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Formandsmødet i Odense.
Det var noget nyt, der blev prøvet, da 

EDRs Ledelse for første Gang havde samlet 
Afdelingsformændene fra hele Landet til et 
Møde i Odense i forrige Maaned. Skal man 
tro paa de Udtalelser og Lovord, der efter 
Mødet lød om hele Arrangementet, har man 
Lov at haabe paa gode Resultater for Arbejdet 
i Landets forskellige Afdelinger.

For Ledelsen af en saa stor Forening, som 
EDR med Tiden er blevet, kan det være van
skeligt at følge Arbejdet i den enkelte Af
deling, og Mødet blev derfor afholdt, for at 
Ledelsen kunde komme i Forbindelse med Af
delings-Lederne og for, at disse kunde frem
komme med deres Ønsker. Det vilde selvføl
gelig være af stor Betydning, om Arbejdet i de 
forskellige Afdelinger, som f. Eks. Foredrag, 
Kursus, Stævner og lignende, fulgte den 
samme Linie, ligesom et snævrere Samarbejde 
mellem Afdelingerne indbyrdes vilde være af 
stor Betydning.

Hvad Foredragene angaar har EDR jo lovet 
at stille Foredragsholdere til Afdelingernes 
Disposition mod kun en forholdsvis ringe Ud
gift for Afdelingerne. Paa denne Maade kan 
der faas gode Foredragsholdere og Mulighed 
for at samle Medlemmerne til gode og ud
bytterige Aftener.

Det kan ikke bortforklares, at det tidligere 
har manglet paa Samarbejde mellem Afdelin
gerne, saa nærliggende Afdelinger har haft 
det samme Arrangement samtidig — med Re
sultat: dobbelte Anstrengelser, mindre Tilslut
ning.

Efter de mange Indlæg paa Mødet at dømme 
er det netop Samarbejde, der ønskes, og det 

' kan derfor forventes, at nærliggende Afdelin
ger nu træffer indbyrdes Aftale, naar der er 
større Ting af Interesse paa Programmet.

Paa Mødet blev der fra flere Sider rejst 
Spørgsmaalet om de nye Medlemmer og Be
gynderne. Der har enkelte Steder været lidt

Kritik af den Maade, nye Medlemmer blev 
modtaget paa, naar de første Gang kom til 
Møde i en Afdeling. Her maa Afdelingslederne 
gøre en Indsats! Tag vel mod de ny og præ- 
senter dem for de øvrige Medlemmer. Lad 
dem mærke, at de er velsete og velkomne!

Paa Mødet lød der ogsaa Røster mod Klike
dannelser — det kan vel næppe helt undgaas, 
især i de større Afdelinger —, men Afdelings- 
Lederne maa have Opmærksomheden rettet 
herimod. At komme til Møde, hvor een kan 
tale med alle, og alle vil tale med een, maa 
være det helt rigtige.

De ensomt boende Medlemmer med langt til 
nærmeste Amatør eller Afdeling kan ofte føle 
sig tilsidesat, da de jo ikke har den samme 
Adgang til at deltage i Møder og lignende 
som de Amatører, der saa at sige „bor midt i 
en Afdeling“. Ogsaa her maa Afdelings-Le
derne gøre et ekstra Arbejde ved f. Eks. at 
brevveksle med saadanne ensomme Medlem
mer. Det kan i samme Forbindelse nævnes, at 
saavel Formanden for EDR, Sekretæren som 
TR gerne er til Tjeneste med Raad og Vejled
ning for saadanne Medlemmer, der ikke har 
direkte Forbindelse med nogen Afdeling.

Oprettelse af Afdelings Sendere — i Lighed 
med den i Struer — blev ogsaa drøftet, og det 
vil sikkert kun være et Tidsspørgsmaal, inden 
hver Afdeling har sin egen Sender.

Der er i det hele taget nok af Problemer at 
tumle med for den rigtige Afdelings-Leder, 
men saa maa Medlemmerne ogsaa vise deres 
Interesse ved at komme, naar der kaldes til 
Møde! Ellers mister Lederen sin Interesse —- 
og saa gaar det hele i Staa!

Der kan ikke være Tvivl om, at mange Af
delings-Ledere er rejst hjem fra Mødet i 
Odense med gode Ideer, som vil kunne mær
kes i den kommende Vinters Arbejde — og 
hermed maa Maalet for Mødets Afholdelse 
siges at være naaet. A. C.

141



Fra Bestyrelsen.
Deponerede Sendere. Justitsministeriet har givet 

Tilladelse til, at Post- og Telegrafvæsenet appellerer 
Sagen til Højesteret. Det indledende Retsmøde fin
der Sted den 13. Oktober.

Sagen kan muligvis være færdigbehandlet i inde
værende Aar. OZ8T.

Kalibreringsudsendelser over 7EDR
paabegyndes i Oktober, hver Onsdag Kl. 20,30, 

paa følgende Frekvenser: 3500, 3600, 3635, 3685, 3700 
og 3800 kHz. OZ7BO.

Nyt Morsekursus 1947—48.
I Lighed med forrige Sæsons Morsekursus, der 

blev udsendt over OZ-7EDR to Gange ugentlig, har 
der været Interesse for at faa Kursuset gentaget i 
den kommende Sæson. Der har imidlertid været 
store Vanskeligheder med baade at finde Sted og 
Betjening for Senderen.

Det er nu lykkedes at opnaa en anden Ordning, 
som uden Tvivl vil være af stor Værdi:

H æ r e n s  R a d i o t j e n e s t e  har vist Interesse 
for Sagen og vil p a a t a g e  s i g  U d s e n d e l 
s e n  a f  K u r s u s ,  idet man udtaler:

„Hærens Radiotjeneste ser med stor Interesse 
paa Amatørernes Telegrafiuddannelse. Uddannelses
tiden i Hæren er alt for kort til, at en forsvarlig 
Uddannelse i dette Fag kan gennemføres med vær
nepligtige'^ der ikke har Forkundskaber. Ved at 
følge EDR’s ovenomtalte Teelgrafikursus og agitere 
for Tilslutning blandt Venner og Kammerater kan 
Amatørerne saaledes ikke blot dygtiggøre sig selv 
og øge sin Stations Ydeevne, men ogsaa yde en 
Indsats, der i givet Fald kan blive af største 
Værdi for Hæren og Nationen.“

sign. H e n s c h.

V i er interesserede i Morsekursus, fordi
1) Nye Sendeamatører skal træne til Prøven, og
2) Telegrafi er noget, Sendeamatører s k a l  kunne 

og ofte har Anvendelse for. En CW-Sender rækker 
nu engang længere end en i Effekt tilsvarende 
FONE-Sender. Hvorfor saa gaa Glip af den Mu
lighed, der er for under stærk QRM at skifte til 
CW og dog faa sin Meddelelse igennem?

Der vil nu blive sendt 1 T i m e  d a g l i g  og som 
sædvanlig med flere forskellige Hastigheder. Der 
anvendes en kraftig Sender, hvis Frekvens sand
synligvis kommer til at ligge omkring 3,5 MHz.

Radiotjenesten stiller kun een Betingelse: Det 
anses — med Rette — for ønskeligt, at der faas 
Kontrol med Tilslutningen til Kursus, og dette op- 
naas i Form af en ugentlig „Høreprøve” for a l l e  
Deltagere, d. v. s. man maa indsende det, man har 
nedskrevet under den Udsendelse, der betegnes

„Høreprøve”- Indsendes samtidig en frankerert 
Svarkonvolut, vil Stoffet b l i v e  r e t t e t  o g  
r e t u r n e r e t .  Alt ganske gratis! Det er natur
ligvis en Forudsætning for Kursus’s Opretholdelse 
at tilstrækkeligt mange paa denne Maade stadig 
viser deres Deltagelse.

Nærmere Detailler om Tider m. m. vil frem
komme i næste „OZ”. Kursus ventes paabegyndt 
omkring 15. Oktober. OZ7MP-

Fra andre Lande.
QST har kritiseret den Skik — eller Uskik — 

som amerikanske Amatører har lagt sig til i Løbe 
af de sidste Par Aar: at sige „vi” i Stedet for „jeg" 
i Fone-qso’er. „Du — og hvem ellers”? spørger 
QST. RSGB Bulletin er enig med QST. „Hvem i 
Alverden har fundet paa den idiotiske Maner?”, 
hedder det i det engelske Blad. Herhjemme er vi 
som bekendt ogsaa nogle Stykker, som aber den 
samme Uskik efter.

Fra hele Europa meldes om fine Resultater paa 
5 Meter. Her er et lille Udpluk: SM5FS har haf: 
qso med G5TH, G6UH med F8W, G5IG med 
PAØPN, G5WP, G6VX og G2NH med PAØUN.

