Vedkommende. Var Forholdene saa- 
danne, at Krystaller kunde faas til alle Fre
kvenser, var Sagen jo nemt klaret, det vilde

i saa Tilfælde kun blive et økonomisk 
Spørgsmaal.

Der er dog en Mulighed for, at Baandenes 
Opdeling vil blive taget op til Drøftelse, og 
naar man ser hen til den Velvilje, GD hidtil 
har vist Amatørerne, skulde der være gode 
Udsigter til at Amatørernes Ønsker bliver 
opfyldt.

Men saa maa Amatørerne ogsaa selv Vise 
nogen mere Forstaaelse og holde sig til de 
givne Regler. Det har ikke manglet paa Ad
varsler til de Amatører, der har sat sig ud 
over Bestemmelserne, en Handling som i 
værste Fald vilde resultere i Sendetilladel
sens fuldstændige Inddragelse, ogsaa for de 
Amatørers Vedkommende, som holdt sig til 
Licensbestemmelserne. Med 80 Meter Baan
dets Frigivelse skulde al ulovlig Sending 
kunne standse.

Saa er der kun Spørgsmaalet om „Sende
kultur”! Den rent tekniske Side af Sagen 
maa vel siges at være i Orden — i hvert 
Fald for de Amatører, der nylig har aflagt 
teknisk Prøve — men Sproget?

80 Meter er jo et herligt „Sludre”baand, 
hvor man tidligere talte sammen om løst og 
fast, men hvor man ogsaa kunde høre ube
tænksomme Udtalelser, der egentlig ikke var 
egnet for Rundspredning. Der henvises til, 
hvad der tidligere har været skrevet paa den
ne Plads, især om Kaldesignalerne.

Med dette Nummer følger bl. a. et Karto
tekkort med Angivelse af de Ord, der kan 
anvendes i Stedet for de paagældende Bog
staver, og det kan anbefales Telefoniamatø
rerne at benytte disse.

Naar Sproget og det tekniske er i Orden, 
vil man selv og andre Amatører faa størst 
Udbytte af 80 Meter Baandets Genaabning.

A. C.
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Officielt fra Bestyrelsen.

De deponerede Sendere. Eiter Afslaget om Ydelse 
af Erstatning for Radiomateriel, der ikke har kun
net udleveres til Ejerne efter Deponeringens Op
hør, har Foreningens Sagfører indstævnet General
direktoratet for Post- og Telegrafvæsenet for Ret
ten. OZ3U’s Sag er benyttet som Prøvesag, idet 
Afgørelsen her vil kunne danne Forbillede for de 
øvrige Sager. Det forventes, at Sagens Behandling 
vil begynde i Byretten i Midten af September.

Spørgeskemaet, der udsendtes til Personer med 
Erstatningskrav, der ikke havde Licens paa Depo
neringens Tidspunkt, skal være Foreningen i Hæn
de senest den 22. ds. Da Sagen har trukket i Lang
drag, kan der endnu modtages Besvarelser paa det 
først udsendte Spørgeskema.

Morsekursus. Under OZ7T’s Ledelse og OZ6K som 
teknisk ansvarlig paabegyndes Ondag den 18. ds. 
Kl. 19,30 EDR’s Morsekursus. Nærmere Enkeltheder 
findes andet Steds i Bladet. Det understreges, at 
det er af største Vigtighed, at der især for de før
ste Udsendelsers Vedkommende straks indsendes 
udførlige Rapporter. Ønsker angaaende Tidspunk
tet for Udsendelserne kan anføres her.

Ved Imødekommenhed fra 8. Ingeniørkompagni vil 
Kursus fra ca. 1. Oktober blive væsentlig udvidet, 
saaledes at Udsendelserne vil finde Sted hver Aften 
om Hverdagene samt Søndag Formiddag.

Da det paatænkes at udvide Kursus til ogsaa at 
omfatte Udsendelser for Viderekomne, skal man ud
bede sig de Interesseredes Udtalelser. Prøver i Smag 
med ARRL’s „Copying Bee“ er under Drøftelse.

Pejlkort. Arbejdet med at lægge sidste Haand paa 
forskellige Detailler er ved at være afsluttet, hvor
efter Reproduktionen kan begynde. Nærmere En
keltheder i næste OZ.

Lærebogen. Forfatteren OZ2Q er ved at have Ma
nuskriptet færdigt, og om alt gaar vel, skulde de 
sidste Blade kunne udsendes i sidste Halvdel af 
Oktober.

Bestyrelsens Sammensætning. Paa sit konstitue
rende Bestyrelsesmøde fordeltes Posterne saaledes: 
Formand: OZ8T, Næstformand: OZ7T, Sekretær: 
OZ7MP, Bestyrelsesmedlemmer: OZ3FM, OZ7EU og 
OZ8JB og Kasserer: OZ3FL.

OZ’s Redaktion. Ved Udgangen af 1946 trækker 
OZ5AC sig tilbage fra sit Hverv som Hovedredaktør 
for OZ. Bestyrelsen beder Interesserede om at hen
vende sig skriftligt til Box 79, København K. Det 
er ikke nødvendigt, at Redaktøren bor i samme By, 
som Trykningen finder Sted. Posten er honoreret 
med 600 Kr. aarligt.

DR-Ledelsen. Paa Grund af Studie-QRM har den 
tekniske DR-Leder, DR-690 Peter Møller, allerede 
for nogen Tid siden maattet nedlægge sit Hverv, 
og i Løbet af den nærmeste Fremtid maa ogsaa 
OZ7CH, C. U. Holten, frasige sig Arbejdet af sam
me Aarsag. Bestyrelsen beder ogsaa her Interes
serede om at henvende sig skriftligt til Box 79, 
København K.

Amatørbaandene. Efter at 3,5 MHz Baandet delvis 
er blevet frigivet den 1. September, hvilket er ble
vet meddelt Afdelingslederne den 2. September, ser 
Amatørbaandene saaledes ud:

Telegrafi:

3.505— 3.630 kHz 
3.690— 3.795 
7.150— 7.200

14.100—14.300
28.100—29.700 
58.700—59.800

Telefoni:

3.690— 3.795 kHz

14.150—14.250 „ 
28.500—29.700 „ 
58.700—59.800 „

Skulde Meddelelser om Udvidelser o. lign. frem
komme inden næste OZ udkommer, vil dette som 
sædvanlig blive udsendt til Afdelingerne.

(En Del Amatører vil have hørt Nyheden om Fri
givelsen af 3,5 MHz Baandet i Pressens Radioavis’ 
Udsendelse Tirsdag den 2. ds. Kl. 19,00.) OZ8T.
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E. D. R. er den danske Aldeling 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 Sende- som 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 Aldelingskontingent 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 Kort- 
1 ølge-Tidsskrift, tilsendes Medlemmerne den 15. i hver Md. 
Alle Oplysninger gives ved Henvendelse til E. D. R., Post- 
box 79, Kbh. K., eller direkte til Landsforeningens Sekretær.

September Oplag: 2100 Eksemplarer.
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En VFO.
Af OZ7BO.

VFO (variabel Frekvens Oscillator) bliver 
uden Tvivl Fremtidens Løsen ved Amatør
sending paa smalle Frekvensbaand, som 
skal deles af et Utal af Amatørstationer. 
OZ7BO beskriver her en VFO, som har be- 
staaet sin Prøve med fin Karakter.

Da der ved en Foredragsaften i den køben
havnske Afdeling viste sig Interesse for en 
Styresender, der var kalibreret med en saa- 
dan Nøjagtighed, at den ogsaa kunde anven
des som Frekvensmaaler, skak denne VFO be
skrives, selv om den i sig selv kun betegner 
et Skridt paa Vejen til noget endnu bedre. 
Allerede i den foreliggende Form er VFO’ens 
Egenskaber saa gode, at en Beskrivelse kan 
forsvares. Stabiliteten er af en saadan Stør
relse, at Signalet vanskeligt kan skelnes fra 
Krystalsignaler selv paa 14 og 28 MHz. Drift 
fra kold Tilstand til normal Temperatur er

mindre end 1 kHz paa 14 MHz. Indstillings- 
og Aflæsningsnøjagtigheden er bedre end 
2—3 kHz paa samme Baand og tilsvarende 
bedre paa lavere Frekvenser. Endvidere kan 
VFO’en nøgles for Break-in Eenkanal-QSO 
med perfekt Tegnform og uden Antydning af 
Chirp.

Styresenderen kan derfor anbefales til 
Senderamatører, der ønsker stor Stabilitet 
uden dog at være bundet til een eller flere 
faste Krystalfrekvenser.

Betragter man Diagrammet, vil man se, at 
det drejer sig om en normal ECO, der kun 
adskiller sig fra Flertallet af ECO’er derved, 
at der er benyttet et direkte opvarmet Rør 
(RV 2P800). Den Nedsættelse af Krybning, 
der opnaas herved, opvejer sikkert de Ulem
per, der er knyttet til Brugen af et Batteri
rør (dobbelt Katodespole, Batterispænding 
eller Ensretter til Glødetraaden). Gitterkred-
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Beat paa UKW Ee. 
*

Her beskriver 80 hvorledes man laver Beat 
paa en tysk Modtager, der anvendes meget for 
Øjeblikket.

i’or nogle Maaneder siden blev der her i Bladet 
beskrevet en tysk Modtager til 30 MHz Type UKW 
E e. Der har været temmelig mange Apparater af 
denne Type paa Markedet, og det kan derfor være 
af Interesse at undersøge, hvorledes man kan af
hjælpe dens største Mangel, .at den ikke er egnet 
til Modtagning af umoduleret Telegrafi.

Den mest nærliggende Mulighed er vel at indføre 
en Tilbagekobling i Mellemfrekvensforstærkeren, 
saaledes at et eller flere Trin gaar i Sving paa 
Mellemfrekvensen og saaledes leverer den fornødne 
Beat-Tone. Denne Metode medfører, at Selektivitets
kurven bliver meget skarpere (men ogsaa let usym
metrisk), det er maaske en Fordel, da Modtagerens 
MF egentlig er temmelig bred til Amatørbrug. 
Samtidig bliver imidlertid Forstærkningen let ned

sat, fordi Rørenes Arbejdspunkter forskydes, og det 
vil antagelig blive nødvendigt at sætte den auto
matiske Forstærkningskontrol ud af Drift i de paa- 
gældende Trin, for at ikke Tilbagekoblingsgraden 
skal blive afhængig af Signalstyrken.

En anden Udvej, som har været forsøgt, er at 
lade LF-Røret svinge paa Mellemfrekvensen f. Eks. 
i en Trepunktskobling mellem Katode, Styregitter 
og Skærmgitter. Med en rimelig Indstilling skulde 
det herved endda kunne opnaas, at den ved Sving
ningen fremkaldte Gitterstrøm netop kunde levere 
den rigtige Gitterforspænding til LF-Røret og saa
ledes erstatte andre Gitterspændingskilder. Da 
samtidig LF-Røret er godt skærmet fra MF-For- 
stærkeren, skulde det være muligt at- opnaa en pas
sende lille MF-Spænding til Stødtonedannelse i De
tektoren.

En nok saa nærliggende Løsning er imidlertid at 
udnytte Detektorrøret som Beatoscillator. Det har 
været forsøgt at erstatte den anvendte Diodestræk-

sen er afstemt til 1,7 MHz, og Omraadet er 
ret snævert, nemlig fra 1750 til ca, 1815 kHz. 
C1 er sammensat af keramiske Hescho Blokke 
(græsgrønne og mørkegrønne med positiv 
Temperaturkoefficient). Ca er en Hescho 
Trimmer. L1-2-3 er viklet paa 25 mm kera
misk Spoleform med 0,6 mm Laktraad. L1-2 
er tilsammen 30 Vdg. med Udtag 8 Vdg. fra 
kolde Ende. L, er som L2 og er viklet op 
Side om Side med denne. Fangitteret i P800 
er normalt ikke ført ud til Sokkelkontakten, 
men lagt til Glødetraad med en indvendig 
Forbindelse. Dette er katastrofalt, idet ECO- 
Principet netop gaar ud paa at undgaa ka
pacitiv Kobling til Anodekredsen. Ved at 
aabne Rørsoklen kan man imidlertid let fiske 
Fanggitterforbindelsen og føre den til Side
kontakten. ECO’ens Anodekreds er aperio
disk koblet til FD’Røret, der er en RV 
12P2000. HFD er en Prahn Type 10. P2000 
er i Anoden fast afstemt til 3,5 MHz. Der er 
ikke benyttet nogen Afstemningskapacitet. 
Justeringen foretages alene med Jernkernen 
Spoleformen er en Siemens Haspelkerne. L4 
er 50 Vdg. 0,25 Laktraad. L, er 10 Vdg. 0,6 
mm Laktraad. Nettransformatoren er forsy
net med 12,6 Volt Vikling med Midtpunkts- 
udtag. Denne Vikling forsyner saavel P800 
som P2000 med Glødespænding, førstnævnte

dog gennem en Tørensretter og et passende 
Filter. Værdien af R er afhængig af den an
vendte Ensretter og maa justeres eksperimen
telt. Nøglefilteret bestaar af C10 DR 1 (ca. 
35 Hy), R9 og C14. Nøglingen foregaar i 
P2000 i Skærmgitteret, og for at hindre Ud
straaling i Nøglepauser viste det sig nødven
digt at stelforbinde dette Gitter gennem Rr>. 
ECO’en svinger i sig selv saa svagt, at den 
praktisk talt ikke generer, selv paa 3,5 MHz. 
R2 tilpasses saaledes, at ECO’en kun netop 
svinger stabilt.

Tilkoblingen til selve Senderen foregaar 
gennem en Link, der er direkte indskudt i 
Katodekredsen. Styregitteret lægges altsaa 
paa Jordpotential. Den Styrespænding, 
VFO’en afgiver, er ikke ret stor. Det tilraa- 
des derfor at lade 3. Trin arbejde som Buf
fer — ikke som Fordobler — d. v. s., at Rø
rets Anodekreds afstemmes til 3,5 MHz. Saa- 
fremt en krystalstyret Sender allerede haves, 
kan CO’en nemt ændres som anført.

Om den mekaniske Opbygning er at sige, 
at den selvfølgelig maa udføres med største 
Omhyggelighed. Kun de allerbedste Kompo
nenter maa anvendes, og til Forplade og 
Chassis maa benyttes svært Materiale. Ven
tilationen maa være meget effektiv.