Det meddeles fra Finland, at Amatørsending 
igen er tilladt der

RSGB har afholdt Field Days den 20. Juli og 7. 
September. Meddelelse herom fremkom i Juni- 
Nummeret af RSGB Bulletin; men dette kom mig 
først i Hænde den 15. August, hvorfor jeg maa 
beklage, at det ikke har været mig muligt ret
tidigt at holde OZs Læsere underrettet. OZ5MK

TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGERADIO
Udgivet al „Eksperimenterende Danske Radioamatører“. 

Afdeling af „International Amateur Radio Union“ I. A. R. U, 
*

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

*
E. D. R. er den danske Afdeling af „International Amateur 
Radio Union“, Forrnaal er at udbrede Kendskab til og
Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsender- 
Des Interesser. Som Medlem optages enhver Kortbølgeinter
esseret saavel Sende- som Modtageamatør. Kontingentet, 
som er 4.50 Kroner pr. Kvartal eller 16 Kroner pr. Aar 
(København 5,50 o g 20,00). kan indbetales paa Girokonto 22116. 
I Byer, der ønsker Afdelingskontingent opkrævet gennem 
E. D. R., er det samlede Kontingent som for København. 
Første Gang betales tillige et Indskud paa 3,50 Kroner, som 
bl. a. dækker Tilsendelsen af Foreningens Emblem i Sølv.

D. R.s Blad „OZ“, som er Danmarks eneste specielle Kort- 
Bølge-Tidsskrift, tilsendes Medlemmerne hver Maaned. — 
Alle Oplysninger gives ved Henvendelse til E. D. R., Post- 
box 79, Kbh. K., eller direkte til Landsforeningens Sekretær.

142



Nogle Overvejelser angaaende

Konstruktion af Communication Modtagere.
(Fortsat fra August-Nummeret).

★

den Støjspænding, der frembringes i Blandings- 
trinnet er lav i Sammenligning med den Signal
spænding, der paatrykkes Blandingsrørets Styre
gitter (f. Eks. 8 db ned.).

Grænsen for den anvendelige Forstærkning i 
hele Modtageren er naaet, naar den termiske Støj, 
der frembringes i den første Afstemningskreds (An
tennekredsen), naar den lukkes med den Impedans, 
der er Hg med Antenneimpedansen, kan udstyre 
Udgangstrinnet med Modtageren indstillet til hø
jeste Selektivitet.

Det er muligt at holde Forstærkningen paa den 
maximalt anvendelige Størrelse paa alle Frekven
ser; men i saa Fald er det nødvendigt at udføre 
Koblingerne i HF-Delen paa en særlig, ret kom
pliceret Maade; endvidere skal der være mindst to 
HF Trin paa de højere Frekvenser. Er begge disse 
Krav opfyldt, vil ethvert modtaget Signal træde 
tydeligt frem i Modtagerens Udgangstrin i Forhold 
til Støjen, og Signal/Støj-Forholdet for en given 
Baandbredde vil kun afhænge af Forholdet mel
lem de A. V. C.-Spændinger, der paatrykkes hen
holdsvis før og efter Blandingsrøret.

Deter altsaa indlysende, at det bedst mulige Re
sultat opnaas med en Mellemfrekvensforstærker, 
der er styret af en A. V. C., hvis Forsinkelsesspæn- 
ding netop er større end den forstærkede Støjspæn
ding ved A. V. C.-Ensretteren, med Modtageren 
arbejdende paa størst Selektivitet og med A. V. C.- 
Spænding paa HF-Trinnene, kun naar Signal/Støj- 
Forholdet er bedre end ca. 30 db. med Modtage
ren arbejdende paa mindste Selektivitet. Medmin
dre der anvendes forstærket A. V C., vil Regule
ringen være utilstrækkelig til at forhindre Over
belastning af det sidste Mellemfrekvenstrin ved 
Signaler, der ligger ca. 120 db over Støjgrænsen, 
og til at forhindre Overbelastning af HF-Trinnene 
ved Signaler, der ligger over ca. 100 db over samme 
Niveau. Et saadant A. V. C.-System bør kunne 
holde Modtagerens Output konstant indenf. +/- 1 db 

ved Signalspændinger mellem 0 og 1 Volt. Ved 
sidstnævnte Niveau bør Modtageren kunne arbej
de med en Modulationsprocent af 70—80 pCt. (Se 
Fig. 1). Det er indlysende, at hvis man vil indrette 
Modtageren saaledes, at A. V. C.’en kan sættes ud 
af Funktion, maa man have to Følsomhedskontrol- 
ler, en til HF-Forstærkeren og en til Mellemfre
kvensforstærkeren.
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Da Effekt er proportional med Kvadratet paa 

Strøm eller Spænding, kan vi udtrykke Støjeffekten 
enten som

for en given Modulationsgrad.

Det vil saaledes ses, at det bedste Signal/Støj- 

Forhold opnaas med et Rør, hvis Stejlhed er størst 
for en given Anodestrøm, og med det størst mulige 
Signal paatrykt Gitteret. Det er her en Forudsæt
ning, at alle andre Forhold iøvrigt er uændrede.

Lad os nu betragte Blandingstrinnet; Forholdet 
mellem Blandingsstejlhed og Anodestrøm vil her 
være daarligere end Forholdet mellem et tilsvaren
de Forstærkerrørs Stejlhed og Anodestrøm (ca. 1/4). 
Derfor maa Signalspændingen paa Gitteret, hvis man 
vil opnaa det samme Signal/Støjforhold, som er mu
ligt med et Forstærkerrør, stort set forøges i samme 
Forhold som nævnte Stejlheder, og Forstærknin
gen maa være saa vidt muligt fri for Støj. Herved 
sættes for det første en Grænse for den Forstærk
ning, der kan anvendes i Mellemfrekvensforstær
keren; for det andet er det af denne Grund nød
vendigt at have en vis Forstærkning i Trinnet før 
Blandingsrøret; for det tredje maa der være en 
vis Forstærkning ogsaa i Trinnet før sidste HF- 
Trin. Denne Forstærkning maa være saa stor, at



Fig. 1.

(5). Selektivitet.
Medmindre Modtageren er konstrueret for eet 

bestemt, særligt Formaal, vil ethvert Kompromis 
m. H. t. Selektivitet være daarligt for alle andre 
Formaal. F. Eks. kan Interferensen paa et bestemt 
Signal undertiden kræve en Baandbredde paa højst 
5 kHz ved 6 db Nedregulering, medens der til an
dre Tider kan anvendes ca. 20 kHz. Hvad c.w.- 
Modtagning angaar, er en ganske lille Baandbredde 
tilstrækkelig, og hvis der her bruges stor Baand
bredde, kan Operatøren komme ud for at skulle 
skelne med Hørelsen mellem to Signaler af for
skellig Tonhøjde, hvad der kan være meget træt
tende.

Hvis Modtageren skal være af „General Pur
pose“ Typen, vil den ringe ekstra Komplicering, 
som Indførelsen af variabel Selektivitet medfører, 
rigeligt opvejes af Fordelene. Baandbredden i den 
mest selektive Tilstand bestemmes af Modtagerens 
Frekvensstabilitet som Helhed, og det samme gæl

der Svækningsforholdet i db pr. kHz. Sidstnævnte 
Forhold begrænses imidlertid ogsaa i nogle Tilfæl
de af Højspændingskildens Spændingsfasthed og 
A V. C.’ens Egenskaber. Hvis en Ændring i Sig
nalniveau og den deraf følgende Ændring i A. V. C— 
Spænding er tilstrækkelig til at foraarsage en mærk
bar Variation i Modtagerens samlede Anodestrøms- 
forbrug, kan der herved opstaa en Frekvensfor
skydning i Oscillatoren. Oscillatoren vil da fre- 
kvensmoduleres af denne Variation af Anodespæn
dingen, og der finder Ensretning Sted af Amplitu
demodulation, der er foraarsaget af Mellemfre
kvensforstærkerens Selektivitet, hvorved der vil 
indtræde en Slags konstante Svingninger, der paa 
Engelsk undertiden benævnes „flutter” („Bævren”). 
Hvis Mellemfrekvensen forskyder sig. naar A. V. C— 
Spændingen varierer, bliver dette Fænomen endnu 
mere fremtrædende. Hvis Højttaleren er saaledes 
placeret, at der er Mulighed for akustisk Tilbage
kobling til Oscillatoren, kan der opstaa Svingnin
ger af samme Karakter, og saadanne Svingninger 
kan udvikle sig til en mikrofonisk Tuden, hvis Fre
kvens er bestemt af den mekaniske Resonans i en
ten Højttaler eller Oscillator. De sædvanlige Baand- 
bredde-Grænser ved 6 db Afsvækning er fra 500 
Perioder med et Afsvækningsforhold paa ca. 20 Pe
rioder pr. db. til 15 kHz med et Afsvækningsforhold 
af 0.125 kHz pr. db. Afsvækning.

(6). Betjeningslethed.
Det er næsten umuligt at bedømme den Lethed, 

hvormed en Modtager kan betjenes, før man har 
afholdt langvarige Forsøg under forskellige Betin
gelser med Betjening af saavel erfarne som uer
farne Operatører. Skal man f. Eks. opsøge en Sta
tion, hvis nøjagtige Frekvens og Styrke ikke ken
des, vil man være utilbøjelig til at dreje ned for 
Volumenkontrollen under Opsøgningen, eftersom 
der jo er Mulighed for, at det paagældende Signal 
er svagt og derfor ikke vilde være hørligt. Af Hen
syn til Operatøren bør Output derfor have et kon
stant Niveau, der er uafhængigt af Input og den 
Hastighed, hvormed der afstemmes. A. V. C.-Regu
leringen maa derfor være absolut førsteklasses og 
reagere mindre overfor Frekvensændringer end de 
afstemte Kredse. A. V. C ’ens Tidskonstant maa 
ogsaa fastlægges omhyggeligt paa en passende Vær
di og staa i et passende Forhold til Udvekslings
forholdet i Skaladrevet.

(7). Flexibilitet.
Her findes de største Muligheder for at indføre 

Forbedringer, eftersom det ikke lader sig gøre at 
forøge Følsomheden væsentligt over, hvad der kan 
opnaas med flere af de bedre Typer, der i Dag er 
paa Markedet — i hvert Fald ikke uden en fuld
stændig Revolution af Teknikken. Der er heller
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ikke to Operatører, der har Brug for de samme 
Modtageregenskaber, hvilket er endnu en Bevæg
grund til at forsøge at forbedre Modtagerens Flexi- 
bilitet. Hvis man forsyner sin Modtager med alle 
de Betjeningshaandtag, der er nødvendige for Op- 
naaelsen af denne Flexibilitet, gør man det muligt 
for den kyndige Operatør at faa det til enhver Tid 
bedst mulige ud af Modtageren, medens man sam
tidig indfører en vis Risiko for, at den ukyndige 
Operatør kan lave Ulykker. Derfor maa Flexibili
tet kombinerers med Betjeningslethed. Dette ude
lukker paa Forhaand, at Betjeningen kræver, at to 
eller flere Betjeningshaandtag indstilles samtidigt. 
Af samme Grund maa Operatøren ved at placere 
Betjeningshaandtagene i bestemte Stillinger (eller 
f. Eks. saaledes, at et Maaleinstrument giver et be
stemt Udslag) kunne sikre sig, at Modtageren fun
gerer tilfredsstillende.

Hvis Betjeningshaandtagene fordeles paa to Ka
tegorier, (a) de, som baade kyndige og ukyndige 
Operatører kan forventes at ville benytte, og (b) de, 
som kun bør indstilles af kyndige Operatører, kun
de man gøre den førstnævnte Kategori kontinuer
ligt variable, medens den sidstnævnte enten kunde 
være indrettet med et Antal faste Stillinger (ar- 
reteret), eller saaleds, at der opnaas normal Funk
tion i den ene Yderstilling.

Omraadeskiftning:

(a) Indiceringen maa være tydelig.
(b) -

Antennetrimmer:

(a) Drejningen maa være ganske langsom, og 
Modtageren maa være forsynet med en eller 
Form for Afstemningsindikator.

(b) En Afstemningsindikator tillader lettere Af
stemning til gunstigste Signal/Støj-Forhold.

LF-Volumenkontrol:

(a) En groft kalibreret Skala tillader Genind
stilling.

(b) En Pil eller Viser er i hvert Fald nødvendig.

MF-Følsomhedsregulering:

(a) Maa fungere ved maximal Forstærkning uden 
mærkbar Overbelastning paa stærke Signaler 
og maa ikke forstemme Mellemfrekvensfor
stærkeren eller Oscillatoren løvrigt som LF- 
Volumenkontrol (a).

(b) Kan bruges som Følsomhedskontrol uden at 
forringe Signal/Støj-Forholdet. Er hensigts
mæssig til Fremskaffelse af en rolig Baggrund 
for cw Signaler. Iøvrigt som LF-Volumenkon
trol (b).

HF-Følsomhedsregulering:
(a) Maa kunne fungere ved maximal Forstærk

ning uden mærkbar Overbelastning paa stær
ke Signaler og maa ikke kunne forstemme Os
cillatoren. Iøvrigt som LF-Volumenkontrol (a).

(b) Er af Vigtighed for at kunne undgaa Kryds
modulation under visse Forhold. Iøvrigt som 
LF-Volumenkontrol (b).

Selektivitet:
(a) Det er ønskeligt at have en eller anden Form 

for Afmærkning, der understreger det uhel
dige i at opsøge Stationer med Modtageren 
indstillet til stor Baandbredde.

(b) Selektiviteten bør være kontinuerligt variabel, 
for at man under alle Forhold kan opnaa det 
bedst mulige Resultat; men et Antal faste 
Omskifterstillinger er et brugeligt Kompromis.

Tonekontrol:
(a) Maa være saaledes indrettet, at Misbrug i 

Forbindelse med Selektivitetskontrollen for
hindres.

(b) Er af Betydning, naar der optræder stærk
Interferens, idet den da er et værdifuldt Sup
plement til Selektivitetskontrollen. I flere Til

fælde kan der med Tonekontrollen opnaas en 
fyldigere Gengivelse.

Støjbegrænser:
(a) Kan anvendes, hvis den er begrænset til høje 

Modulationsprocenter.

(b) Kan med Fordel anvendes paa Telefonisig
naler med lav Modulationsprocent.

Kry stal- Selektivitet:
(a) Som for „Selektivitet“.
(b) Som for „Selektivitet”.

Fasekontrol:
(a) Bør aldrig betjenes af en ukyndig Operatør.
(b) Kun de mest rutinerede Operatører vil kunne 

bruge Fasekontrollen rigtigt paa cw.

Beat Oscillator:
(a) Maa ikke gøre Modtageren ufølsom eller „træk

kes” af Signalet.
(b) - - -

A. V. C.-Forsinkelse:
(a) Vil sjældent blive betjent rigtigt af den ukyn

dige Operatør.
(b) Kan ofte bruges med Fordel paa cw.

(Fortsættes).
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En „stor" Kortbølgesuper.
Af S. H. Hasselbalch, OZ7T.

Den foreliggende Artikkel er i k k e  en Kon- 
struktionsartikkel, idet en saadan maa tage alle 
Detaillerne med. Med en saa stor Modtager som 
den her beskrevne vilde en gennemført K'onstruk- 
tionsartikkel faa alt for stort et Omfang og kun 
have Interesse for en ret begrænset Kreds af Ama
tører. Det har været Forfatterens Hensigt med 
Artiklen at give Amatører, der selv planlæggere 
og bygger deres Modtager nyttitge Impulser. End
videre har det været Meningen at modbevise den 
Paastand, som oftes mødes i Amatørkredse, nem
lig at en god Kommunikationsmodtager ikke skul
de kunne fremstilles i Kortbølgeamatørens Værk
sted.

Af S. H. Hasselbalch, OZ7T.

For mange Amatører staar det efterhaanden klart, 
at Modtageren ofte er det svageste Led i den Kæde, 
der binder Parterne i en QSO sammen. Hvis Sen
deren er stabil i Frekvens, nøglet chirp- og klikfrit 
eller moduleret henved de 100 pCt., naar Effekten 
er den maksimalt tilladelige — ja, saa kan yder
ligere Forbedringer faktisk ikke tænkes udført paa 
selve Senderen. Antennesystemet kan forbedres ved 
Anvendelse af Retningsantenner, men saadanne kan 
vanskeligt, for ikke at sige umuligt, bruges af Ama
tører paa andre Frekvenser end 14 MHz og højere- 

Alle videre Forbedringer maa finder Sted paa 
Modtagersiden, og det er vist ikke forkert at paa- 
staa, at alt for mange Amatører forsømmer denne 
Side af Sagen. Mange arbejder endnu med modifice
rede BC-Modtagere eller med simple Ret-Modtagere, 
og saa meget godt der end kan siges om disses Mod
tager typer, saa er de dog i k k e  tilstrækkelige, naar 
Forholdene paa den ene eller anden Maade er kon
trære.

F ø l s o m h e d  o g  S e l e k t i v i t e t  er vigtige 
Krav, som maa stilles til moderne Modtagere. Ved 
„Følsomhed” maa naturligvis forstaas godt Signal/ 
Støj-Forhold, for man kan jo altid ved Hjælp af 
Lavfrekensforstærkning bringe selve Lydstyrken i 
Vejret, men det nytter som bekendt ikke, hvis 
Støjen ligger med samme Intensitet som Signalet.

Ingen af de simplere Modtagertyper kan opfylde 
de strenge Krav, som maa stilles til en god Amatør- 
modtager. Kun S u p e r e n kan gøre det, og saa 
melder der sig en Række af Spørgsmaal: Skal 
Mellemfrekvensen være høj eller lav? Bør der sæt
tes HF-Trin foran Blandingsrøret og i bekræftende 
Fald hvor mange? Skal der være eet, to eller endda 
tre MF-Trin? Skal man anvende Signaltilbagekob
ling? Er Dobbeltsupere at foretrække? — Man kan

fortsætte med at opstille Spørgsmaal af denne Art, 
men i n g e n  enkelt Besvarelse kan siges at være 
den rette.