OZ7BO.
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ning i Detektorrøret med en Sirutor; men det ser 
ud til, at Mellemfrekvensen er for høj til, at Siru- 
toren kan arbejde tilfredsstillende. Der er dog hel
digvis andre Muligheder. Det viser sig nemlig, at

Set rnedefra

dersom Detektorrørets Skærmgitter faar en pas
sende positiv Spænding, opstaar der efter dette en 
Virtual Katode, som sammen med Anoden kan 
bruges som Signalensietter. Denne Virkning er no
genlunde uafhængig af Spændingen paa Signalgit
teret, saaledes at det er muligt at opbygge en Beatos
cillator mellem Rørets Katode, Styregitter og 
Skærmgitter og samtidig bruge Katode-Anodesti æk- 
ningen som Signaldiode.

Jeg har gennemført Ændringen paa følgende 
Maade: Den grønne Ledning, der førte MF til De

tektorrørets Gitterklemme, er ført gennem et ledigt 
Hul i Skærmkassen til Anodeklemmen. Der blev 
herved Plads ved Siden af Gittertappen til et Spole
rør med 6 mm Jernkerne og til Afstemningskonden- 
sator, Gitteikondensator og -afleder. (Se Diagram
met)*). Koblingskondensatoren til Skærmgitteret og 
Filtermodstanden paa 50 kOhm kan netop ligge ved 
Siden af Fatningen. Den Afbryder, der er vist paa 
Diagrammet, er den Omskifter, som er beregnet 
til at kortslutte Antennen, naar kraftige Lokalsta
tioner Skal modtages. Antennen er naturligvis ført 
direkte til Antennekondensatoren uden om Omskif
teren. Modstanden, der ligger over Afbryderen, 
tjener til at nedsætte Skærmgitterspændingen saa 
meget, at Røiet netop gaar ud af Sving. Hvis den 
bliver for stor, gaar det ud over Ensrettervirknin
gen i Signaldioden; det kan derfor blive nødven
digt at eksperimentere med dens Størrelse og med 
Spolens Koblingsgrad for at faa et godt Resultat.

Oscillatoren er afstemt til ca. 1500 kHz, saaledes 
at dens anden Harmonisk støder med Mellemfre
kvensen paa 3 MHz. De 1500 kHz findes let ved 
Hjælp af en Radiofonimodtager indstillet paa denne 
Frekvens (200 m). Det vilde være en Fordel, om 
Frekvensen kunde varieres lidt fra Forpladen; jeg 
bruger fast Indstilling; men dette forudsætter en 
god Stabilitet af Afstemningskredsene, da Appara
tets Varmeudvikling let medfører en kendelig Æn
dring af Stødtonens Frekvens, medens Modtageren 
varmes op, saa den først bliver stabil i Løbet af 
20—30 Minutter. OZ8O.

*) OZ, April 46, Side 78.

Som Supplement til OZ8O’s 
Artikel om Beat paa UKW Ee 
bringes her en simpel og let 
udførlig Metode til Opnaaelse af 
et „hørligt“ cw Signal.

Metoden gaar ud paa at frem
bringe Signaltilbagekobling i 
MF’en. Man opnaar derved, at 
den frembragte Stødtone, blan
det med Signalfrekvensen, giver 
en hørlig Tone. Tilbagekoblin
gen er udført ved at føre lidt 
HF over to smaa Kondensatorer 
fra Diode-Anoden — der er et 
Gitter — til 2.MF’ens Anode. Da 
MF’en i Forvejen er temmelig 
bred, er denne Metode en væ
sentlig Forbedring med Hensyn 
til Modtagerens Selektivitet, blot skal man tilpasse 
Tilbagekoblingen saaledes, at Modtageren lige net
op beater, ellers gaar det slemt ud over For
stærkningen.

Den praktiske Løsning er vist paa Figuren. Den 
viser Modtageren set forfra fra neden, og det vil 
sikkert ikke falde vanskeligt at finde de rigtige 
Tilslutningssteder.

Paa Anodekredsen i 2.MF er loddet et lille Vin
kelstykke af 1,5 mm blank Kobbertraad, uden om 
denne er tæt snoet 4—5 Vindinger 0,7 mm Kobber

med tynd Flex som Isolation. Samme Traad er ført 
gennem et ledigt Hul til det ene Sæt Hovedtelefon
bøsninger. Forinden er der af Justeringshensyn la
vet en lille Kapacitet af 4—5 Vindinger. Udefra kan 
man nu ved Hjælp af en Bøjle — saa kort som 
mulig — kortslutte de gamle Telefonbøsninger, og 
opnaa den ønskede Tilbagekobling.

Da man hurtigt vil opdage, at det kan være be
hageligt at kunne afbryde den automatiske Fading
regulering, kan Antenneomskifteren paa Forpladen 
udmærket anvendes til dette Formaal. OZ8AZ.
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Maaling af Jævnstrømsmodstand.
Af OZ DR105.

Her er Rx = den ukendte Modstand.
E = Voltmeterudslag, naar Rx 

kortsluttes.
Ev = Voltmeterudslag, naar R x 

indskydes.
Rv = Voltmetrets indre Modstand.

Rx °g Rv indsættes i samme Enhed; det 
samme gælder E og Ev, E og E v skal maa- 
les med samme Maaleomraade, da ellers Rv 
ændres.

Fig. 1.

Ved nøjagtige Maalinger anvendes Wheat
stones Bro for Jævnstrøm. Denne er i Prin
cippet udført som Fig. 2.

lige faste Værdier saasom 100 : 1, 10 : 1, 1 : 1, 
1 : 10 og 1 : 100. Den nøjagtige Indstilling 
udføres med R4, der er trinsvis variabel ved 
Hjælp af f. Eks. 5 Modstandskæder, der er 
sat i Serie, og som hver for sig kan varieres 
mellem 10 Værdier. Den øverste kan da være 
fra 0 til 10.000 Ohm, medens den nederste er 
fra 0 til 1,0 Ohm.

B

Fig. 3.

En anden Udførelse er vist paa Fig. 3. Her 
er Rx den ukendte Modstand. En´er fast Nor
mal, og AD er en Traad af Manganin eller 
Konstantan udspændt langs en Meterstok og 
forsynet med en Skydekontakt C.

Balancelienineen for Fie. 3 bliver:
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DR 205 beskriver her to Metoder til Mod- 
standsmaaling. Den ene udmærker sig ved at 
være hurtig, den anden er til nøjagtig Maa- 
ling.

Maaling af Jævnstrømsmodstand.

Naar man skal maale Jævnstrømsmodstand, 
kan man benytte en Spændingskilde B med 
ringe indre Modstand (f. Eks. en Akkumula
tor) og et Voltmeter V, hvis indre Modstand 
Rv man kender. Der benyttes Opstillingen i 
Fig. 1, Rx er den ukendte Modstand. Rx faas 
af Udtrykket:

Her skal Rx og Ry maales i samme Enhed, 
det samme gælder x og 1.

I Praksis indføjes i Fig 2 og Fig 3 en Mod-

Forholdet kan ændres mellem forskel-

Her skal R,, R,, R3, R4 udtrykkes i samme 
Enhed.

Broen kan udformes paa to Maader. I La
boratorier anvendes ofte en Udførelse, hvor

Her er G et fintmærkende Galvanometer, 
B et Batteri med ret ringe Spænding, R1; R2, 
R4, er kendte Modstande, medens R;3 er den 
ukendte Modstand. Naar G’s Udslag ved Va
riation af R1, R2 og R4 er bragt ned paa Nul, 
er Spændingen i Punktet B lig med Spæn
dingen i Punktet C. Dette kan udtrykkes ved



Teknik og Stationsbetjening.
*

Signalernes Kvalitet og Stationens Betje
ning er jo det, der giver den, vi har QSO 
med, det første Indtryk af os, og det ser vi 
vel alle helst, er saa godt som muligt. Her 
fortæller OZ8O, hvordan man ved smaa Mid
ler kan forbedre Stationens Effektivitet.

En kraftig Sender er slet ikke nogen nød
vendig og endnu mindre en tilstrækkelig Be
tingelse for gode Resultater. Det maa snarere 
siges, at en Forøgelse af Sendeeffekten ofte 
er en ret kostbar Udvej, som først med For
del forsøges, naar de øvrige Betingelser for 
gode Resultater er til Stede. Til disse Betin
gelser hører ikke blot et passende teknisk 
Udstyr: Gode Antenner, en Modtager, der 
rækker mindst lige saa langt som Senderen, 
og ikke mindst Midler til sikker Frekvens- 
maaling og Kontrollytning paa egen Sende
frekvens, der kræves ogsaa en vel overvejet, 
fornuftig Stationsbetjening. Det rigtige Valg 
af Sendefrekvens, behersket Brug af Sende
rén i Forhold til den Tid, der ofres paa Mod
tagningen, og hyppig Skift fra Sending til 
Modtagning kendetegner den erfarne Amatør.

Det kan ikke siges for tit, at Begynderen 
baade af Hensyn til andre Amatører og ikke 
mindst for sit eget Rygtes Skyld bør arbejde 
med lav Effekt og paa en fast Frekvens i ær
bødig Afstand fra Baandets Grænser, om 
muligt med Krystalstyring, indtil han har be

stand i Serie med G, medens man foretager 
den grove Indstilling. Denne Modstand bli
ver saa kortsluttet ved Finindstillingen. Der
ved skaanes det følsomme Galvanometer. 
Hvis det af en eller anden Grund falder mere 
bekvemt, kan man ombytte Instrument og 
Batteri i de to Opstillinger. Det har ingen 
Indflydelse paa Balancen. For at faa god 
Nøjagtighed bør man i Fig. 2 sørge for, at de 
fire Modstandsgrene er nogenlunde lige store, 
og i Fig. 3 bør Rn have nogenlunde samme 
Størrelse som Rx, saaledes at C kommer om
trent midt mellem A og D. Det kan være

gaaet sine første uundgaaelige Begynderfejl. 
Men naar den Tid kommer, da Udbygning af 
den første Sender bliver aktuel, tænk saa 
over, om ikke en fornuftig Ændring af Sta
tionens Teknik vil give bedre Udbytte end 
en simpel Forøgelse af Sendeeffekten. Jeg 
vil foreslaa en Ting som vfo (variable fre- 
quency oscillator), d. v. s. Styretrin med va
riabel Frekvens. Det er maaske ikke for Be
gyndere; men det er et Udgangstrin med 
Højspænding saa sandelig endnu mindre. Den 
Amatør, som med Omtanke anbringer sin 
Sendefrekvens netop der, hvor den i det en
kelte Tilfælde bedst vil blive hørt, kan faa 
mere ud af en 5 Watt Sender, end en ube
tænksom Begynder kan opnaa med 50 W.

F. Eks. aabner en saadan Konstruktion Mu
lighed for, at to Stationer, der har Forbin
delse med hinanden, arbejder paa samme 
Frekvens. Herved optages kun den halve 
Plads i de overfyldte Baand. Til Gengæld er 
den optaget hele Tiden, hvilket bevirker, at 
Frekvensen lettere holdes fri for Forstyrrel
ser, da ingen betænksom Amatør med Vilje 
anbringer sin Sender paa en optaget Fre
kvens, saa længe han kan finde een med 
færre eller svagere Forstyrrelser. Desuden 
har man ved Enkanal qso den Fordel, at 
man regelmæsigt lytter paa sin egen Fre
kvens og altsaa automatisk bliver underret
tet om Forstyrrelser paa denne.

Endnu en Ting, der kendetegner en vel- 
konstrueret Amatørstation, er hurtig Om
skiftning fra Sending til Modtagning og om
vendt. Man finder endnu Amatører, som til
syneladende helst afleverer alt, hvad de har 
at sige, i een lang Enetale, fordi det er saa 
besværligt at fare rundt og starte Omformer, 
skifte Antenne, tænde Forstærker, slukke 
Modtager og hvad der nu ellers skal til, før 
Omskiftningen er lykkeligt gennemført. Med 
de Omskiftere, man kan faa nu til Dags, er 
det en let Sag at skifte fra Sending til Mod
tagning med et enkelt Haandgreb. Man kan 
endda ved fornuftig Konstruktion og en 
uvæsentlig Udgift lade denne Omskiftning 
ske automatisk. Naar Nøglen trykkes ned, 
eller naar der tales i Mikrofonen, er Sende
ren i Gang, Modtageren gjort tavs og Hoved
telefon eller Højttaler forbundet til Monito
ren. Det er det, vi kalder break in, BK. Man
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praktisk at afmærke Forholdet langs
med AD begyndende med O ved D og slut
tende med æved A. Derved lettes Arbejdet 
ved selve Maalingen, idet man saa kun be
høver at aflæse et Tal og multiplicere det 
med Rn for at faa Rx. DR205.



Amatørens mekaniske Arbejde. II.
Af OZ7EU.

7EU fortsætter her Serien om mekanisk Ar
bejde med at fortælle om, hvorledes Chassiset 
laves.

Jeg omtalte sidste Gang, hvad vi nødven
digvis maa have af Værktøj for at kunne 
lave noget ordentligt mekanisk Arbejde. Nu 
skal vi se lidt paa den praktiske Side af Sa
gen. Det, vi først skal have lavet, naar vi 
skal til at lave en Sender eller Modtager, er 
Chassiset. Materialet hertil er som Regel Jern, 
Zink eller Aluminium; det første er dog ikke 
saa let at arbejde i for den almindelige Ama
tør, og efterhaanden er Materialesituationen 
blevet saadan, at vi igen kan faa Zink og 
Aluminium. Det sidste er vel nok det, der er 
lettest at arbejde med. Tillige behøver dette 
faktisk ingen Efterbehandling, hvis man da 
har været saa heldig at faa et pænt Stykke 
Plade uden Ridser. Tykkelsen af Pladen 
afhænger selvfølgelig af Størrelsen paa det 
paagældende Chassis, men normalt skal man

behøver blot at lytte en enkelt Gang paa en 
Station, der forstaar at arbejde med BK, for 
at indse, hvilke kolossale Fordele Systemet 
medfører. Bliver man f. Eks. kaldt af en Sta
tion, der har BK, behøver man blot at starte 
sin Sender. Næste Gang hans Nøgle slippes, 
hører han Signalet i Modtageren, og derefter 
er Forbindelsen klar. Kommer der senere 
Forstyrrelser paa hans Frekvens, kan vi 
straks afbryde ham og lade ham vente, til 
Kanalen er fri igen, eller bede ham sende 
Indstillingssignaler, saa vi kan prøve at ju
stere Modtageren. Er der noget, man ikke 
opfatter, kan man øjeblikkelig bede om Gen
tagelse. Man kan saaledes regne med, at saa 
længe Modparten ikke bryder ind, er alt for- 
staaet.