Den i det følgende beskrevne Modtager maa der
for kun betrragtes som een af de mange tænkelige 
Besvarelser. Det er afgjort en „god” Modtager, og 
den er ikke mere kompliceret, end at enhver nogen
lunde dreven Kortbølgeamatør kan bygge den. Be
gyndere bør ikke prøve paa at bygge den, men kan 
muligvis have Nytte af at studere Diagrammet. Fig- 
1 viser et Blokdiagram af Modtageren.

Modtageren er altsaa en „Dobbelsuper”. Første 
MF er paa 2550 kHz og anden MF er 450 kHz. Den 
høje 1. Mf i Forbindelse med HF-Trinet sikrer en 
Spejlselektivitet, som paa 14 MHz er fremragende, 
og som selv paa 28 MHz Baandet er saa god, at 
Spejlsignaler aldrig nogensinde høres. Paa 2. MF — 
450 kHz — arbejder kun eet Forstærkerrør, men der 
findes 6 Kredse, som er afstemt til denne Frekvens, 
og mindre kan ganske bestemt i k k e  gøre det, hvis 
man vil sikre sig tilstrækkeig Selektivitet overfor 
Nabostationerne. Et særdeles effektivt Kyrstalfilter 
kan efter Ønske indskydes paa 450 kHz, naar man 
ved CW-Arbejde ønsker størst mulig Selektivitet.

Detektordioden frembringer ogsaa AVC-Spændin- 
gen, men denne er gjort forspændt („forsinket”) ved 
Hjælp af en Ensretterventil („Sirutor”). Til Støj
begrænsning anvendes den anden Halvdel af Dob- 
beltdioden EB4, og denne Begrænsning indstiller 
sig automatisk efter Amplituden af det ensrettede 
Signal.

LF-Delen er fuldstændig ordinær med et Trin 
Triodeforstærkning i en EBC3 og med en Udgangs- 
pentode, EL3.

Den anden Oscillator, som nedsætter 1. MF paa
2550 kHz til 2. MF paa 450 kHz, arbejder paa 3000 
kHz, og de „Fløjt”, som denne Oscillator frem
bringer i Modtageren, udnyttes som særdeles nyt
tige Kalibreringsfrekvenser, med hvis Hjælp Ska
laen til enhver Tid kan kontrolleres uden Brug af 
Maalesender. Der ligger eet Sæt Fløjt paa alle 
Multipla af 3 MHz (altsaa paa 6, 9, 12, 15 o. s. v. 
MHz) og desuden eet Sæt Fløjt 900 kHz over hvert
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af Fløjtene paa det førstnævnte Sæt (d. v. s. paa 
3,9 — 6,9 — 9,9 — 12,9 o. s. v. MHz).

Modtageren er ikke baandspredt. men tager alle 
Frekvenser fra 850 kHz til 30 MHz med Undtagelse 
af et „Hul” omkring 1. MF og 2. Oscillatorfrekvens. 
Baandene dækkes i 5 Omraader paa følgende Maade:

Baand 1: 850 kHz — 2400 kHz
— 2: 3100 kHz — 9000 kHz
— 3: 9000 kHz — 15000 kHz
— 4: 15000 kHz — 23000 kHz
— 5 : 22000 kHz — 23000 kHz

Diagrammet for en stor Modtager virker altid
noget uoverskueligt, saa en passende Opdeling er
sikkert paa sin Plads. Vi begynder derfor med 
Gennemgangen af:

HF-Trin og 1. Blandingstrin, Fig. 2.
Gennem en Arm paa Omraadeskifteren er An

tennen kapacititvt koblet til Antennekredsen. Kob- 
lingskondensatoren Ca er for hvert Baand tilpasset 
saaledes, at Antennen praktisk talt ikke dæmper 
Kredsen.

Der er ialt 4 Omskiftersektioner i Antennekred
sen samlet paa to Dæk af en M. E. C. Omskifter. 
Een Sektion er allerede omtalt. Nr. 2 Sektion fører 
Antennekredsen til HF-Rørets Gitter, Nr. 3 Sektion 
stelforbinder Antennekredsen for det Omraade, som 
i Frekvens ligger umiddelbart under det til enhver 
Tid anvendt Omraade. og Nr. 4 Sektion indskyder 
en passende Forkortningskondensator i Serie med 
Afstemningskondensatoren (paa Omraade 1 og 2 
bruges ingen Forkortning).

HF-Røret er et 7H7, som er en „mellemstejl“ HF- 
Pentode, men et EF 22 vil her kunne gøre god Fyl
dest. AVC-Spænding tilføres Styregitteret gennem 1 
MOhm, og manuel HF-Regulering foregaar ved 
Indstilling af Katodefaldmodstand, se senere.

I HF-Rørets Anodekreds findes igen en afstemt 
Kreds, vel skærmet fra Antennekredsen. Her findes 
ligesom i Antennekredsen 4 Omskiftersektioner paa 
Omraadeskifteren med ganske tilsvarende Funktio
ner som i Antennekredsen. Udtaget til Gitteret af 1. 
Blandingsrør er for hvert Omraadet afpasset saale
des, at Kredsen ikke dæmpes nævneværdigt.

I 1. Blandingstrin, hvor Røret er et ECH 21, findes 
igen 4 Sektioner paa Omraadeskifteren, fordelt paa 
to Dæk. Funktionerne af de 4 Sektioner svarer gan
ske til Forholdene i de andre Kredse. Omhyggelig 
Skærmning adskiller alle tre Spolekredse fra hin
anden. Om Oscillatorkredsen er intet særligt at be
mærke, den er fuldstændig normal.

S p o l e c e n t r a l e n  er jo Hjertet i første Del af 
Modtageren, og den maa bygges med Omhu og ikke 
lidt Taalmodighed. Centralen er opbygget som en 
Enhed omkring en M. E. C. Omskifter med ialt 6 
Dæk og 5 Stillinger. Spoleværdier og Kondensator
størrelser fremgaar af nedenstaaende Tabel.

Spoletabel.
Antennekreds.
Kondensatorer (pF). Spoler (uH).
Baand.Ca c0 °P L Vindingstal Spolelængde

I 20 53 83 57 krydsviklet
II 10 57 5,45 19 14 mm

III 7 62 150 1,8 12 15 mm
IV 5 60 100 0,8 8 9 mm
V 3 54 50 0,5 5 7 mm

Anodekreds.
Kondensatorer (pF). Spoler (uH).
Baand. C0 CP L Vindingstal Spolelgd. Udtag

I 53 83 57 krydsv. 8 Vdg- fra -
II 57 5,45 19 14 mm 9 Vdg. fra -

III 62 150 1,8 12 15 mm 5 Vdg. fra -
IV 60 100 0,8 8 8 mm 5 Vdg. fra -
V 54 50 0,5 5 7 mm 7 Vdg. fra -

Oscillatorkreds.
Kondensatorer (pF). Spoler (uH).
Baand. c0 cp

L Vindingstal Spolelgd. Tilbagekobl
I 88 190 10 19 krydsv. 8 Vdg.

II 58 540 2,6 16 11 mm 8 Vdg.
III 55 120 1,2 9 11 mm 8 Vdg-
IV 50 90 0,6 7 8 mm 6 Vdg.

V 60 50 0,4 5 7 mm 5 Vdg.

Kapaciteten i Ledningsføringen af Spolecentralen 
plus Kapaciteten af Ledningerne i Modtageren kan 
almindeligvis regnes at beløbe sig til ca. 40 pF. 
Denne Værdi skal derfor trækkes fra de angivne 
Værdier af Trimmekondensatoren Co. I øvrigt maa
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man næsten altid prøve sig frem. De opgivne Vær
dier kan derfor kun betragtes som Holdepunkter.

Alle Spoleformer er 12 mm Pertinaxrør og er 
forsynet med 10 mm Jenkerne til Trimningen. „Ge
vindet” i Spolerørene til Jernkernen er lavet paa 
simpel Vis: Med en spids Syl prikkes en Del Huller 
gennem Pertinaxvæggen, og der derved frembragte 
„Grater” paa Indersiden af Røret er tilstrækkelige 
til at holde om Jernkernens Gevind. De krydsvik- 
lede Spoler til Baand 1 er viklet i Haanden. Det 
kræver en lille Smule Øvelse, men svært er det 
ikke, naar hver Vinding lægges lige forbi og tæt 
ved de foregaaende. Naar først Viklingen er paa
begyndt, gaar Resten ganske let.