En særlig fin Form for Stationsbetjening 
opnaas ved en Kombination af de to omtalte 
Systemer, Enkanal-Teknik og Stationsbetje
ning.

qso med BK aabner Mulighed for en ellers 
næsten utænkelig sikker og let Amatørfor
bindelse. Lad os blot høre et Øjeblik paa en 
saadan:

Vi tænker os, at vi har Modtageren ind
stillet paa en forholdsvis uforstyrret Frekvens, 
og der hører en Station, g2eq, som kalder

ikke gaa under 1,5 mm Plade. Er det kun et 
lille Chassis, kan man gaa ned til 1,25 mm. 
Forplader skal helst være af 2 mm Plade.

Naar vi nu skal bestemme Størrelsen af 
Chassiset, saa tag de Dele, der skal være paa 
det, Transformatorer, Kondensator, Rørfatnin-

Fig. 1.

cq med Telegrafi. Næppe er han kommet i 
Gang, før endnu en Station kommer ind paa 
samme Frekvens. g2eq har aabenbart BK, 
for i det samme gør han en lille Pavse for 
at høre, hvad det er, der dukker op paa hans 
Frekvens. Den anden Station benytter straks 
Chancen og sender: g2eq g2eq de d4aqe 
bk. Naar g2eq hører dette, svarer han straks, 
og Forbindelsen er oprettet paa en kortere 
Tid, end det normalt vilde tage g2eq at af
slutte selv et kort Opkald. Lytter vi lidt læn
gere til de to Stationer, vil vi opdage, at For
bindelsen i langt højere Grad end ved en 
sædvanlig qso har Karakter af en Samtale; 
man siger en Sætning og faar Svar paa den, 
før den næste Sætning bliver sendt. Kom
mer der Forstyrrelser paa Frekvensen, er 
begge Stationer øjeblikkelig klar over det og 
kan indrette Sendetempo og Ordvalg deref
ter. Hvis en tredje Station ønsker at være 
med i Samtalen, behøver han blot at gaa ind 
paa Frekvensen og kalde de to andre Sta
tioner.

Alt ialt et System, som er værd at se nær
mere paa. Teknisk Stab forbereder nogle 
Artikler om den tilsvarende Teknik, se efter 
dem i de kommende Numre, mon ikke det 
var noget for Dem, OM?
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ger etc., og stil det hele op paa et Stykke 
Papir. Se paa Diagrammet, i hvilken Række
følge, det skal staa. Vi tænker os f. Eks., at 
vi skal lave en Modtager, Super med Blan- 
dingsrør, et Trin Mellemfrekvens, Lavfre
kvens og Udgangsrør. Kondensatoren anbrin
ges som Regel midt paa Chassiset ud mod For
pladen. Ved Siden af anbringes Blandings- 
røret, og saa kommer i Rækkefølge 1. MF- 
Trafo, MF-Rør, 2. MF-Trafo, det kombinerede 
Detektor- og LF-Rør, Udgangsrør og Ud- 
gangstrafo. Paa Fig. 1 er vist en saadan Op
stilling. Det gælder om at faa saa korte Led
ninger som muligt,. særligt de „varme” som 
Plade- og Gitterledninger. Spolecentralen er 
anbragt under Chassiset. Man skal ikke klem
me Opstillingen sammen til at tage mindst 
mulig Plads, medens man paa den anden 
Side heller ikke skal lave den større end 
nødvendigt. Det er rart at have god Plads. 
Højden paa Chassiset er som Regel 60—80 mm, 
alt efter Dimensionerne paa de Dele, der 
skal anbringes under Chassiset. For at gøre 
Chassiset stabilt laver man en ombukket Kant 
paa 10 mm ved Enderne, og dette maa der

tages Hensyn til ved Maaltagningen. Fig. 2 
viser Chassiset foldet ud og Fig. 3 Chassiset og 
Forplade set fra Siden. Bukning af Chassiset 
skal man helst lade en Blikkenslager foretage, 
med simple Midler kan man ikke lave Buk
ningerne pæne og skarpe. Men forinden Buk

ningen laver man de fornødne Huller eller 
i hvert Fald saa mange af dem som muligt. 
De store Huller til Rørfatningerne er gerne 
dem, der er værst for Amatørerne at lave. 
De kan laves paa flere Maader. Med en Pas-

Fig. 3.

ser mærker man Hullerne op, og man kan 
saa med et lille Bor, 3 eller 3,5 mm, bore 
en Cirkel af Huller tæt ved Siden af hin
anden. Med en Bidetang klipper man Mel
lemrummene væk, og med en halvrund Fil 
glatter man Kanten af. Man kan ogsaa købe 
en saakaldt Skiveskærer. I Chassiet borer 
man saa kun et Styrehul til Skiveskærerens 
Tap, Skæreren indstilles til den rigtige Stør
relse, og man kan saa, evt. med et Borsving, 
dreje Hullet ud. Arbejder man i Jern, saa 
husk at smøre godt med Olie under Arbej
det, er det derimod Zink eller Aluminium, 
smøres bedst med Sprit. Paa samme Maade 
smøres ogsaa, naar der bores. Det gaar me
get lettere, og Hullerne bliver pænere, naar 
dette foretages. Man kan ogsaa udmærket 
save de store Huller ud med en Løvsav med 
Metalklinge. Særlig gælder dette, saafremt 
Chassiset er af Zink eller Aluminium. Ogsaa 
her gælder det om at smøre. Den nemmeste 
Maade at lave Hullerne paa er at bruge et 
Lokkeværktøj som beskrevet tidligere af 
OZ5Y, men da der kræves et Værktøj til 
hver Størrelse Hul, er det en dyr og vanskelig 
Erhvervelse.

De normale Huller til Fastgørelse af Rør
fatninger, Transformatorer etc., altsaa til 
alm. Vs Skruer bores med 3,5 mm Bor. Er 
Chassiset tykt nok til at skære Gevind, kan 
man spare Møtrikkerne og borer med 2,6 eller 
2,7 mm Bor, og med en Va Snittap spændt op 
i Boremaskinen skæres saa Gevind. Ogsaa til 
dette Arbejde skal man smøre godt. Dyp- 
Tappen i Olie eller Sprit. Til de almindelige 
isolerede Telefonbøs bruges 8 mm Bor og til 
de uisolerede 6 mm Bor. Forinden man be
gynder at bore, mærkes op med en Kørner. 
Gør man ikke dette, vil Boret i de fleste Til
fælde „løbe” lidt ved Siden af.

(Fortsættes.)
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Saadan 
har jeg 
lavet det.

7EU beskriver her den Sender, som han 

bruger paa 10 og 20 m.

Redaktøren bad mig for nogen Tid siden frem
komme med mit Bidrag til Serien. Stationen var da 
i sin Vorden, men har nu taget Skikkelse som vist 
paa Diagrammet. Men da Stationen aldrig bliver 
færdig, d.v.s. faar en fast Form, har jeg ikke vist 
Foto af den. Opbygningen er foretaget paa tre for- 
haandenværende. Chassiser, et til Modulatoren, et til 
Styresenderen og et til Mellemtrinene og PA- 
Rørene.

Ved Planlæggelsen af Stationen stillede jeg disse 
Krav: Styresenderen skal være variabel, saa man 
kan vælge en QRM-fri Plads i Baandet, nem Om
skiftning mellem 5, 10 og 20 Meter Baandene samt 
god Kvalitet ved Telefoni. Endvidere skal der kun
ne køres Break-in, med god Tonekvalitet.

Styresenderen er lavet som ECO, og der er gjort 
meget ud af Gitterkredsen. Spolen er opviklet paa 
en Form af keramisk Materiale, den er paa ca. 11,5 
Mikrohenry, den faste Parallelkapacitet bestaar af 
en Samling keramiske Blokke af tysk Oprindelse, 
som tilsammen giver ca. 500 pF. Afstemningen fore
tages med en god Drejekondensator paa 200 pF og 
Aflæsningen paa en stor 180 Graders Skala. Med 
de nævnte Størrelser er Omraadet ca. 2000—1750 
kHz over de 175 Grader paa Skalaen, saa man har 
altsaa hele det gamle 80 Meter Baand med. I Ano
den udtages altid 80 Meter, og i et efterfølgende 
Rør af samme Type, forøvrigt RL12P10 kan denne 
Frekvens saa enten forstærkes eller fordobles til 
40 Meter. Der er paa saavel 80 som 40 Meter Styre
effekt nok til en 100 Watts Pentode, som det siden 
er Meningen at anvende paa disse Baand, naar de 
bliver frigivet. Nøglingen foretages i Skærmgitteret 
paa Oscillatoren, og Spændingen hertil er derfor 
stabiliseret med et 7475. Det var med Spænding 
jeg fik mine første Tonerapporter, men de lyder 
alle T9 eller T9x, saa bedre kan ikke forlanges. 
Nøgling kan dog ogsaa foretages i Skærmgitrene 
paa Udgangsrørene. Koblingen mellem Rørene er 
alle Steder kapacitiv. Afstemningskondensatoren i 
andet Rørs Anode er paa 150 pF, og Spolen er dimen
sioneret saaledes, at den baade kan afstemmes til 
40 og 80 Meter. Af Nemhedshensyn er Gitterfor- 
spændingen til dette Rør ikke fast, men faas dels

over Gitterafleder og dels over Katodemodstand.
I Nøglepauserne stiger Anodestrømmen her ikke 
over den tilladelige. De to næste Trin og Udgangs- 
trinet er opbygget paa eet Chassis. De anvendte 
Rør er 12P10 i de to Trin og LS50 i Push-Pull i 
Udgangen. Anoden paa det første Rør her afstem
mes til 20 Meter, og vi gaar saa videre i næste 
Rør, der enten virker som Buffer paa 20 eller For
dobler paa 10. Anodekredsen paa dette Rør er lige
ledes udformet saa Spoleskiftning undgaas. Nu skul
de man vel nok have koblet Udgangsrørene til med 
Linkkobling, men af forskellige praktiske Grunde 
blev det forsøgt med kapacitev Kobling ogsaa her, 
og det gaar tilsyneladende udmærket. Afstemnings
kondensatoren i Styrerørets Anodekreds er en al
mindelig Modtagerkondensator, 2X420 pF af den 
logaritmiske Type. For at kompensere for Styre
rørets Anodekapacitet er der fra den anden Side 
af Spolen til Stel lagt en 15. pF Lufttrimmer, som 
er omtrent helt inddrejet. Kredsen er saa sym
metrisk. Udgangsrørene LS50 gaar som sagt i Push- 
Pull, men da der til 5 Meter skal fordobles i Ud
gangen, trækker jeg lige det ene Rør op af Soklen, 
naar dette Baand anvendes. Det vil antagelig være 
tilstrækkeligt at afbryde Glødestrømmen med en 
særlig Afbryder til dette Rør. Kondensatoren i Ud
gangen er en Split-Stator af Torotor-Typen med 
rigelig Pladeafstand. Jeg har altsaa opnaaet at 
kunne køre paa de tre Baand ved kun at udskifte 
Spolen i Udgangsrørenes Anodekreds. Antennen er 
linkkoblet til Senderen og er en 20 Meter Dipol 
med Zepp-Feeder. Feederlængden er 10 Meter nøj
agtig, og Antennen virker udmærket paa 10 og 20 
Meter. Antennespolen afstemmes med en Kond. paa 
100 pF og er den samme paa begge disse Baand. 
Til 5 Meter anvendes en Koaksial-Dipol som be
skrevet af OZ7T. Der er til Gitterspændinger paa 
disse fire sidste Rør anvendt faste Spændinger, og 
Anodestrømmen paa alle disse Rør falder til Nul 
i Nøglepauserne. Ved Indstilling kan Metre ind
skydes i de forskellige Rørs Anodeledninger. Modu
lationen foretages i Fanggitrene paa Udgangsrørene 
med en tre-Rørs Forstærker med Rørene AF7— 
AF7—EL3. OZ7EU.
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Tips.
Beskyttelse af Kviksølv ensretterrør og 

1,5 Volts Batterirør.
Naar man anvender Kviksølvensretterrør, 

maa Anodespændingen ikke sættes til, før 
Glødetraadene er varmet op. Ved det paa 
Fig. 1 viste Arrangement, der stammer fra

„The Radio Handbook”, er det ligegyldigt, 
hvilken af de topolede Afbrydere S1 og S, 
man tænder først; Glødestrømmen tændes i 
begge Tilfælde først.

Ved Fig. 2 benyttes en lignende Opstilling 
til Beskyttelse af Glødetraaden paa D-Rør 
(1,5 Volts Rør). Ved disse Rør risikerer man 
Overbrænding af Glødetraaden, hvis Anode
spændingen sættes til efter Glødespændingen. 
Da baade Si og S, forbinder Anodespændin
gen til Røret, mens baade Sx og S3 skal slut
tes, inden Røret faar Glødestrøm, kan man 
være sikker paa, at Anodespændingen forbin
des først, hvad enten man slutter Sj eller S2 
først. (DR 205).

*

Stabilisering af PA Trin.
Et PA Trin kan stabiliseres ved Hjælp af 

et D. C. Voltmeter med et Omraade paa et 
Par Hundrede Volt.

Instrumentet forbindes som vist paa Figu
ren, efter at Anodespændingen er taget fra. 
(Læg Mærke til, at Instrumentet er forbundet 
med sin Minusklemme til Anodekredsen.) Hvis 
der er H. F. Strømme i Anodekredsen, vil

disse blive ensrettet, og Voltmetret giver Ud
slag. Naar man indstiller Neutrodynkonden- 
satoren saaledes, at Voltmeterudslaget bliver

Minimum (det vil ikke altid blive Nul) vil 
Trinet være stabiliseret. Da Opstillingen er 
meget følsom, bør man foretage en grov Ind
stilling med andre Midler, inden Voltmetret 
tilsluttes. („Hints and Kinks“)

*

RK-4D32.
Nogle Aar før Krigen anmeldte jeg i dette Blad 

det amerikanske Rør 6L6. Det har siden faaet ud
bredt Anvendelse som Osc., Frekvensfordobler eller 
Buffer, og som Udgangsrør i en Modulator, hvad 
man især kan fastslaa, naar man hører de forskel
lige udenlandske Amatører beskrive deres Station.

Der er efter Krigen kommet en Del fb nye ame
rikanske Rør paa Markedet. Blandt disse vil jeg 
nævne RK-4D32, der vil være udmærket egnet paa 
en dansk Amatør-Station, hvor der er en Spænding 
paa 5—600 Volt til Raadighed. Det er en beam 
power Tetrode, der efter Data giver et Output paa 
100 Watt ved 600 Volt Anodespænding op til 60 
MHz, ved 750 Volt endog 135 Watt Output. Stabili
sering unødvendig. Max. Anodetab 49 Watt. Styre
effekt ved 135 Watt Output 1,5 Watt. To Rør giver 
i Klasse AB2 125 Watt Output ved 600 Volt Anode
spænding.

Desværre er Valutaforholdene ikke saadan, at 
disse Rør er tilgængelige for danske Amatører, 
men vi sætter dem paa Ønskelisten.

Ved De det?
1) Hvad forstaar man ved en Amatørstation?
2) Hvorledes defineres en Kondensators Tempe

raturkoefficient?
3) Hvad betyder QSQ?
4) Hvad er en v. f. o. for noget?
5) Hvad forstaar man ved UHF?
6) Hvorledes vælges den internationale Amatør

radiounions Bestyrelse?
(Svarene findes Side 201.)



Vue over Lejren Lejrsenderen OZ7EDR. Forsøg med svenske 5 m Sæt.

Beam Antenner.
Af OZ7PH.

*

En stor Del af mine Eksperimenter har og- 
saa før Krigen bestaaet i Forsøg med Anten
ner, vel vidende, at det er den Del af Sta
tionen, der betyder mest. Efter Krigen har 
jeg kun arbejdet paa 10 m og har der særlig 
haft Lejlighed til at fastslaa, at Antennen er 
det væsentlige. Det er ikke gjort med bare 
at hænge en Antenne op som beskrevet i Fag
blade og Haandbøger; der maa eksperimen
teres, indtil man naar det bedste Resultat, 
og som Lægmand maa man ogsaa regne med 
Faktoren Held.

Efter at OZ7G i Juli OZ beskrev en W8JK- 
Antenne, som har givet gode Resultater, hvad 
man har kunnet konstatere ved at lytte paa 
10 m, vil jeg beskrive mine Forsøg med en 
Yagi-Antenne.

Paa samme Maade som 7G benytter jeg en 
meget rummelig Loftsplads, hvor jeg anbrin
ger de enkelte lodrette Ledninger oppe under 
Tagrygningen, der ligger ca. 18 m over Jor
den. Huset ligger i Retning Øst—Vest.

Første Forsøg bestaar i at faa en lodret 
Dipol med dobbelt Glansgarnsfeeder til at 
virke tilfredsstillende. Som Antenne anven
des almindelig Telefontraad, som den anven
des til Telefon-Luftledninger, og jeg har fast- 
slaaet, at den bedste Antennelængde er 5,10 m 
paa 28,2 MHz. I denne Længde regner jeg 
ikke det isolerede Midterstykke med. Læng
den af dette, synes jeg, er af underordnet Be
tydning og ligesaa Størrelsen af Vinklen mel
lem Feederne. En Flytning af Feedernes 
Tilslutningspunkter længere ud paa Anten
nen gav inden for rimelige Grænser yderst 
ringe Forandring i Strømmen.

I Haandbøgerne læser man, at Glansgarns- 
feederne kan være af vilkaarlig Længde. Det 
er muligt, at det er rigtigt ved en bestemt 
Slags Glansgarn, men ved Forsøg viser det 
sig snart, at dette i Almindelighed ikke er 
rigtigt. En Forlængelse eller Forkortelse af 
Feederne med ca. 1—2 m (findes ved Forsøg) 
kan bevirke, at Antennestrømmen* varierer 
kolossalt. Den eneste rigtige Maade at kon
statere Antennestrømmen paa, er at sætte 
en Indikator i hver Feeder, hvor denne slut
tes til Antennen. Indikatorer nede ved Spo
len viser kun, at der gaar Strøm, og de kan 
lyse vældigt op, uden at der gaar synderlig 
meget i Antennen. Vil man opnaa max. 
Strøm, er det altsaa ikke nok at skære An
tennen til, forbinde Feederne og saa hænge 
den op. Man maa tilpasse hele Systemet, 
inden man hænger det op, og det kan man 
udmærket gøre, naar det drejer sig om en An
tenne af denne Længde. Jeg vil nævne et 
Eksempel paa, at ændret Feeder giver ændret 
Output, fordi det er saa grelt: OZ7LF i Ha
derslev gik alt for svagt ud. Jeg foreslog ham 
at forlænge sin Feeder, og da han havde for
længet den med ca. halvanden Meter, gik han 
meget bedre ind her (Afstand ca. 40 km). 
Lidt senere paa Dagen blev jeg ringet op af 
en Amatør i Tønder, der spurgte mig om, 
hvem OZ7LF var, for ham havde han aldrig 
hørt før!! — I Stedet for at variere Længden 
af Feederne, kan man sno et Stykke af Fee
derne op for at opnaa max. Strøm (navnlig 
naar Glansgarnet er tyndt), men det er ikke 
saa heldigt ved udendørs Antenner.

Mit næste Forsøg bestod i ved Hjælp af Re

»
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Lejrens svenske Gæster. „Nisse“ kalder paa 5 m. QSO!

flektorer og Direktorer at gøre Dipolen til 
en Retningsantenne med Retningsvirkning 
mod Øst. OZ4P og andre, der bor ca. 40 km i 
østlig Retning, hjalp mig med Rapporter. 
Først føjede jeg to Reflektorer til Systemet, 
hver 5,35 m lang, første Reflektor 2,50 m Vest 
for Dipolen, og anden Reflektor 2,50 m Vest 
for første. 4P rapporterede efter Ophængnin
gen af første Refl. større Styrke og efter Op
hængningen af anden Refl. yderligere større 
Styrke. Han har ingen S-Meter og sammen
lignede derfor hele Tiden med Styrken, naar 
jeg anvendte min oprindelige Antenne (en 
udendørs Dipol). Nu hængte jeg 2 Direktorer 
op Øst for Dipolen, 4,83 m lange og med en 
indbyrdes Afstand af 3,94 m. Rapporterne 
lød paa, at Styrken ikke var blevet større, 
snarere mindre. Jeg ved ikke, hvad Grunden 
kan være, muligvis har Maalene ikke været 
rigtige eller nøjagtige nok. Men Direktorerne 
blev pillet ned igen, og i Stedet for hængte 
jeg en Dipol mere op 2,60 m Vest for Reflek
torerne, saa disse virker mod Vest ved Brug 
af denne og mod Øst ved Brug af den østlige 
Dipol. Systemet virker ganske efter Hen
sigten. OZ4P hører mig med ca. 2 Styrkegra
der mere paa Retningsantennen end paa en
kelt Dipol, og OZ1M i Ribe (ca. 20 km mod 
Vest) rapporterer noget lignende, og han rap
porterer desuden 50 pCt. større Styrke, naar 
jeg skifter fra den østlige til den vestlige 
Dipol. Naar England gaar ind her, er For
skellen yderst udpræget. En Station, der kan 
anes paa alm. Antenne, trækkes kraftigt ind 
paa Modtageren, naar Retningsantennen be
nyttes, og det samme gælder Oversvingnin- 
gerne fra London Radio. Paa samme Maade 
rapporterer Englænderne ogsaa Forskellen i 
min Styrke. Endnu har jeg ikke kunnet be
nytte Systemet paa rigtig dx.

Et andet interessant Forhold er opstaaet.

Naar jeg bruger de to Retningsdipoler paa 
henholdsvis Sender og Modtager, kan jeg 
køre Duplex, naar Stationen, jeg lytter til, 
ligger indtil kun 50 kHz fra min egen Fre
kvens. De to Reflektorer danner aabenbart 
en effektiv Skærm mellem Dipolerne.

Til Brug ved QSO med lokale Amatører er 
den lodrette Beam Nr. 1. Største Afstand, jeg 
er bleven hørt over, er ca. 80 km.

Ved DX virker den ogsaa udmærket, og der 
er mod Vest og Øst opnaaet fine Resultater. 
Saaledes har VU og VK meldt r7 og QSA5 
paa Telefoni. Særlig i denne Retning virker 
Antennen godt. Saa snart Baandet er aabent, 
og der lige kan anes Stationer paa Modta
geren, er jeg i Stand til at faa Bid.

Retningsvirkningen er med nævnte Afstand 
mellem Elementerne ikke allerbedst (Maa
lene taget efter Haandbogen), og jeg vil tro, 
at den vilde blive bedre ved close spaced lod
ret Yagi.

En ny vandret Beam, som OZ7G beskrev i 
sin fortrinlige Artikel i August-OZ, er lige 
taget i Brug, og i et senere Nummer vil jeg 
være i Stand til at meddele Resultatet af 
Sammenligningen. Det er, som om Interessen 
for lodrette Antenner (til Brug ved DX) er 
paa Retur blandt andre Landes Amatører. 
Det faar man et Indtryk af ved at læse QST 
og gennem QSO’er.

Jeg haaber, denne Beskrivelse af mine For
søg kan være nogen til Nytte.

OZ7PH.

Af Populær Radios September Nummer.
Populær Radio begynder Udsendelser paa 80 cm. 
Støjbegrænser og H. F. Forsats til Universaldrift.
80 Centimeter Modtager. — Konstruktionsbeskri

velse.
Amatørsenderen. Af Ingeniør Mathias Poulsen 
Dansk Kortbølge-Klub begynder.
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Outputmaaling med enkle Midler.
Af OZ6K, Peter Hansen.

Outputmaaling er temmelig vanskelig for de 
fleste Amatører. Her beskrives en nem og 
billig Maalemetode.

Ved Maaling af Senderes Output benyttes 
normalt en eller anden Form for kunstig An
tenne. En Maaling af selve Antennestrøm
men er ikke tilstrækkelig, da man i Alminde
lighed ikke kender Antennens Impedans paa 
det Sted, hvor Maalingen foretages. Man 
plejer derfor at belaste Senderen med en 
kendt Modstand og maale Højfrekvensstrøm
men gennem denne.

Nu er det vel de færreste af os, der har 
nøjagtige Maaleinstrumenter for Højfre
kvens, ligesom det er ret vanskeligt at finde 
en Modstandstype, der har samme Mod
standsværdi ved Jævnstrøm og ved høje Fre
kvenser. Begge Problemer løses imidlertid, 
hvis vi bruger en almindelig, elektrisk Pære 
som Belastningsmodstand.

Man kan gaa ud fra, at en Pære lyser lige 
kraftigt, enten vi sender 10 Watt Højfre
kvenseffekt eller 10 Watt Jævnstrøm ind i 
den. Det udnytter vi paa følgende Maade: Vi 
anskaffer to ens Pærer og bruger den ene 
som kunstig Antenne. Den anden forbindes i 
Serie med en regulerbar Modstand og et Am
peremeter til et Batteri. Desuden skal vi 
bruge et Voltmeter til at maale Spændingen 
over Pæren. (Hvis man har Instrumenter til 
Vekselstrømsmaalinger, kan man benytte 
Vekselstrømsnettet — evt. over en Transfor
mator — i Stedet for et Batteri). Pærernes 
Størrelse skal nogenlunde svare til Senderens 
forventede Output, og deres Spænding af
hænger dels af Senderens Effekt, dels af den 
Maade, Antennekoblingen er udført paa.

Hvis Antennen (eller en særlig Antenne- 
afstemningskreds) er koblet til Udgangsrørets 
Anodekreds over en bevægelig Link, er det 
lettest at slutte denne Link til Pæren i Stedet 
for til Antennen (Antenneafstemningskred- 
sen). I dette Tilfælde skal vi bruge en Pære, 
hvis Modstand ligger mellem 50—200 Ohm.*)

*) Modstanden R i Ohm er lig med Kvadratet 
paa Spændingen E i Volt divideret med Effekten 
W i Watt, altsaa

For en Sendereffekt paa 4 Watt vil 
det svare til en Spænding paa ca. 20 Volt. Det 
er ikke nogen „normal” Spænding, men vi 
klarer os ved at serieforbinde to 10 Volt 0,2 
Amp. Skalapærer. „Sammenligningspæren“ 
skal saa naturligvis ogsaa bestaa af 2 Pærer i 
Serie. For 20 Watt bliver Spændingen ca. 50 
Volt (4 Stk. 12 Volt, 5 Watt Automobilpærer 
i Serie som „Antennepære“ og 4 som „Sam- 
menligningspære “).

Pærer for højere Spændinger, f. Eks. 110 
Volt, kan ogsaa bruges, men saa kan vi ikke 
bruge Linkkobling, men maa forbinde den 
ene Ledning fra Pæren til den kolde Ende af 
Anodespolen og den anden til et Udtag.

Lad'være med at opfordre Højfrekvens
effekten til at løbe uden om Pæren ved at 
bruge en Fatning. Paa den anden Side er det 
ikke nødvendigt at pille selve Soklen af Pæ
ren, i hvert Fald ikke under 30 MHz.

Afstemningen af Senderen foregaar som 
normalt, idet Anodekredsen afstemmes til 
Resonnans med meget løs Kobling, hvorefter 
Koblingen gøres lidt fastere, Anodekredsen 
stemmes efter osv., indtil man faar den nor
male Anodestrøm. Derefter indstilles den re
gulerbare Modstand, indtil „Sammenlignings
pæren“ lyser med samme Styrke som „An
tennepæren“, og man noterer Spændingen 
over „Sammenligningspæren“ og Strømmen 
gennem den. Senderens Output i Watt er da 
Spændingen i Volt multipliceret med Strøm
men i Ampere.