Alle Forkortningskondensatorerne (Cp) er kerami: 
ske, og de „skæve” Værdier er opbygget af to, højst 
tre. parallelt forbundne Kondensatorer. Trimmekon
densatorerne Co skal være af bedste Sort og helst 
med lav Temperaturkoefficient, specielt Kondensa
torerne i Oscillatorkredsen. Paa hele Spolecentralens 
mekoniskg Stabilitet maa der lægges størst mulig 
Vægt. Her kan ikke bringes nogen Konstruktions
beskrivelse af Spolecentralen, idet dette vil føre for 
vidt. I Marts OZ 1944 har OZ9R bragt en Beskri
velse af en 2-Kreds Spoecentral (til SW9R-Modta- 
geren), og denne Artikel kan man sikkert med For
del genopfriske.

Næste Afdeling af Modtageren bestaar af
2. Blandingrstrin og MF Forstærkertrinet, Fig. 3.
I Anodekredsen paa 1. Blandingsrør findes en MF- 

Transformator for 1. MF, 2.550 kHz. Denne MF- 
Transformator er viklet paa 2 Siemens Haspelker- 
ner, der er anbragt i en 40 mm Skærmdaase med en 
Centerafstand paa 40 mm. Haspelkernerne er fast
skruet paa et Stykke Pertinaxplade, som med en 
Vs ” Skrue er fastholdt til Skærmdaasen. Hver Has- 
pelkerne har 28 Vdg. 20 X 0,05 Litze, og Afstemnin
gen sker med keramiske Kondensatorer paa 50 pF. 
Med disse smaa Afstemningskondensatorer spiller 
Traadningskapaciteten en ret stor Rolle, og det kan 
blive nødvendigt at regulere lidt paa Vindingstallet, 
hvis korrekt Trimning ikke kan opnaas ved Juste
ring af Jernskruerne.

2. Blandingstrin bestaar af to Rør, begge EF 9- 
Oscillatoren er krystalstyret paa Frekvensen 3000 
kHz. Krystallet stammer fra en tysk Marinesender-

Oscillatorkoblingen er ganske normal. Svingnings- 
kredsen er viklet paa en lille skærmet Klokkekeme 
af tysk Oprindelse, og dens Selvinduktion er paa 
10 uH. Værdien er ikke kritisk, idet den med kera
miske Kondensatorer afstemmes saaledes, at Røret 
svinger stabilt og kraftigt. (De smaa „En-Øre” ke
ramiske Kondensatorer kan „trimmes” med en Bide
tang, idet man simpelthen bider af Siderne af det 
cirkulære Keramikelement, indtil Kapaciteten pas
ser).

Blandingen foregaar paa Skærmgitteret, idet 
Anoden paa Oscillatorrøret er direkte forbundet med 
Skærmgitteret af Blandingsrøret. Dette skal derfor 
være indsat, inden Oscillatorkredsen justeres. Da
2. Oscillator er krystalstyret, kan man uden Fare 
for Frekvenskastning ved AVC regulere paa 2. Blan
dingsrør.

I 2. Blandingsrørs Anodekreds findes første MF- 
Transformator paa 450 kHz, en Prahn MF-Transfor
mator, i hvilken Sekundærkredsens Afstemning er 
ændret, idet 2 Stk. 400 pF keramiske Kondensato
rer i Serie — Midtpunktet stelforbundet — danner 
Afstemningskapaciteten i Stedet for den ene oprin
delige 200 pF. Dette er foretaget af Hensyn til det 
efterfølgende Krystalfilter, der kræver en Indgangs
transformator med symmetrisk Vikling.

Der kan vælges mellem tre forskellige Selektivi- 
tetsindstillinger med en M. E. C. Omskifter med 3 
Stillinger og 4 Omskiftere, fordelt paa to Dæk. I 
Stilling 1 (vist paa Fig. 3) benyttes ikke Krystal, 
men 1 MF-Transformator er kapacitivt koblet til 2. 
MF-Transformator med en lille keramisk Konden
sator (10 pF). Kondensatoren skal forsøgsvis gøres 
mindre og mindre, indtil Forstærkningen gennem 
hele Modtageren netop begynder at falde. Naar 
dette er Tilfældet, er Koblingen ogsaa lige under 
„kritisk” Kobling, og Selektiviteten er størst. Ved 
Koblingsjusteringen er igen anvendt „Bidetangs- 
justering”.

I Stilling 2 af Selektivitetsomskifteren bruges 
Krystalfilter, og i dette anvendes 2 Krystaller, hvis 
Frekvenser afviger 500 Hertz fra hinanden. Over 
det ene Krystal er lagt en lille Kondensator, ca. 5 
pF, og over det andet ligger den indstillelige Fase- 
kondensator (3 — 15 pF) med hvilken nøjagtig Bro- 
balance kan opnaas. Ved Justering bort fra Balan-
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OZ7BR og 3FN i Grundt vigskirkens Taarn. OZ5FM i Vandtaarnet, Fortunen. OZ5LBC og 3U

EDRs 60 MHz FD 1947
*

I December 1946 besluttede den københavnske Af
deling at forberede en Field-day paa 60 MHz til den 
kommende Sommer, TS overtog kort Tid efter Ar
rangementet og nedsatte et Udvalg, som i de føl
gende Maaneder ved direkte Henvendelser til Afde
lingerne og gennem OZ arbejdede for forøget Akti
vitet paa 60 MHz-Baandet. Allerede ved General
prøven, den københavnske Afdelings FD i Maj, var 
der Landet over opstaaet ny Interesse for dette vort 
mest uudforskede Baand; men Deltagelsen i Lands
foreningens Arrangement den 2. og 3. August over
steg dog vore Forventninger, idet mere end 70 dan
ske og flere svenske Stationer deltog. Ogsaa Resul
taterne blev fine; ikke blot blev den bestaaende Re
kord for indenlandske QSO’er mere end tredoblet; 
men flere af de deltagende Stationer fik Forbindel
ser langt ud over Landets Grænser.

Ligesom ved den sidste FD gik der for de fleste 
Deltagere forud for Testen nogle hektiske Dage; det 
tekniske Udstyr blev mange Steder først færdigt i 
Løbet af Fredag eller i nogle Tilfælde Lørdag Nat, 
og mange kom til at deltage med en betydeligt min
dre Station end oprindeligt planlagt. FD-Udvalget

havde ogsaa et Par travle Dage med talrige Ændrin
ger i de planlagte Positioner og Hold, som i sidste 
Øjeblik blev sat sammen af Amatører, der hver for 
sig ikke naaede at faa det hele færdigt.

I København blev der som ventet og frygtet over
fyldt. 5AB slog sig igen ned i Søborg Vandtaarn med 
sine 50 Watt, og paa LK’s Fabrik arbejdede 5F atter 
denne Gang med 5 W paa ECO PA med en 4 Ele
ment Beam 40 m o. H. og en ombygget FuG16. 
Grundtvigskirkens Taarn blev besat af 7BR udstyret 
med ECO FD med 20 W paa en T21 i FD, en 4 Ele
ment Beam ophængt under Gulvet i 80 Meters Højde 
over Havet, foruden en vandret Dipol 5 m højere 
oppe til lokale Forbindelser. Modulatoren bestod af 
en enkelt 6L6 direkte udstyret fra en Kulkorns- 
mikrofon. Modtageren var en ombygget FuG16. Der 
var ogsaa en Modtager til 3,5 MHz; men den var der 
ikke megen Tid til at bruge.

Paa Højdebeholderen paa Brønshøjsvej havde 1A 
taget Opstilling med en superregenerativ Tranciever, 
som han imidlertid var saa hensynsfuld at stoppe, 
da de øvrige Stationer beklagede sig over dens kraf
tige QRM.

Deltagere i FD OZ5FM OZ2KM

cestillingen kan man frembringe to „Nulpunkter”, 
eet Paa hver Side af Resonansfrekvensen, og dette 
kan være til stor Nytte, naar QRM skal bekæmpes. 
Den forstyrrende Station afstemmes da ind i „Hul
let“, og naar Filteret er fornuftigt opbygget, opnaas 
en meget stor Dæmpning af det forstyrrende Signal.

I Stilling 3 bruges — ligesom i Stilling 2 —• Kyr- 
stalfilter. men den afsluttende FM-Transformator er 
her dæmpet med en Modstand paa 5 kOhm. Herved 
forøges Selektiviteten yderligere paa Bekostning en 
Smule af den samlede Følsomhed.

Alle Ledninger i Krystalfilteret, lige fra den sym

metriske Indgangstransformator til Udgangskred- 
sen, s k a l  lægges i skærmet Flex, Den Trimmekon- 
densator, som i Stilling I indsættes mellem den 
„varme Ende ”af Indgangstransformator og Stel, ud
ligner Kapacitetsforskellen i Ledningsføringen.

Om MF-Forstærkertrinet med EF 9 er kun at be
mærke, at Skærmgitterspændingen ikke er „gliden
de”, i hvert Fald kun ganske lidt. Der reguleres 
baade manuelt og med AVC paa dette Trin ligesom 
paa HF-Indgangsrøret, og derfor bør disse to Rør 
følges ad i Nedreguleringen.