Man vil maaske undre sig over, at det er 
nødvendigt at maale baade Strøm og Spæn
ding for „Sammenligningspæren“. Kender 
man blot Spændingen, burde man jo kunne 
udregne Effekten efter Formlen i Fodnoten. 
Dertil er at sige, at en Pæres Modstand æn
drer sig stærkt med den Strøm, der gaar gen
nem den. Hvis Strømmen synker under det 
normale, aftager Modstanden stærkt. I kold 
Tilstand er Glødetraadenes Modstand saaledes 
kun en Syvendedel af den Værdi, den har 
ved normal Driftstemperatur.

Og saa til Slut: Brug Kunstantennen — 
ikke alene til Maaling af Output, men ved 
alle de Forsøg og Indstillinger, hvor det ikke 
er af afgørende Betydning at faa placeret en 
umoduleret Bærebølge oven i en svag DX- 
Station.
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QSL-Centralen.

Det er vist efterhaanden paa Tide, at Hu
kommelsen friskes op med Hensyn til den 
nye QSL-Ordning. Som bekendt kan man 
enten faa sine Kort gennem den lokale Afde
ling, og det er gratis. Men desværre mangler 
der endnu Lister fra flere Afdelinger. Der er 
indtil nu kun modtaget Lister fra følgende 
Afdelinger: Aalborg, Bornholm, Esbjerg, Fal
ster, Haderslev, Kerteminde, Kolding, Kors
ør, København, Læsø og Odense Afdelinger. 
Lister fra de øvrige Afdelinger imødeses sna- 
rest. Men mange af de fra de ovennævnte 
Afdelinger er allerede forældede, hvorfor jeg 
gerne vil have en up to date Liste fra samt
lige Afdelinger saa hurtigt som muligt. Li
sten skal indeholde Medlemmernes Navn, 
Call, Adresse samt Medlemsnummer.

De Medlemmer af EDR, der gerne vil have 
deres Kort sendt direkte fra Centralen, kan 
ved at indbetale 4,00 Kr. i København eller
6.00 Kr. i Provinsen for et Aar (i Provinsen
3.00 Kr. pr. Halvaar) paa QSL-Centralens 
Konto 23934 faa Kortene sendt hver 14. Dag 
til egen Adresse. Adressen er: QSL-Centra- 
len, Vanløse Allé 100, Vanløse. Hvis De fore
trækker sidstnævnte Fremgangsmaade, bedes 
De foranledige, at Deres Call ikke figurerer 
paa den lokale Afdelings Liste, da det kan 
skabe Forvirring.

*

Lad mig fortælle lidt om Gangen i Centra
lens Arbejde: Der modtages fra Medlemmer
ne i OZ-Land QSL til Fordeling enten til 
Indlandet eller til Udlandet. Til Udlandet 
sendes der Kort een Gang hver Maaned, ho
vedsageligt omkring den 1. Dog kan der 
eventuelt sendes to Gange maanedligt til 
visse Lande, hvortil der erfaringsmæssigt 
kommer mange Kort. Til danske Amatører 
sendes der Kort to Gange om Maaneden, for
trinsvis omkring den 1. og 15. I København 
er der Uddeling af QSL den første og tredie 
Mandag i Maaneden for de Medlemmer, der 
faar Kortene i Afdelingen.

En Ting, der stadig sætter QSL-Manager 
graa Haar i Hovedet, er de mange Kort til 
unliss. Det er mange Gange de mest fantasti
ske Kaldesignaler, der anvendes. Rent bort
set fra, at det er forkasteligt at sende unliss, 
er det naturligvis en Selvfølge, at Kort ikke 
ekspederes, hverken til eller fra unliss i Fl. 
EDR’s Vedtægter. Saadanne Kort returneres 
derfor til Afsenderen, hvad enten det drejer

sig om Ind- eller Udland. Der finder des
værre ogsaa Misbrug af licenserede Amatø
rers Kaldesignaler Sted. Mange Gange kan 
man paa 20 m høre DX-Amatører kalde 
OZ7F. Naar man ved, at gamle 7F jo er de
cideret Fone-Mand paa 80 m, forbavses man 
jo. Ydermere har Synderen opgivet QRA- 
Box i Odense og et Navn. Saavel Box som 
Navnet er falsk. Man skammer sig lidt paa 
danske Amatørers Vegne, naar saadant noget 
kan finde Sted. Fra Generaldirektoratets 
Side bebudes der skarpe Forholdsregler mod 
unliss og Misbrug af Kaldesignalerne, og den 
Liste, der til Stadighed vil være a’jourført 
over licenserede danske Amatører, vil gavne 
vore Medlemmer, saa de ikke træder i Forbin
delse med unliss. Misbrug af licenserede 
Amatørers Kaldesignaler er under alle Om
stændigheder det grimmeste, nogen Sender
amatør kan foretage sig.

Jeg faar undertiden Forespørgsler angaa- 
ende QSL-Korts Udseende, Størrelse o. s. v. 
Størrelsen bør være almindelig Postkort- 
Størrelse, aldrig større, da de bliver uhandle
lige og desuden lider for meget under Trans
porten til Udlandet. Hvordan de skal være, 
er jo et stort Problem. Det er altid klogt at 
sætte Navnet paa den Amatør, Kortet skal sen
des til, paa venstre Side af Kortet. Kortet 
bør være saa enkelt som muligt. Skal De 
have nye Kort, anvend saa enten de pæne ny 
Standardkort eller gaa hen til en Senderama
tør og faa Lov til at blade hans QSL-Bunke 
igennem. De vil sikkert kunne faa gode Tips 
til et smukt Kort, uden at plagiere.

Naar De sender Kort til Centralen, er det 
en Hjælp for mig, hvis Kortene er ordnet i 
alfabetisk Orden efter Landenes Prefixes. 
Hvis flere Amatører sender Kortene samlet, 
bør de ligge sorteret for hver Amatør for sig 
af Hensyn til Centralens Statistiker. Det er 
ogsaa en Hjælp, om den fremmede Amatørs 
Call skrives paa Bagsiden af Kortet. Undlad 
ogsaa at skrive lange „Breve” paa Kortet. 
Kortene sendes som Forretningspapirer til 
Udlandet, og Postvæsenet tolererer ikke, at 
der staar mere end det strengt nødvendige 
paa Kortene.

*

Hvis De prøver paa at efterkomme nogle 
af ovennævnte „Henstillinger”, vil De ikke 
alene gavne Dem selv, men ogsaa hjælpe den 
stakkels QSL-Manager, der har mere end nok 
af Problemer i denne Tid, hvor der endnu 
ikke er kommet ordentlig System i Landenes 
Prefixes og indenfor hvert Land. OZ4H.
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Generalforsamlingen.

Dagen indledtes med et Møde i Københavns Afd. 
Lokaler, hvor OZ2Q i et instruktivt Foredrag gav 
forskellige Oplysninger om en Amatørsendestations 
Betjening. Foredraget paahørtes med stor Interesse, 
og et hjerteligt Bifald hilste 2Q, da han ved halv- 
tolv Tiden sluttede.

Som en smuk Gestus mod de udenbys Medlem
mer inviterede Kbh. Afd. paa Frokost, og da Til
slutningen var knap saa stor som beregnet, blev 
hele Forsamlingen budt paa Smørrebrød, 01, Snaps 
og Kaffe.

Generalforsamlingen fandt Sted i Restaurant 
Karnappen, og da Formanden, OZ8T, bød velkom
men, kunde han se ud over en næsten fyldt Sal.

OZ7HL valgtes enstemmigt til Dirigent, og efter 
den sædvanlige Præsentation aflagde Formanden

Beretning.
De vigtigste Spørgsmaal, der 'har foreligget i 

Aarets Løb, Aabningen af Amatørbaandene, har 
givet Anledning til flere Møder i GD, og vi har 
altid mødt Forstaaelse og Velvilje fra GDs Side. 
Kort før GF blev 80 m Baandet jo frigivet, og 
vi forhandler stadig om flere Baands Aabning for 
danske Amatører. Vi søger ligeledes Baandgræn- 
serne udvidet, ligesom der er Muligheder for, at 
vi faar .21—21,5 MHz. — Under Krigen blev alle 
Frekvenser beslaglagt til militære Formaal, end- 
ogsaa Frekvenser, som P & T tidligere selv kunde 
disponere over. Flere af disse Frekv. er endnu 
ikke frigivet. Spørgsmaalet om en Headquarter 
Stn. er under Drøftelse, men for Tiden kan en 
saadan Station ikke oprettes. — Til Brug ved Af
læggelse af tekn. Prøve er Foreningen i Færd med 
at tilrettelægge det Stof, der skal behandles, saa- 
ledes at dette kan samles i en Bog. — Tanken om 
en Band-manager, der kunde hjælpe Amatørerne 
til Rette (ikke Politi!) er fremme. — Til at vare
tage EDRs Interesser i Sagen om de ødelagte Sen
dere er antaget en Sagfører, der allerede har ud
taget Stævning med P & T , og det forventes, at 
Sagen vil komme for Byretten i København i nær 
Fremtid. — Hos P & T beror en Del Materiel, som 
de Amatører, der har fremsat mindre Erstatnings
krav, kan tage i Øjesyn og faa Lov at vælge af, 
saa der ikke til disse vil blive Tale om en even
tuel kontant Erstatning. — Æresretten indstiller 9 
Medlemmer til Eksklusion. — Teknisk Stab, hvis 
Opgave det er at samle teknisk Stof til OZ, op
rettedes i August 1945, og dens Arbejde har alle
rede præget Bladets Indhold. — Det er Tanken 
evt. at udsende Foredragsholdere til Afdelingerne.
— Morsekursus over EDRs Sender ledes af OZ7T, 
og der er stor Mulighed for Udsendelse en Time 
hver Aften. — De sidste Sider af Lærebogen er 
forsinket, men 2Q har lovet snarest at færdiggøre 
Stoffet. — OZ5MK er tiltraadt som Udenlands- 
korrespondent, og der vil i OZ fremkomme „Nyt 
fra andre Lande“. — En ny Logbog vil ogsaa 
fremkomme snarest, ligesom Standard QSL-Kort 
ogsaa kommer i nær Fremtid.

Det forventes, at en „Markprøve“ paa 5 Meter 
vil blive gennemført i nær Fremtid. —• OZs For
mat burde maaske ændres til Standard A4, 210X

297 mm. — OZ5AC fratræder som Redaktør fra 
1. Januar 1947. Formanden opfordrede Medlem
merne til at komme med Forslag til hans Efter
følger.

Ved Rundskrivelser har Bestyrelsen søgt hur
tigt at komme i Forbindelse med de lokale Afde
linger, og det synes som om denne Form for Ny- 
hedsspredning er faldet heldigt ud.

Til Slut udtalte Formanden en Tak til de mange 
forskellige Medlemmer, der paa den ene eller 
anden Maade har gjort en Indsats for EDR i det 
forløbne Aar.

Dirigenten stillede Beretningen til Diskussion, 
og 80 meldte sig som den første; han vilde have 
det beslaglagte tyske Radiomateriel tildelt de ska
delidte Amatører. — 3U oplyste, at han havde 
været paa Dagmarhus om dette Spørgsmaal, men 
Sagen var blevet henlagt. — Herefter godkendtes 
Beretningen.

Regnskabet

blev forelagt af Kassereren, OZ3FL. Regnskabet har 
været offentliggjort i August OZ. — Flere ønskede 
Regnskabet opstillet, saa det kunde ses, om der var 
Under- eller Overskud. — Kassereren lovede at 
ændre dette. — Fra flere Sider lød der Ønsker om 
Kontingentforhøjelse, saa man ikke behøvede at 
tære paa Formuen. — Sluttelig godkendtes Regn
skabet.

Efter en Kaffepause drøftede man indkomne For
slag. — Forslag 1 — indsendt af Kbhv.s Afd. —• 
toges tilbage. — Forslag 2, 3 og 4 drøftedes under 
eet, og affødte til Tider en saa heftig Diskussion, 
at Dirigenten gentagne Gange maatte bruge Klok
ken! — Til Slut enedes man om et Forslag, frem
sat af 4H og saalydende:

Der indsendes Anmodning om Optagelse i EDR 
til Bestyrelsen, som indrykker Ansøgernes Navne 
og Adresser i OZ. Hvis ingen har nogen motiveret 
Grund mod Optagelsen, der skal indsendes inden 
14 Dage, godkender Bestyrelsen Optagelsen. Be
styrelsen kan nægte en Amatør Optagelse i EDR 
eller ekskludere et Medlem, naar særlige Grunde 
taler derfor. Afgørelser skal godkendes paa først
kommende Generalforsamling og kan ikke indan
kes for Domstolene.

Forslaget om nye Afstemningsregler disku
teredes indgaaende, og man enedes om efter For
slag fra 8T at 'henlægge Sagen.

Valg.
Formanden, OZ8T, genvalgtes med Akklamation. 

Den øvrige Bestyrelse kom til at bestaa af: 3FM, 
8JB, 3FL, 7T, 7EU, 7MP, med 3FL som Kasserer 
og 7MP som Sekretær. 5Y og 4M valgtes til Sup
pleanter. Revisorerne genvalgtes.

Eventuelt.

8T redegør for Æresrettens Resolution, og man 
enedes om, at Bestyrelsen skal afgøre Sagen til 
tiæste GF. — Flere Talere havde Ordet, bl. a. for
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at anbefale Oprettelse af en Central, hvortil BCL 
kunde henvende sig ved QRM. — Udsendelse af 
Foredrag paa 80 Meter, en Konstruktion af en 
Standard Bølgemaaler, Ansættelse af en Band
manager. — Bestyrelsen har noteret de forskellige 
Ønsker. —• 7T redegjorde for det kommende Morse- 
kursus og ønskede ogsaa ansat en Band-manager. — 
4H gav nogle Oplysninger om QSL-Centralen og 
anbefalede at spare paa Teksten paa QSL-Kortene, 
saa de kan videresendes som Forretningspapirer. — 
Til Slut forelagde 8T et Budget for det kommende 
Aar og betonede stærkt, at en stærkt forøget An
nonceindtægt var nødvendig og en Kontingentfor
højelse ønskelig. — Endnu nogle Talere havde Or
det, forinden Formanden kunde slutte GF med end
nu en Tak til alle, der gør et Arbejde for EDR.

Familie genjorenet gennem Amatør-Radio.

Om Morgenen den 16. Februar havde W1IAR, 

Farminton, Connecticut, QSO med den amerikanske 

Amatør D4AEY (William Sexton) i Weinheim i 

Tyskland. Det var med Telefoni paa 28 MHz.

Efter at de havde skiftet frem og tilbage et Par 

Gange, opdagede de, at de havde kendt hinanden 

som Børn. W1IAR ringede saa D4AEY’s Moder op i 

Telefonen, og med Mikrotelefonen holdt op til 

Højttaleren talte „Bill“ til hende i flere Minutter. 

Forstaaelighed r5.

Foretagendet blev derefter „vendt om”, idet Tele

fonen blev holdt hen til Mikrofonen, og Moderen 

taite til ham med Forstaaeligheden r4. Der blev 

tr iffet Aftale om at genoptage Forbindelse næste 
Morgen.

D4AEY’s Far, Mor og Søster kom saa over til 

W’IAR, og Forbindelsen kom i Stand ved første 

Opkaldning. I 50 Minutter var Familien genfor- 

enede, og Forstaaeligheden var r5 begge Veje under 

hole Forbindelsen.

D4AEY kørte med 25 Watt til en Beam-Antenne, 

og S-Meteret hos W1IAR registrerede S9 til Tider.

„Bill“ havde aldrig været interesseret i Radio, 

før han kom ind i „the Signal Corps”. Nu venter 

han at faa et W-call, naar han kommer tilbage til 

Staterne.

Vi er overbevist om, at han aldrig vil faa Besvær 

med at overbevise sin Familie om Charmen ved 
Amatør-Radio!

(Oversat fra QST) 
OZ7MP

Set i Dagspressen:
I Henhold til Lov om Foranstaltninger til Hin

dring af forstyrrende Udstraaling af Radiobølger 
fra visse elektriske Højfrekvensanlæg er udfær
diget Reglement gældende for Diatermiapparater, 
Generatorer for Højfrekvensopvarmning i Indu
strien m. v. samt for Højfrekvensocillatorer til 
Maalebrug og Fjernstyring m. v. under Forudsæt
ning af, at den i Anlægget forkommende maksi
male Vekselstrømseffekt overstiger een Watt, og 
Vekselstrømmens Frekvens er højere end 50 kHz.

Undtagne fra Reglementets Bestemmelser er 
Teslaapparater. Bestaaende Anlæg, der falder ind 
under Reglementet, skal anmeldes til Generaldirek
toratet for Post- og Telegrafvæsenet inden den 1. 
September. Nyanlæg maa anmeldes, før de tages 
i Brug.

Reglementet og Skemaer til Brug ved Anmel
delsen faas udleveret ved Henvendelse til Gene
raldirektoratet.

Svar paa „Ved De det?“:

1) Det internationale Radioreglement definerer 
(Art. 1 § 2 Stk. 40) en Amatørstation som: „Sta
tion, der benyttes af en A m a t ø r, d. v. s. en 
Person, der har faaet behørig Tilladelse, og 
som udelukkende personlig og uden pekuniær 
Fordel interesserer sig for Radioteknik.”

2) En Kondensators Temperaturkoefficient er 
Forholdet mellem den Kapacitetsforøgelse, der 
faas ved en Temperaturstigning paa 1 Gr. Cel
cius (normalt ved 20 Gr. C.) og Kondensatorens 
Kapacitet. En Temperaturkoefficient paa -i-
0,01 pCt. betyder saaledes, at Kondensatorens 
Kapacitet bliver 0,01 pCt. mindre for hver Gr. 
Celsius, den opvarmes.

3) QSQ er forlængst slettet af den internationale 
Q-Kode; det betød engang: Send hvert Ord 
een Gang. Denne Fremgangsmaade er nu den 
normale.

4) v. f. o. staar for variable frequency oscillator, 
d. v. s. en Oscillator med variabel Frekvens i 
Modsætning til en krystalstyret Oscillator, 
hvis Frekvens ikke let kan ændres.

5) I Amerika bruges Betegnelsen ultrahøje Fre
kvenser, forkortet UHF, for Frekvensomraa- 
det 300—3000 MHz svarende til Bølgelængder 
i Luft paa mellem 10 og 100 cm. Tidligere an
vendtes Betegnelsen UHF for alle Frekvenser 
over 30 MHz.

6) IRAU’s Bestyrelse udgøres af Bestyrelsen for 
ARRL. Denne vælges ved skriftlig Afstemning 
af ARRL’s Medlemmer.
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DR=Siderne
OZ-DR727, Grenaa, har sendt følgende til

DR-Siden:
Den 25. Juli Kl. 19,30, da jeg tilfældigt lyttede 

Kortbølgebaandene igennem, var der saa dødt i 
Luften, at Modtageren forekom defekt. BCL-Spil- 
len blev sat i Gang for Kontrol, men med samme 
negative Resultat. Heller ikke indenfor Baadene 
var der Liv ud over Danmarks Kortbølgesender, 
der gik ind som eneste Station mellem 16 og 200 m., 
men med meget stor Styrke. Dette var saa meget 
mere bemærkelsesværdigt, som jeg aldrig før i 
Grenaa har hørt Skamlebæks Kortbølgesender.

Det var meget ejendommeligt at dreje Skalaen 
igennem uden at faa et eneste Signal igennem. Ef
fekten var omtrent tilsvarende den Fejl, der fore
kommer i Modtageren med AVC, og som ytrer sig 
ved, at Modtageren er død paa alle Stationer und
tagen de allerkraftigste.

Det bør maaske bemærkes, at Luften havde væ
ret lummer hele Dagen, og Modtagningen meget 
daarlig paå' Grund af stadig QRN. Størsteparten af 
Eftermiddagen tordnede det ret kraftigt.

Fænomenet varede dog kun kort. Allerede efter 
et Kvarters Forløb begyndte de øvrige Frekvenser 
at live op samtidig med, at Skamlebæk blev mere 
„hul” i Tonen.

Pludselig, Kl. 19,52, aabnedes alle Frekvenser 
over 7 MC, endog en. enkelt G-Amtør hørtes med 
fone paa 14 MC. Tre Minutter senere var 14 MC- 
Baandet omtrent normalt. I, HB og G-Stationer 
hørtes med pæn Styrke, hvorimod Skamlebæk var 
næsten uforstaaelig paa Grund af Interferenshyl.

Kl. 20,30 var Danmarks Kortbølgesender fuld
stændig fadet ud, og Forholdene var ualmindelig 
gode paa Baandene, især brølede 14 MC-Amatø- 
rerne kraftigt igennem, selv om der stadig var 
megen QRN.

DR 727.

Fra OZ9F, Ejstrup, er følgende modtaget:

Efter at have læst DR-Siden i OZ-August, kom
mer jeg i Tanker om en lille, efter min Mening ret 
underlig Hændelse den 22.-8. Kl. 21,45 DST paa 28 
MC-Baandet. Jeg havde kaldt G4CY op og ven
tede paa Svaret (der udeblev!!), men da jeg luk

kede fuldt op for Modtageren (EDR-Superen), 
hørte jeg en G2-Station med S 3—4 kalde: CQ W 
5m. gentagne Gange. Desværre fik jeg ikke fat i 
hans Call, da G4CY brød ind. Men da G4CY var 
færdig, hørte jeg atter G2-Stationen, der aaben- 
bart havde opnaaet QSO med W2, idet jeg trods 
lidt QRM hørte ham sige: at dette var hans anden 
5 meter QSO med en W-Station, og W’eren fik S7. 
Der maa altsaa have været Tale om en „Under
svingning” fra 56 MC.

OZ9F.

Da jeg om kort Tid staar overfor at skulle gen
optage mit Arbejde paa Teknikum, bliver det uden 
Tvivl ikke mig, der kommer til at føre DR-Siderne 
videre. Det vil dog ikke betyde, at jeg vil forlade 
Posten som DR-Leder, men kun, at Stoffet til DR- 
Siderne udelukkende vil blive skrevet af DR-Ama- 
tører fra hele Landet. Jeg vil derfor opfordre alle 
aktive DR-Amatører, naar de har foretaget sig et 
og andet, de mener vil have Interesse for andre 
end dem selv, om at sende det til DR-Afdelingen. 
Det er mit Haab derigennem at faa Indholdet paa 
DR-Siderne til at være saa alsidigt som muligt.

Men inden denne Ordning træder i Kraft fra 15. 
November, vil jeg gerne have nogle Udtalelser fra 
DR-Folkene i denne Sag, om de mener, denne Maa- 
de er anbefalelsesværdig, eller om de ønsker een 
Mand til at skrive Stoffet. . Saafremt det sidste 
foretrækkes, maa denne Mand findes, idet jeg ikke 
kan paatage mig Arbejdet efter 1. November. For- 
haabentlig skulde det dog være muligt at komme 
til en Løsning, for det skulde jo meget nødigt være 
saadan, at DR-Siderne maa „lukke” paa Grund af 
svigtende Interesse.

Privat-Folks Telefoni paa 5 m-Baandet!!

Det ser ud til, at den amerikanske Idé med „hver 
Mand sin Transceiver“ er ved at vinde Indpas her 
i Landet. Lørdag den 24. ved 17,00-Tiden hørtes en 
Samtale mellem to Transceivere paa ca. 58,65 MC. 
Den ene blev betjent af en Pige, der hed Lisbeth, 
og hun talte med sin Fader, der sejlede i en Baad 
i Øresund ud for Københavns Havn.

DR 467.
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Morsekursus.
Morsekursus vil blive udsendt fra Station OZ7EDR 

(QTH: Ryvangen, København) paa Frekvensen 
3765 kHz hver Søndag Kl. 11,00—12,00 DNT og hver 
Onsdag Kl. 19,30—20,30 DNT. Første Udsendelse 
finder Sted Onsdag den 18. September.

Der vil blive udsendt Tekst fra tidligere ud
komne Nr. af OZ, og Sendehastigheden vil til at 
begynde med blive 20 Bogstaver/Minut i de første 
20 Minutter, dernæst 40 Bogstaver/Minut i de næ
ste 20 Minutter og endelig 60 Bogstaver/Minut i de 
sidste 20 Minutter.

Sendehastigheden vil, efterhaanden som Kursus 
skrider frem, blive sat gradvis i Vejret.

Om muligt vil Annoncering af Udsendelserne 
finde Sted med Telefoni.

Rapporter og specielle Ønsker vedrørende For
men for Kursus bedes tilsendt OZ7T, QTH: Trane- 
gaardsvej 25, Hellerup.

Kassereren meddeler!
I Anledning af det altfor store Antal af 

returnerede Opkrævninger paa Kontingent 
for Juli Kvartal d. A. — Resultatet kan ses 
andet Sted i OZ —, har jeg besluttet mig til 
først at udsende Kontingentopkrævningerne 
for Oktober Kvartal omkring den 8. Septem
ber, saaledes at de Medlemmer, der endnu 
ikke har indløst den, kan naa at faa den be
talt efter at have læst disse Linjer! Vi maa 
under alle Omstændigheder bort fra det Sy
stem, der efterhaanden er blevet en Tradi
tion, at visse Medlemmer Kvartal efter Kvar
tal skal have baade en og to Rykkere, før 
der bliver betalt Kontingent! For Oktober 
Kvartal d. A. gælder det saaledes, at OZ 
uvægerligt bliver inddraget fra 1. Oktober, 
saafremt Kontingentet ikke er mig i Hænde 
senest den Dato — og der vil saa ikke kunne 
undgaas Ventetid, hvis Bladet skal sendes 
som Tryksag direkte herfra; jeg kan heller 
ikke se rettere, end at de Medlemmer, der 
virkelig er interesseret i EDR, lige saa godt 
kan betale Kontingentet først som sidst. 
Skulde der endelig være en og anden, der 
gerne vil vente lidt med Betalingen, saa plejer 
det at kunne ordnes ved Henvendelse til Kas
sereren!

Og saa til sidst: Lad være at betale Kon
tingentet pr. Postanvisning, men brug ude
lukkende Postgiro 22116, Postbox 79, Køben
havn K.

Og ingen glemmer vel mere at opgive Med
lemsnummer ved alle Henvendelser til EDR? 

vy 73
Kassereren,

OZ3FL, O. Havn Eriksen, Næstved.

Aktivitets-Rubrikken.
I August er wrkd paa 10 m fone: ZS1, ZS2, ZS4, 

ZS6, VQ2, OQ5, VS9, VU2, VK5, Wl, W2, W5, PU, I, 
F, G, SM5, HB, XA. OZ7PH.

*

OZ3HJ har wrkd paa 
10 m Wl—2—3—VK3—4 
20 m G—I—F 
OZ3J har wrkd paa
10 m Wl—2—3—4—5—6—7—8—9—0 VE1—2—3—4—5

6—'7—CM—XE1—2—CE4 
LU2—3—6—7—8—9— PH2—5—6—7—ZL2—3—4— VK

2—3—4—5—7—KAI—VS1—7 
PK1—5—6—CN—ZS6—ET—WCVKV/I6 W2KFB/J2 
med Fone paa 10 m W2—5—8—LU 
paa 20 m cw W—PY—LU—ZS—CN—ZB—CT1—C

Aage Jacobsen, OZ3J.

*

OZ4P arbejder paa 10 og 20 m med ECO-PA, Sg- 
Anodemodulation, lodret Dipol paa 10 m og vandret 
Dipol paa 20 m. Er begyndt med Forsøg paa 10 m 
med Retningsantenne.

Paa 10 m er wrkd: G, F, I, VS9, VU2, XZ2, W4 
og PY W2PRF (Skib i Altanten).

Paa 20 m: G, F, ON, PA, PY og Norge og Sve
rige.

Det var meget morsomt at møde SM og LA Sta
tionerne igen, og „Genhørsglæden“ var gensidig.

OZ4P.

*

OZ5U arbejder paa 7 Mc med ECO-PA og har 
faaet gode Resultater. Der bliver snart lavet PPA 
med 2 Stk. CBL1, og saa skal der gøres Forsøg paa 
14 Mc, — om der kan faas dx.

*

I August er wrkd følgende DX paa 20: CM — 
CN — CX — Eritrea — ET — EQ — FK8 — FM8 
—- HC — HH — J2 — K6 — KP4 — PK1-5 — PY — 
VA9 — VE — VP2-7 — VS1-4 — VK — VK7 — VU
— W — LU — XE — ZL — YV. OZ1CC.

OZ7K har med 25 Watts Input haft følgende Dx 
paa 14 Mc: EQ4 — HKl — OQ5 — TA (Ankara) — 
UA9 — VK2 — VS1 — VU2 Wl-2-6-8.