(Fortsættes).
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OZ7XU og 7KF OZ5F paa LK OZ7G

Flere Amatører deltog fra deres Bolig i Køben
havn, saaledes 2MU, 5LBC og 7G. 5LBC med 45 W 
paa 2XLS50 til en 20 m høj vandret Dipol, som sam
men med en 7-Rørs Super med en 3 Element Beam 
Skaffede ham QSO med OK og SM foruden de fleste 
lokale Stationer; 7G havde 40—50 W paa en fanggit- 
termoduleret RS391 som FD styret fra en vfo efter
fulgt af 2 Fordoblertrin. Antennen, var en 4 Element 
indendørs Beam 20 m o. H. Trods sin daarlige Be
liggenhed i „Skyggen“ af Byen fik 7G flere gode 
indenlandske Destanceresultater foruden FBG i Tou- 
lon, som tæller for ca. 1600 km. 2SV var i Gang fra 
Frederiksberg Slot med 4 W paa ECO PA med 
RV12P2000 med Gittermodulation og en 4 Element 
Beam. Rx: 1-v-l superreg, hvilket ikke gav Resulta
ter ud over den nærmeste Omegn.

6CD, Stationen i den polytekniske Læreanstalts 
Radiotaarn, havde 32 W til en pp TPTG med LD2 og 
en enkel Dipol 28 m o. H. Modtageren var en 7- 
Rørs vhf Batterisuper med RV2,4P700 og med en 
30 m høj Dipolantenne: der opnaaedes bl. a. For
bindelse med Bornholm.

Desuden var der tilsyneladende flere interesserede 
Modtageramatører i Gang, for der var næsten hele 
Tiden foruden den voldsomme QRM fra de lokale 
Sendere højst' generende Forstyrrelser fra super
regenerative Modtagere, der dels druknede de sva
gere Stationer i Sus og dels bevirkede, at Lokal
stationerne kunde høres over hele Baandet paa een 
Gang.

Ogsaa i den nærmeste Omegn af København var 
der generende mange Stationer i Gang, særlig galt 
var det i Virum, hvor 7XU havde installeret sig efter 
at have afleveret den Benzingenerator, som skulde 
have drevet Stationen paa Julianehøj. 7XU og 7KF 
havde bygget en 50 W Sender med 815 i PA modu
leret af 2X6L6, der kunde give 30 W LF. Modtageren 
var en FuG 16, og Antennen var en prima 4 Ele
ment Beam med et sindrigt Snoretræk. Højde: 48 m. 
Stakkels 7MP, der bor tæt derved, havde svært ved 
at høre noget for 7XU, som han paastaar hørtes flere 
Steder i Baandet paa een Gang (Superreg-QRM?). 
Han kørte med 40 W paa 2XSL50 i PA og 3 Element 
Beam. Rx: Super med Converter.

Lidt nærmere Byen sad 5FM og 7SB paa Vand- 
taarnet ved Fortunen, de kom først i Gang sent Lør
dag Aften, men fik dog ialt 14 QSO’er med Sjælland 
foruden SM7BE paa den anden Side af Sundet.

Ved Humlebæk havde 7NK anbragt sig, han fik 
trods den ret ugunstige Position ikke blot mange 
sjællandske Stationer og 6PX paa Skamlingsbanken, 
men ogsaa flere Amatører og OK4IDT, der havde 
en af sit Livs store Dage. Foruden flere danske Sta
tioner hørte han QSO med Svejts, Italien og Eng
land.

Julianehøj, som 7XU havde svigtet, blev i sidste 
Øjeblik besat af 7T, som blev saa sent færdig med

sin fine krystalstyrede transportable, at han ikke 
kunde naa Samsøbaaden. Med 5 W input og Anode
modulation og med en 3 Element closed spaced 
Beam, foldet Dipol som Straaler, og en FuG 16 med 
en T-matched 4 Element Beam opnaaede han, assi
steret af 7CH, ialt 17 Forbindelser, men prøvede for
gæves at kalde Bornholmerne samt 2CR og OK4IDT, 
der alle blev hørt deroppe.

1WP, som ogsaa denne Gang arbejdede fra Melløse, 
opnaaede adskillige Forbindelser med Københavns 
nordlige Omegn, medens 7FD, som denne Gang nøje
des med at bestige Norske Bakke i Frederiksværk, 
kun fik nogle faa QSO’er, deriblandt 6PX; han hav
de ca. 4 W paa en Tranciever og en 4 Element Beam.

Paa Vejrhøj havde t8T slaaet Lejr med en ECO PA 
,med 12 W input og 4 Element Retningsantenne paa 
en 6 m Mast ialt 127 m over Havet; Modtageren var 
en ombygget FuG 16, saa der er ingen Grund til at 
undre sig over, at 8T ser ud til at være mellem de 
bedst placerede i Testen med ialt 28 Forbindelser.

3FB havde etableret sig i Taarnby Vandtaarn paa 
det sydlige Amager, hvor han foruden at deltage i 
Testen betjente Hjælpestationen for København, 
5EDR.

I Roskilde havde 5AW besat Vandtaarnet 25 m 
oppe med en 4 Element Yagi drevet fra ECO FD PA 
med 12—15 W til 2 LS50 i push-pull fangittermodu- 
leret. Rx: Superreg 1-v-l.

Paa Gyldenløves Høj havde 7DR indrettet sig med 
en Dipol i det høje Taarn. 7DR gjorde et godt og 
nyttigt Arbejde for at hjælpe Nabostationerne ude 
over Sjælland, og arbejdede gennem 3,5 MHz Statio
nen, der betjent af 4FT var Hjælpestation for Sjæl
land, overordentligt godt sammen med det øvrige 3,5 
MHz Net; dette tog imidlertid saa megen Tid, at han 
trods den fine Beliggenhed og det gode Udstyr kun 
opnaaede 18 QSO’er i Testen,

3EP havde overtaget 9R’s Plads paa Kløveshøj ved 
Tissø, hvortil han sammen med 9H, 5Q og 5ED slæbte
2 Sendere, 3 Modtagere, 2 Retningsantenner samt Æl 
lodret Dipol foruden Højttalere, Maalegrejer og en 
Benzingenerator, der leverede 220 V Vekselstrøm 
til hele Stationen. Intet Under, at der opnaaede et 
særdeles fint Resultat, ialt 22 QSO’er, deriblandt 
Rytterknægten paa Bornholm (230 km).

3E havde sikret sig Rollotaarnet ved Fakse, her 
havde han installeret en 4 Element Retningsantenne 
103 m o. H. født fra en ECO FD med 12P10 og LS50 
fanggittermoduleret af en 12 P10 fra en „Neger- 
knogle“. Modtageren var ogsaa her en FuG 16, og 
hele Stationen blev forsynet med Vekselstrøm fra 
Jævnstrømslysnettet gennem en roterende Omfor
mer. Skønt Stationen to Gange blev sat ud af Drift 
ved at Lysnetspændingen forsvandt, rummer Loggen 
27 Forbindelser, deraf 2 med Bornholm og en med 
Ryde Bavnehøj ved Struer.
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Ogsaa 7EU, der arbejdede fra Næstved Vandtaarn, 
er blandt de flittige Stationer, med 15 W paa en 
anodemoduleret 12P50 som FD, 4 Element Beam 75 
m over Jorden og en 7-Rørs Super opnaaedes 25 For
bindelser fordelt over hele Landet.

Paa Maribo Vandtaarn oprettede 2CR Sydhavs- 
øernes eneste 60 MHz Station sammen med 4D, som 
tog sig af hans 3,5 MHz Hjælpestation. Paa 60 MHz 
brugtes en Hartleysender med UBL21, input ca. 8 W. 
Modtageren var .en 7-Rørs Super med HF og 2 Trin 
MF, og Antennen var en 4 Element Beam 23 m over 
Jorden. Der opnaaedes kun QSO med de to nær
meste Stationer, 3E og 7EU, som begge blev kaldt 
op med MCW, hvorefter Koderne blev udvekslet med 
Fone. Mange andre inden- og udenlandske Stationer 
blev hørt, og 7EDR blev underrettet, naar der var 
Dx’er i Luften.

Paa- Bornholm oprettedes to Stationer, 4AJ paa 
Hammeren og 4KA paa et 70 m højt Taarn paa Ryt
terknægten. 4KA havde 25 W paa en LS50 som ECO 
heisingmoduleret med en anden LS50; Modtageren 
var dels en 3+7-Rørs Super og dels som Reserve en 
3-Rørs Superreg med Højfrekvenstrin. Antennen var 
en 4 Element Beam 232 m over Havet fødet gennem 
et 70 m langt Kabel monteret paa Taarnet fra Ty
skernes Tid. Sidste Gang havde 4KA jo det UhelS, 
at hans Modtager svigtede, saa alle Testens øvrige 
Deltagere forgæves kaldte Bornholm. Han havde 
derfor denne Gang sørget for at have Reservemod
tager med. Om Søndagen svigtede imidlertid 4AJ’s 
Modtager, og Reservemodtageren blev derfor sendt 
til Hammeren, hvorfra der ogsaa opnaaedes 4 
QSO’er; men selvfølgelig fandt 4KA’s Modtager nu 
paa at strejke, netop medens han hørte 3—4 Statio
ner besvare sit CQ. Han arbejdede længe med Mod
tageren og kaldte af og til CQ (!) for at prøve, om 
han kunde høre nogen svare, men alt forgæves. Kun
4 sjællandske Stationer opnaaedes der Forbindelse 
med ialt.