*

Meddelelser til Aktivitetsrubrikken bedes i Frem
tiden sendt direkte til OZ’s Redaktion i Odense.
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Ny Adresse:
I August-Nummer af OZ ser jeg, at OK2RR, 

Hr. Otakar Halas, Krizova 44/IV, Brno 2, i Tjekko
slovakiet, ønsker at korrespondere med Danskere.

Jeg har modtaget Brev fra ham, og han beder 
mig meddele, at hans Adresse er ændret til:

Otakar Halas,
Bratislava 9,

Post Box 9. Czechoslovakia.
Knud Olsen, Torvet 6, Korsør.

Fra Afdelingerne
KØBENHAVN

Formand: Henrik Nielsen, OZ9R, Søndergaardsvej 4, Søborg.
Afdelingen har normalt Møde hver Mandag Åiten Kl. 19,30 
i Foreningen ai 1860’s Lokaler, Nørrevoidgade 92, Alle Op

lysninger om Afdelingens Virksomhed faas paa Møde- 
aftenerne hos Formanden, OZ9R Henrik Nielsen.

Maanedens Program.

23. September. Foredrag af OZ7DR. Dobbeltstraa- 
leoscillografen og dens Anvendelser.

29. September. Rævejagt. Frekvens 1810 kHz. 
Terræn er det Omraade, der omfattes af Atlasblad 
3028 Ballerup. Sendetider er 9,00, 9,30, 10,00. 10,15, 
10,30, 10,45, 11,00, 11,15 11,30, 11,45, og 12,00 sendes 
Positionen. De første 3 Gange er Udsendelsestiden 
kun 1 (eet) Minut og derefter 3 Minutter. Med 
Undtagelse af, at Ræven ikke ligger i tæt Bebyg
gelse, og selvfølgelig ikke paa forbudt Omraade, 
er der ingen Regel for, hvorledes og hvor godt han 
maa gemme sig, saa tag alt i Betragtning.

30. September. Auktion over medbragte Radiodele. 
7. Oktober. Foredrag af OZ7N. Kortbølgeantennen

og dens Tilslutning til Senderen.
14. Oktober. Klubaften.
Afdelingens halvaarlige Generalforsamling blev 

afholdt den 2. September. De afgaaende Bestyrelses
medlemmer genvalgtes, og desuden indvalgtes OZ3U 
i Bestyrelsen, saa den nu bestaar af Formanden 
OZ9R, Næstformand OZ3U, Kasserer OZ7R, Sekre
tær OZ3E, OZ3FB, OZ8O og OZ7EU.

Det tekniske Kursus ved OZ7DR er nu i Gang. Der 
undervises Onsdag og Fredag fra Kl. 19,30—21,30 paa 
Danmarks tekniske Højskole.

Morsekursus begynder ca. 15. September.
OZ7EU.

AABENRAA
Formand: H. Gilleberg, GI. Kongevej 42, Aabenraa. 

AALBORG
Formand: E. Keller, Helgolandsgade 56, Aalborg.

AARHUS
Formand: Knud Lægring, Sdr. Ringgade 19, Aarhus.

BOGENSE
Formand: Harling Jensen, Adelgade 86, Bogense. 

BORNHOLM
Formand: H, O. Mikkelsen, OZ7HM, St. Torveg 90. Rønne.
Telefon Rønne 1134.
Torsdag den 15. August afholdt Afdelingen den 

første Rævejagt efter Krigens Afslutning, 9 Hold 
deltog i Jagten, der foregik paa Motorcykler, og 
af disse kom 4 ind til Ræven med OZ4KA som 
Vinder. Tid 1 Time. Jagten forløb ikke uden pud
sige Episoder. Et Hold kom saaledes i Snak med 
en gammel Kone, som de bl. a. spurgte om Navnet 
paa en Gaard, der laa inden for Synsvidde, men 
ikke Tale om, de kunde faa Konen til .at fortælle 
det. Dette vakte Jægernes Opmærksomhed, for 
selvfølgelig maatte hun vide det, og da hun yder
ligere lidt senere spurgte: Om de da var paa Ræve
jagt, saa var de sikre i deres 'Sag, og til Konens 
Forfætdelse og Overraskelse gav de sig til at ran
sage hendes Ejendom fra inderst til yderst. De var 
noget slukørede, da det intet Resultat gav, og det 
gik op for dem, at Konens Bemærkning havde væ
ret ganske tilfældig.

Jagten afsluttedes i Vandmøllen, hvor Præmier 
uddeltes.

Afdelingen afholder Møde hver Onsdag Kl. 20,00 
paa Biblioteket i Rønne, hvor Instruktion til Sen
derlicensen afholdes.

Onsdag den 16. Oktober afholdes ordinær Gene
ralforsamling paa Biblioteket i Rønne Kl. 20,00.

Dagsorden ifølge Vedtægterne.
OZ7HM.

ESBJERG
Formand: A. Skelmose, OZ2XA, Vesterhavsg. 67. Esbjerg. 

FALSTER
Formand: J. Quistgaard, OZ7JQ. Væggerløse.
Sommerens Glæder og Adspredelser har nok 

med faa Undtagelser bjergtaget de Falster Ama
tører ! Lad os nu se, de vender frygteligt tilbage.

Vi er nogle Stykker, der har sat sig for at over
vinde de Vanskeligheder, der kan melde sig, for at 
opnaa en Sendelicens. Lad os nu blive klar over, 
hvor mange, der vil i Gang med Senderen, saa 
snart det kan lade sig gøre — og lad os saa i Fæl
lesskab søge at dygtiggøre os dertil. Altsaa: 60 
Tegns Prøven skal naas i Vinter, OBs!

Og saa skal vi have undersøgt, om den tekniske 
Prøve nu ogsaa er saa svær, som den ser ud til. 
Skal vi være enige om, naar nu Badebukserne 
snart skal paa Loftet, saa sætter vi „Varme paa 
Loddebolten“?

v y 73 OZ7JQ.

FREDERICIA
Formand: Aage Jasper, OZ5AJ, Elmevej 11, Fredericia.
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GRENAA
Formand. Vagn Eilertsen, DR 727. Havnevejen 64. Grenaa.

Sommerferierne er forbi, og fra 1. September ta
ges igen fat paa de ugentlige teoretiske Aftener. 
Medlem Nr. 3014 er i August blevet licenseret som 
OZ9WO og eksperimenterer med utallige Opstil
linger, men har hidtil kun været i Luften paa 5m. 
Forhaabentlig betyder det, at Afdelingens øvrige 
Amatører hos 9WO i Fremtiden kan opnaa den 
Indsigt i den praktiske Side af Senderteknikken, 
som ikke har kunnet bibringes under de forløbne 
Maaneders Kursus.

Da Afdelingen just ikke glimrer ved sin Stør
relse, og større Arrangementer derfor ikke kan 
iværksættes, bedes kortbølgelnteresserede i Byen 
eller Oplandet henvende sig til Formanden.

DR 727.

HADERSLEV
Formand: A. Holstein Christensen, OZ4P Ved Vendekaabe
1. Haderslev, Teleion Haderslev 3317.
Efter Sommerferien optages Maanedsmøderne 

igen; sædvanligt Mødested: Teknisk Skole. Første 
Møde afholdes Torsdag den 26. September. Med
lemmerne bedes venligst møde, da Vinterens Ar
bejde vil blive tilrettelagt. OZ4P.

HERNING
Formand: Th. Mortensen, DR 709. Kibæk.

Morse og 'Teori hver Onsdag i Nørregades Skole.
— Onsdag den 18. September Filmsaften (EDR-Fil- 
mene), derefter evt. Kaffe paa „Værket“. YL og 
OW er velkomne, ligesom vi ogsaa gerne ser Med
lemmer fra andre Afdelinger.

HORSENS
Formand: Emil Frederiksen, OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens.
Den 30. August afholdtes ordinær Generalforsam

ling. Næsten alle Medlemmer var mødt op og deltog 
ivrigt i Diskussionen om de forskellige Problemer. 
Man enedes om at paabegynde Vinterens Arbejde 
straks, og det vedtoges at afholde teknisk Kursus 
og engelsk Kursus hver Fredag. Engelsk Kl. 19,30 
og Teknisk Kl. 21,00 den paagældende Aften. Afte
nen for Morsekursus fastsættes senere.

Den nuværende Formand, øvrige Bestyrelse samt 
Revisor genvalgtes med Undtagelse af OZ9X og 
OZ4RU, der frabad sig Genvalg paa Grund af hen
holdsvis evt. Bortrejse fra Byen og for meget an
det Arbejde. I Stedet indvalgtes i Bestyrelsen Sø
ren Hansen og OZ7RG. OZ3FM.

KERTEMINDE
Formand: Aksel Madsen, OZ9AX. Langgade 45, Kerteminde. 
Telefon Kerteminde 580.
Den af Afdelingen arrangerede natlige Rævejagt 

Lørdag den 24. August havde samlet mange Del
tagere og fik et udmærket Forløb.

Vejret var ideelt, og Senderen gik fint igennem 
over hele Terrænet. Ræven, der var placeret i en 
Bil, befandt sig i en lille Skov i Nærheden af 
Ladby. Bilen var kørt ind paa en Skovsti og der
efter camoufleret med grønne Grene. Camouflagen 
virkede forøvrigt glimrende, idet det først an
komne Hold, efter at have været Ræven nærmere 
end en Meters Afstand, vendte om med en Be
mærkning om, at „nu gik den forbistrede Sti ikke 
længere“.

Ialt kom 11 Hold ind. Nr. 1 blev OZ1W Kl. 23,34, 
Westergaard Kl. 23,36, Svend Johansen Kl. 23,39. 
Der deltog to Cyklehold, som begge kom ind. Den 
første var Frede Sørensen, Dalby, Kl. 23,48. Sidste 
Hold ankom Kl. 00,39, det var 7XP og 2RY.

Til Slut kom de medbragte Kaffekopper og do. 
Brød frem. og en OW fra Afdelingen serverede 
Kaffe til samtlige Deltagere. 7X.

KOLDING
Formand:
ding.

Hugo Vinderslev, OZ7MQ, Strandhuse pr. Kol-

KORSØR
Formand: H. Rossen, OZ8HR, Obelsvej 9, Korsør.

LOLLAND
Formand: Aage Paaske. DR 141, Birgittevej 11, Maribo.

LÆSØ
Formand: Th. Bjørn Skou, DR, 868, Byrum_ Læsø.

NYBORG
Formand: R. P. Hansen, Søndergade T5; Nyborg.
Nyt Morsekursus begynder i November Maaned 

for Medlemmer, som bedes henvende sig til For
manden. OZ5TJ.

ODENSE
Formand: Oskar Hansen. OZ2KG, Kochsgade 7:1, Odense.
Generalforsamling afholdes Fredag den 20.-9.-46 

Kl. 19,30 paa Industripalæet med følgende Dags
orden:

1) Valg af Dirigent.
2) Formandens Beretning.

3) Kassereren fremlægger Regnskabet.
4) Valg af Formand.

5) Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer.
6) Indkomne Forslag.
7) Eventuelt.

Det bemærkes, at der er Mødepligt.
Der vil blive paabegyndt teknisk Kursus og evt. 

Morsekursus snarest muligt, dersom tilstrækkelig 
Tilslutning kan opnaas. Henvendelse om Deltagelse 
sker til Formanden.

Den sidste Rævejagt for i Aar vil blive afholdt 
Lørdag den 21.-9.-46. Frekvens: 1810, Kort: Nr. 3615 
„Sanderum“.

Sendetider: Kl. 19,30—20,00—20,30—20,45—21,00— 
21,15, og 21,30 bliver Positionen opgivet.

De sædvanlige Regler gælder.
Efter Rævejagten mødes vi paa Café „Stadion“, 

Middelf artvej. OZ2KG.
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RANDERS
Formand: J. P. Berg Madsen, DR 319, Handelsbanken,
Randers.
Det sædvanlige Maanedsmøde afholdes Mandag 

den 23. September Kl. 8 paa „Wangs Hotel“, Ve
stergade 40.

Medlemmernes Opmærksomhed henledes paa vort 
Morsekursus og Kursus i Radioteknik til teknisk 
Prøve. Disse Kursus afholdes hver Ondag Aften 
Kl. 8 hos OZ3NN,. „Dana“ Trykkeriet, Torvegade 
10, Randers. DR319.

RINGKØBING
Formand: S. Gaardsøe, Ringkøbing.

ROSKILDE
Formand: Ole Flensborg, Dagmarvej 1, Roskilde. 

SVENDBORG
Formand: A H. Vilsbøll, Set. Jørgensvej 9, Svendborg.
Det sædvanlige Maanedsmøde har været afholdt.
„Jesper", nu OZ7OK, har været til teknisk Prøve 

i Odense og bestaaet og er nu i de lic. Rækker. 
Ove Jørgensen, Kobberbæksvej 8, blev udnævnt til 
Kasserer.

Den 18. August afholdtes Sommerstævne i Svend
borg. Paa Grund af det daarlige Vejr om Morgenen 
udeblev mange udenbys Amatører, men de faa, der 
trodsede Vejret, fik en fornøjelig Søndag paa Grå
sten paa Thurø. Bl. a. afholdtes en Præmieskydning, 
hvor forskelligt Radiomateriel udgjorde Præmierne. 
Efter Aftensmaden fra de „medbragte“, der maatte 
druknes i Sodavand, da Hotellet trods Løfter om 
Drikkevarer var tørlagt, startede 7U sit Grammo
fonanlæg til en Svingom, og ved 9-Tiden gik Turen 
tilbage til Svendborg, hvor man skiltes ved Togenes 
Afgang. Vi haaber, næste Gang der kaldes til Møde, 
at se nogle flere Deltagere, og siger Tak til dem, der 
kom.

Morsekursus agtes paabegyndt, saafremt der er til
strækkelig Tilslutning, omkring 1. Oktober.

Ligeledes agtes afholdt en Gennemgang af Stof
fet til tekn. Prøve. Tilmeldelse, der er bindende, skal 
inden 1. Oktober indgives til Formanden, OZ2AV, 
eller Kassereren.