FD havde ogsaa nogle svenske Deltagere; SM7CW
Malmø, SM7BE ca. 10 km Nord derfor, SM7XV i 

Helsingborg og SM6QP i Gøteborg. SM6QP opnaaede 
ingen Forbindelser med Danmark, skønt han hørte 
baade 3EDR og 5XY, og selv blev hørt af 8T; men 
han holdt troligt ud gennem hele Testen og var

hver Gang en af de første, som efter Testperioderne 
kaldte 7EDR paa 3620 kHz og aflagde Rapport.

Paa Fyn havde den lille Nyborg-Afdeling sendt 
5FJ ud paa Kogsbølle Bakke 5 km SSV for Nyborg. 
Skønt han kun havde en Tranciever med RL2,4P2 
som Oscillator og RV2,4P700 som Modulator med et 
90 V Anodebatteri og en vandret Halvbølgedipol, 
opnaaedes flere ganske pæne Distancer, foruden en 
100 pCt.s Forbindelse (paa lodret Halvbølgeantenne) 
med 5U, som tog sig af Hjælpestationen i Nyborg.

9AX var taget helt ud paa Spidsen af Fyns Hoved, 
hvor han konstaterede, at Senderen var rystet i 
Stykker undervejs, og det lykkedes ham ikke trods 
ihærdigt Arbejde at faa den i Gang. Ind imellem 
Arbejdet med Senderen blev der Tid til at lytte og 
konstatere, at der var fine Forhold paa denne Posi
tion; saaledes hørtes Bornholm, Læsø og Struer samt 
en kraftig italiensk Station, altsammen paa en Super 
med en simpel drejelig Dipol.

Iøvrigt var Deltagelsen paa Fyn koncentreret i 
Odense, hvor 3A var blevet anbragt paa Bolbro 
Bakke med det bedste Materiel, Afdelingen kunde 
skrabe sammen. Tx: ombygget tysk 6—7 m Sender 
med fanggittermoduleret 12P50 i Pa, Rx: ombygget 
UKW Ee, Antenne: 3 Element Beam 42 m o. H.

I Odense var desuden 8AP og 1KV i Gang under 
Del af Testen. 1KV havde en P50 i ECO med 

Fanggittermodulation og en 4 m L-Antenne. Rx: 4- 
Rørs Superreg med HF og meget Sus. 1KV har en 
betydeligt mere hensigtsmæssig Station under Byg
ning.

1WP havde stillet sin fine 3,5 MHz Station be
tjent af 2KG til Raadighed som HS.

Paa den anden Side af Lillebælt havde Kolding- 
Afdelingén ialt 3 Stationer i Gang. OZ6PX arbejdede 
med 50 W input paa en ECO FD med ’P35 og LS50, 
som blev anodemoduleret med en 10 W Forstærker 
„i Mangel af bedre Havelse“. Antenne: 4 Element 
Beam 115 m o. H. Rx: 9-Rørs Dobbeltsuper. Dette 
gav ialt 18 QSO’er, langt de fleste bedre end den 
tidligere Danmarksrekord paa 70 km.

Forbindelsen med 9F, som var Hjælpestation, fore
gik over 7MQ, indtil 7GB, som var med hos 9F, fik 
Lyst til selv at arbejde paa 60 MHz og derfor byg
gede en Modtager sammen paa 22 Minutter, hvor

OZ5F OZ5F’s Antenne OZ5F paa L. K.
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Maribo Vandtaarn med OZ2CR og 4D. OZ5FJ fra Nyborg. OZ6TH mefl 80m Sender.

efter der oprettedes fast Forbindelse direkte med 
6PX tværs igennem de meget høje Bakker, som lig
ger mellem 9F’s lavtliggende Antenne og Skamlings- 
banken. Antennen var 10 m Traad til Toppen af 
Flagstangen!

Paa Als kom vistnok kun 5J ud med Stationen, 
som oprettedes paa Høgebjerg 85 m o. H. Senderen 
var en gittermoduleret Selvsvinger med 2 Stk. Gema 
TSI med 5 W input. Antenne 3 Element, Rx: Lorenz 
Super med 6 Stk. ’P2000. 5J hørte begge Bornhol
merne foruden franske, italienske, tjekkoslovakiske 
og svenske Stationer og fik ialt 11 Forbindelser, de 
fleste med Sjælland.

Ude ved Bække Øst for Esbjerg havde 2FR bygget 
en ECO FD med 2 Stk. ’P50, input 45 W og Fang- 
gittermodulation. Med en 3-Rørs Superreg og 4 Ele
ment Antenne fik han flere gode Forbindelser, de 
bedste, OK3ID, OK2KAX og F3HL dog desværre 
uden for Testtiden. OK2KAX arbejdede med 0,6 W 
paa en transportabel Station med en lodret Halv- 
bølgeantenne anbragt direkte paa Apparatet.

Silkeborg-Afdelingen havde sendt en Station til 
Himmelbjerget, den brugte tilsyneladende baade 
7WA og 5BK som Kaldesignal; men FD-Udvalget har 
iøvrigt endnu intet hørt fra disse Stationer.

I Aarhus havde 2KM laant 3TM’s Hartley med 
UBL21, som med en 4 Element Retningsantenne gav 
Resultater langt over Forventning. Modtageren var 
en 4-Rørs modstandskoblet Super med ’P2000. 2KM 
fik ved 6TH’s Hjælp over 3,5 MHz Nettet mange Sta
tioner til at rette Beamen mod Aarhus og fik ad
skillige Forbindelser over mere end 100 km, skønt 
han arbejdede hjemme paa Tagkammeret med An
tennen stukket ud ad Vinduet.

Ogsaa 2LX var blevet hjemme, men skønt han 
hørte baade Svejts, Frankrig og Italien paa sin 2- 
Rørs Superreg, skaffede hans pp TNT med 50 W 
input ham kun Kontakt med 7GJ 1 km borte. Anten
nen var en Halvbølgedipol.

IRO i Grenaa havde egentlig ikke regnet med at 
komme i Gang; men da Modtageren kørte saa fint 
paa en 40 m L-Antenne, fandt han sent Søndag Ef
termiddag paa at tage den gamle støvede ECO med 
P35 frem. Kl. 16,35 kom den i Gang og gav straks en 
fb QSO med 8T, som desværre blev den eneste, der 
blev Tid til at tale med, før Testen var forbi.

Herning-Afdelingen blev repræsenteret af 3TM, 
som antagelig paa Grund af sin uhensigtsmæssige 
Placering kun fik een QSO.

Viborg-Afdelingen var derimod mødt mandstærke 
op. 2NL paa Lyshøj mener, at hans Apparater var 
for smaa og svage, trods den sine Position 94+3 m
o. H. skaffede hans 2 ’P2000 i en Tranciever med 2,5 
W input og Halvbølgedipol ham ikke en eneste QSO.

Lidt heldigere var 1CH, som med tilsvarende Ud
styr paa Hald Bavnehøj 61+5 m o. H. 10 km NØ for 
Skive opnaaede Forbindelse med flere af de nær
meste Stationer trods kraftig QRM fra 3EDR. Des
værre virkede hans 4 Element Antenne ikke, den 
burde ellers have kunnet hjælpe paa Forstyrrelserne. 
9AV var kravlet op i et Taarn 2 km Vest for Vi
borg med en Station af samme Type, den indbragte 
ham kun en enkelt QSO; end ikke 3EDR, som hør
tes flere Gange, vilde svare.

Struer-Afdelingen havde hele Sommeren bygget 
paa Nordjyllands største og bedste Station specielt 
beregnet til FD. 3 EDR blev placeret paa Ryde Bav
nehøj med en 4 Element Retningsantenne 90+15 m
o. H. Senderen var ECO PA med 3 SL50, 50 W input 
og Anodemodulation. Modtageren var en ombygget 
FuG 16. Der anvendtes en dynamisk Mikrofon efter- 
iulgt af 5 (!) Stk. UF21 og 2 RL50, intet Under, at 
Modulatoren voldte noget Besvær, før Stationen kom 
til at køre rigtigt.

Skønt 3EDR er blandt dem, der opnaaede de bed
ste Resultater, blev de helt gode QSO’er desværre 
afviklet uden for Testperioderne, det var fine Ting 
som OK4IDT, der først svarede fire Minutter over 
Tiden Søndag Middag, og F3HL og F8XB, der skønt 
de hørtes fra Kl. 15, først bed paa 11 Minutter for 
sent!