I Afdelingen er der vældig Gang i Byggeriet for 
Tiden. 7U har lovet at være QRV den 14. Septem
ber og bygger ECO-PA samt Modtager. Frekvens
meter er færdigt og ligesaa Modulator. 2AV bygger 
ECO-PA og laver Ant-Anlæg og Frekvensmaaler. 
Haaber at være QRV i Løbet af Maaneden. 9 G er 
ved at vænne den gamle 220 V MO-PA til at gaa 
paa 440 V. 8F regner ogsaa snart med at starte, men 
det kniber med Tid til at lave Modtageren i Orden. 
7OK, som er „skrap” paa UKB, kører 5m og har 
desuden opnaaet at faa en Oscillator med LDI til 
at svinge paa 27 em med en Virkningsgrad paa ca. 
20 pCt. samt et 12TA til at svinge paa 23 cm.

Husk Mødeaftenen den første Torsdag i Maaneden. 
Næste Møde den 3. Oktober Kl. 20,00 i Borgerfor
eningen. OZ2AV.

SØNDERBORG
Formand: P. Jørgensen. OZ5J. Kirkehørup. Als.

Afdelingen er meget aktiv paa Ultrakortbølger, 
og der laves en Mængde Forsøg. Søndag den 25. 
August 'havde vi en Prøve med Rævejagt paa 5 m 
Baandet, som faldt meget heldigt ud. Der trænes 
ivrigt med Morse. OZ5J giver Morsekursus paa 
5 m hver Onsdag Kl. 20,00—21,00 og Lørdag Kl. 22,30 
—23,00. Input ca. 30 Wtt. Stationen er hørt over 
20 km, saa det gaar meget fint. Vi haaber snart at 
faa QSO med Fynboerne. OZ5J.

TØNDER
Formand: 
Tønder.

M. Lehmann Poulsen, , OZ3B, Søndergade 7,

VENDSYSSEL
Formand:
Hjørring:

Mondrup Christensen, DR 623, Gartnergaarden,

VIBORG
Formand: 
Viborg.

N. A. Ljørring, DR 560, Set. Mogensgade 45,

¿jf Nye Medlemmer

3250 - Børge Prytz, Damgaardsvej 27, Klampenborg
3251 - Hilding Åkesson, Barkgatan 15, Malmø.
3252 Børge Olesen, Aarup.
3253 - A. Andersen, Gerbrandsvej 6, 2. S., Kbh. S.
3254 - Chr- E. Pedersen, Mindevej 2, Eskholt, Vejle.
3255 - V. Jørgensen, Frederiksborgvej 12 B, Køben

havn NV.
3256 - Kai Christensen, Dronninglundsvej 2 St., Van

løse.
3257 - H. Boeg Hansen, Ørnekulsvej 30, Charlotten-

lund.
3258 - Kai W. Mortensen, Sundholmsvej 49, Kbh. S.
3259 - U. Gelardi, Havdrupvej 113, Brønshøj.
3260 - Leo Andersen, Hyldevej 14, Fredericia.
3261 - Axel Vig Nielsen, Assing pr. Kibæk.
3262 - Leo Schmidt, 0. Gangsti 4, Haslev.
3263 - H. Høegh Jørgensen, Kirkevej 3, Svinninge.
3264 - Knud Nørgaard, Vesterbrogade 1- 2- S-, Nørre

sundby.
3265 - S. A. Rothmann, Grøndalsvej 6; Hobro.
3266 - Jørgen Madsen, Maltagade 15, 1. S. th., Kø

benhavn S-
3267 - J. Lundbye-Jensen, Trangetvej, Taars.
3268 - Erik Possum, Trekronersgade 3 A, 2. S-, Valby.
3269 - Laust Jensen, Grindløse pr. Jullerup.
3270 - H. K. Nielsen, Blaavand-Radio, Oksbøl.
3271 - Otto Brauer, Alléen 5, 1. S-, Kastrup.
3272 - Sv. E. Jensen, Silkeborg Bank, Silkeborg.
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3273 - Helge Alb. Nyberg, Chr. Mølstedsgade 17,
Dragør.

3274 - Tage Houlberg, Fynsgade 24. Hjørring.
3275 - Bent Madsen, Korsgade 11. Hjørring.
3276 - Poul Madsen, Englystvej, Markbel pr. Frede

rikssund.
3277 - Ove Petersen, Roskildevej 28, Frederikssund.
3279 - Flemming Andreasen, Solvej 20, Frederiks

sund.
3280 - Eigild Mehr, Gerlev pr. Frederikssund.
3281 - Erik Jensen, Roskildevej 33, Frederikssund.
3282 - Vagn Lynge Christensen, Sømandshjemmet,

Svendborg.
3283 - Aa- K. Petersen, Blaavand-Radio, Oksbøl.
3284 - Anker Larsen, Hou Skov pr. Mariager.
3285 - Ulrich Hougaard, Kasernen, Marinestationen,

Esbjerg.
3286 - V. Zachariassen, Glyngøre.
3287 - J. Kongsdal Jensen, Gørding.
3288 - Odd Falch, Neubergsgate 6 F. 3. S., Oslo.
3289 - Poul Larsen, Sofie Brahes Allé 6, 3. S., Kbh. S.
3290 - K, Galle, Husumgade 7, 2. S. Kbh. N.
3291 - Carsten Petersen, Ewaldsbakken 5, Hellerup.
3292 - Erik Olsson, Søborghus Park 17, 4. S-, Søborg.
3293 - Kay Hansen, Odensegade 34, Aarhus.
3294 - Tage Thomsen, Enebærvej 23, Riisskov.
3295 - H. Chr. Rasmussen, Favervraa pr. Christians

feld.
3296 - Carl Helmer Larsen, St. Laurentiievej 71,

Skagen.
3297 - Ejnar H. Hansen, „Egelykke”, Kværndrup, F.
3298 - Ib Kjær Rasmussen, Vesterbro 20, Nykøbing 

M.
1862 - Jørgen Eg Hansen, Kancellivej 27, Odense.

Atter Medlem:
81 - H. B. Larsen, Fredericiagade 54, Kbh. K.

713 - P. Seheller, Parkovsvej 22, Gentofte.
864 - Carl Hansen, Bondehavevej 98, Bagsværd.

886 - S- Elmkvist Sørensen, Hornsyld.
1069 - Kenneth Flindt, Hørsholmsgade 22 F, Kbh. N. 
1267 G. Henriksen, Ny Carlsberg Vej 94, 4. S-, 

København V.

Slettede af EDR’s Medlemsliste fra 1. Juli 1946
690 - Henry Nielsen, Silkeborg.
726 - S. Jespersen, Holstebro.
788 - K. V. Rasmussen, Nykøbing F.

1004 - Harald Olsen, Kauslunde.
1073 - Carl Christensen, København S.
1250 - Ph. Nielsen, Hvalsø.
1279 - Hilmer Bolinder, København F.
1367 - A Abel, København V. Udmeldt.
1508 - C. Ladegaard, København S.
1555 - Bjarne Kartmann, Vanløse.
1717 - P. E. Svendsen, København Ø.

1749 - W Stilborg, København, Valby. Udmeldt.

1784 - Joh. Th. Petersen, København, Valby.
1787 - Arne Back, Hammer, Lov.
1799 - Poul A. Hansen, Petersborg Høsterkøb pr.

Hørsholm.
1816 - Niels K. Larsen, Viborg.
1897 - K Blædel Hansen, Haarby F.
1967 - J- R. Spile, Padborg.
2000 - Charles Hansen, København, Valby.
2083 - A. Christiansen, Aarhus.
2102 - Anker Bondesen, Horsens. Udmeldt.
2157 - Egon Johansen, København S.
2168 - Werner Petersen, Aarhus.
2211 - Jørgen Holmgaard, Skive.
2214 - H. J. Clementsen, København S. Udmeldt. 
2280 - Sv. Aa. Hansen, København V.
2312 - Preben Rasmussen, Hornslet.
2344 - G. Quistdorff, Vanløse.
2355 - Magne Nøhr, Hobro.
2408 - Kaj Nielsen, Aalborg.
2431 - Villy Sv. Hansen, Haderslev.
2447 - Kaj Christensen. Odense.
2470 - Erik Pedersen, Aalborg.
2482 - Bjørn Helgason, København N.
2530 - Henning Emil Nielsen, Thisted.
2533 - A. Herman Petersen, Aarhus.
2535 - Valdemar Sørensen, Løvenholm pr. Nimtofte. 
2572 - Egon Lydersen, Byrum, Læsø.
2590 - Sv. Nielsen, Vanløse.
2593 - S. W. Mortensen, Aarhus.
2606 - Søren Andersen, Nykøbing F.
2645 - E. Botha Jørgensen, Ringkøbing.
2646 - Fr. Speggers, København Ø.
2688 - P. E. Poulsen, Nørresundby.
2690 - Egon Rasmussen, Fredericia.
2721 - N. O. Christensen, Horsens. Udmeldt.
2723 - Th. Therkildsen, Bangsbo, Læsø.
2726 - Egon H. Hansen, Helsingør.
2778 - Vilh- Feder, København V.
2804 - Harry Møller, Aarhus.
2840 - Aage Rybner, Nyborg.
2923 - N. P. Stjernfeldt, Kastrup.
2937 - H. A. Maarth) Næstved.
2945 - Henrik Andersen, København F.
2862 - Richard Nielsen, København F. Udmeldt.
2969 - Hans Møller, Felsted.
2970 - Fr- Klippert, Felsted.
2976 - Chr. Wind, Tønder, Udmeldt.
2978 - Kai Brandt, København S- 
2998 - Hans Pilegaard, Haderslev.
3000 - Jørgen Møller, Brønshøj.
3001 - A. M. Hansen, Hundslund.
3002 - Sv. Sidelmann, Ringkøbing.
3034 - A. G. K. Andersen, Aarhus.
3045 - Harry Jensen, Haderslev.
3048 - Kn Steengaard Albrechtsen, Viby Sj.
3088 - Hj. Christensen, Bogense.
3089 - Bent Pedersen, Bogense.
3168 - Werner Nilsson, Kastrup.
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QRA= Rubrikken

Nye Adresser i August 1946:

840 - H. Priess Nielsen, Boensgade 5, Frederiks
havn.

1021 - Johs. Lindegaard, Sofiendalsvej 21, Haslev. 
1068 - Henning Jepsen, Kathrinevej 45, Fredericia. 
1334 - Hans Schultz, Lindsnakkevej 31, c/o Bruhn, 

Aabenraa.
1429 - Svend Clausen, Østergade 35, Middelfart. 
1448 - Aksel Gyde Hansen, Stenlativej 102, Hjallese- 
1450 - H. Sylvan Lund, Artillerivejs Kaserne, Kø

benhavn S.
1645 - Viggo Larsen, c/o Sørensen, Rolfs Plads 6, 4.

S. th-, København F.
1701 - John Welch Nelson, Egetoften 7, Hellerup. 
1972 - Axel Müller, Gadbjerg.
2165 - Edvin G. Jakobsen, Triumfvej 106, Bagsværd- 
2204 - C. Kjeldgaard Iversen, Parlo Radio, Borggade 

10, Aarhus.
2253 - A. Mortensen, Otto Liebes Allé 6, Kastrup- 
2292 - Carl Jensen, Løvenørnsgade 41, 1- S-, Horsens. 
2346 Knud Olesen, Hans Aabelsvej, Sæby.
2348 - Jørgen Nielsen, Holsteinsgade 44, 4. S. th-,

København 0.
2349 - Chi- Fr. Hansen, Slagelsegade 6, 3. S., Kbh. Ø- 
2355 - Magne Nøhr, 58/Nøhr, Kasernen, Hobro.
2371 - Laurits Hansen, Besser Elektricitetsværk,

Tranebj erg.
2428 - Gunner Olsen, Frederikssundsvej 273, Brøns

høj.
2470 - Erik Pedersen, Valdemarsgade 35, Aalborg. 
2522 - Nis Emil Hansen, Merløsevej 55. Brønshøj. 
2588 - Sv- Nielsen, Lindeallé 168 B, Ribe.
2648 - S. Athlung, Hjortholmsvej 17, Holte.
2695 - Mogens Nielsen, 26125/Nielsen, 8. Ing. Komp., 

Værløse.
2729 - Ove Kjeldgaard-Johansen, Padborg.
2779 - Aagaard Radio, Guldborgvej 22, Kbh. F.
2846 J. Knudsen, Sdr. Kongevej 7, Kolding.
2964 - Poul Riisager, Andelssvineslagteriet, Randers. 
3031 - Fr. Bergenstoff, Set. Jørgensbjerg 28, Kalund

borg.
3058 - Kjærgaard Nielsen, Jaungyde Byskole, Ry St. 
3064 - Rud. Christiansen, Haabets Allé 26, Brønshøj. 
3079 - Sv. Aa. Mogensen, Østergade 32, 1. S-, Bogense. 
3084 - Palle Reinholtz, Rosenørnsallé 36, Kbh. V. 
3142 - Ib Reinwald, Toldbodgade 27, Aalborg.
3173 - Hans Andersen, Trindelvej 7, Skagen.

Rettelse til Listen over licenserede Amatører: 

OZ2K, Egon Bork bor Arendalsgade 5, Kbh. 0.

10Aar siden

September 1936.

„OZ“ 8. Aargang Nr. 9: Lederens Emne er „For
eningsarbejde paa idealistisk Grundlag“. — En 
ulicenseret Amatør har ved Københavns Byret faaet 
en Bøde paa 20 Kr. (subsidiært Hæfte i 3 Dage). 
Han skal desuden betale Sagens Omkostninger og 
fik Senderen konfiskeret. — „Forsøgskreds 1“ 
(Undersøgelse af de Forhold, der har Indflydelse 
paa de korte Bølgers Udbredelse) genopstaar un
der Ledelse af OZ2AK.

EDR sender QSL-Kort til 44 forskellige Lande. I 
de sidste 8 Maaneder har QSL-Centralen ekspe
deret 13.696 Kort fra danske Amatører og modtaget 
9520 fra Udlandet. Antallet af Kort til ulicenserede 
Amatører aftager stadig, men der er dog modtaget 
QSL til 31 forskellige. — I Anledning af EDRs 
Klage over Formen for de Politiundersøgelser, der 
foregaar ved Licensansøgninger, meddeler Justits
ministeriet. at Undersøgelserne fremtidig vil blive 
foretaget af Statspolitiet i Stedet for det kom
munale Politi. OZ7F.

„OZ“ udgives af 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 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. QSL-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: Mogsns 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; Vt 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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