Struer Afdelingen deltog iøvrigt med et Par min
dre Stationer: 3LM, som blev inddraget, da 3EDR 
gjorde Knuder, og 7SJ i Vinderup.

4TF i Aars opnaaede med 2 W paa en anodemodu- 
leret Selvsvinger, en 2-Rørs Superreg og 4 Element 
Beam 76 + 10 m o. H. bl. a. at faa QSO med 8T, lige
som han hørte begge Stationerne i Sydsjælland.

Til de ensomme Stationer i Nordjylland hører og
saa 6IM i Sdr. Amdrup pr. Ramsing og 2IC paa 
Jegindø, begge opnaaede med 2P2000 i Trancievere 
og en Halvbølgedipol at faa QSO med 3EDR.

I Aalborg fik 5XY kun Forbindelse med 3 lokale 
Stationer, som vi iøvrigt intet har hørt fra. Han 
hørte OK3ID, men trods 20 W input og 4 Element 
Beam blev der ingen QSO ud af det.

Hverken 7J i Frederikshavn eller 2G paa Læsø 
opnaaede saa vidt vides nogen Forbindelse.

En tjekkoslovakisk Modtageramatør OK-RP 2045 
hørte under Testen mange danske Stationer; men 
da alle talte dansk „hvilket Sprog jeg ikke forstaar“, 
som han skriver, fik han ikke Kaldesignalet paa 
nogle af dem; altsaa: giv Kaldesignal med de inter
nationale Bogstavord, der lyder nogenlunde ens paa 
alle Sprog, eller med mcw, det kan give fine Lyt
terrapporter fra Udlandet.

Paa Fig. Side 160 vises en Oversigt over opnaaede 
Resultater. Yderst til venstre er alle Stationer, som
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inden den 1. September har indsendt Log eller med
delt Udvalget om deres Resultater, anført. Da Dom
merkomiteen først efter Udarbejdelsen af denne 
Tabel har faaet Stationernes Papirer, er disse Op
lysninger endnu ikke kontrollerede, og de kan derfor 
ikke bruges til at afgøre, hvem der bliver Testens 
Vinder. Ved at sammenholde Listen med de fore- 
gaaende Oplysninger om Stationernes Udstyr og 
Placering kan man derimod slutte en Del om Betin
gelserne for Resultater paa disse Frekvenser. En god 
Position og en Retningsantenne, der er rigtigt kon
strueret, synes at betyde mere end en kraftig Sen
der. Ogsaa med smaa Modtagere kan der opnaas 
Resultater; men selv bortset fra Forstyrrelserne af 
baade BCL og Naboamatører er en Super naturlig
vis mere effektiv end en superregenerativ Modtager, 
især hvor der er kraftige Lokalstationer. Super
regenerative Modtagere kan forstyrre meget betyde
ligt, næsten alle de københavnske Deltagere bekla
ger sig over dem, og selv 7DR beretter om super- 
reg-QRM, som blev stedfæstet til Ringsted over 10 
km borte.

FD Udvalget har skrevet til alle de Amatører, 
som vi vidste havde deltaget i Testen, og bedt dem 
indsende Log til OZ8O. Endnu mangler imidlertid 
en Del, maaske fordi nogle Deltagere ikke er klar 
over, at en Test-QSO kun tæller, dersom den be
kræftes af Modpartens Log; send altsaa Log ind 
snarest, selv om De ikke selv mener at have Chan
cer for at vinde; det skylder De de Amatører, som 
De har udvekslet Kontrolgrupper med.

Mange af Deltagerne, som bor uden for de større 
Byer, beklager sig over den svigtende Interesse for

OZ3X og 3A paa Bolbro Bakke.

60MHz Baandet, som ogsaa efter FD har været 
aabent for Europa-dx, og foreslaar, at der fastlæg
ges bestemte Tider for Arbejdet paa dette Baand. 
Siden April har Københavnerne arbejdet paa 60 
MHz hver Søndag Kl. 14—15 og Onsdag fra 21—22, 
og vi raader andre Amatører til ogsaa at bruge 
disse Tider.

Vi nærmer os nu den Tid, som efter al Sandsyn
lighed bliver alle Tiders bedste for 60 MHz Baan
det. I dette Efteraar ventes Forholdene for virke
lige dx-QSO’er at blive bedre end nogensinde i de 
sidste 20 Aar, og de vil næppe blive bedre før 
næste Solpletmaximum om 11 Aar.

Altsaa: god Jagt. OZ8O.

OZ3EDR kalder CQ paa 5 m.
Lige siden det tidlige Foraar har der været meget 

travlt i Struer Afdelingen. Vi arbejdede ihærdigt 
med vort Morsekursus, og i den Tid, som dette 
levnede os, var vore Tanker optaget af den fore- 
staaende Sommers 5 m Arbejde. Vi lagde Planer, 
om hvad der skulde laves, og om hvordan det 
skulde laves, og vi fik stillet et stort Program op 
til den københavnske field-day. Da Dagen. oprandt, 
var imidlertid kun en lille Sender med 1 Stk. UBL 
21 og en lille Transceiver til Raadighed, og den 
længste Afstand, vi fik Forbindelse over, var kun
3 km.

Kloge af Skade koncentrerede vi os saa om at 
faa 5 m Hovedstationen klar til EDR’s store field- 
day. Hele Afdelingen deltog med. Lyst og Interesse
1 Arbejdet, og Lørdag den 2. August var Udstyret 
færdigt Det bestod af Senderen, ECO med 1 Stk. 
LS 50 og PA med 2 Stk. EL 50, Ensretter for Sen
der, Ensretter for Modulator, Modtager Fu. 16 G, 
der var ændret til 5 m, Netdel og Udgangstrin 
med RL 12 P 10 til Modtageren, Retningsantenne 
(4 elem. beam, OZ Apr.) og en „Radione” Mod
tager til paa 80 m, at holde os a jour med Begi
venhedernes Gang. Det blev altsammen læsset paa 
en Varevogn, som B & O velvilligst havde stillet 
til vor Raadighed, og vi kørte ud til vor field-day 
OTH paa Ryde Ravnehøj 90 m o. H., beliggende 
ca. 14 km NØ for Holstebro.

Efter Ankomsten tog vi fat paa at opstille Sta
tionen. En Mand fik Masteskoene paa og entrede 
op og hægtede et Par Traade paa en Luftledning, 
og saa havde vi gennem en Maaler paa Masten 
og en 30 m lang Ledning 220 V. Vekselstrøm ved 
„Operationsbordet”, en gammel Dør paa to (tom
me!) Ølkasser.

Bordet var anbragt ved Foden af et 12 m højt 
Taarn paa Bakketoppen. Efter nogle forgæves 
Forsøg paa ved Hjælp af en 10 :m lang Stige at 
naa op paa Topplatformen, maatte vi hen og 
hente endnu en Stige, som saa klarede de sidste
2 m fra den næstøverste Platform og til Toppen. 
Derpaa rodede 7TS og 2IZ med at faa rejst 
„beamen” paa dens 3 m høje Stang. Det var et 
lidt enerverende Arbejde, eftersom Platformen, der



OZ7TS og OZ2RI. OZ7TS’s Antenne. OZ3EDR.

var uden Gelænder, kun maalte godt 1 X 1 m, og 
der blæste en frisk Vind. Antennen kom op og sad 
saa 105 m o. H. Imens havde 2RI, 7WQ og Resten 
af Afdelingens tilstedeværende Medlemmer faaet 
ordnet Grejet paa Jorden. Senderen blev startet, 
men vi kunde ikke faa noget puttet i Antennen. 
Det viste sig, at Splejsningerne af Koaxialkablet, 
der var samlet af 3 m lange Stykker, var knækket 
i Lodningerne af den indvendige Traad som Følge 
af for mange Bukninger under Transporten. Saa 
kom Bidetangen frem, og Kablet blev brutalt klip
pet i Stykker, og vi splejsede hele Vejen op langs 
Taarnet, indtil vores Loddetin slap op.

En Nødantenne, vandret Dipol, var imidlertid 
blevet rigget op ca. 4 m over Jorden, og paa den 
fik vi i Aftenens Lsb etableret nogle faa Forbin
delser. Bl. a. var der QSO med 3LM, som sad 
hjemme i Gimsing ved Struer med 80 m Stationen 
og en lille 5 m Station, med 2IC paa Jegindø og 
med 6AC og 6IM i Salling. Vi syntes, det var me
get godt og tænkte, at naar vi nu fik beamen paa, 
skulde det nok hjælpe saa meget, at vi kunde faa 
Forbindelse med Herning og maaske med Aarhus. 
Det var nemlig, hvad vi havde ventet os som Re
sultat af field-day.

Senere paa Aftenen hørte vi paa 80, at der var 
opnaaet Forbindelse mellem Aarhus og Sjælland, 
og vi var egentlig' godt misundelige.

Søndag Morgen kom vi ud til Ryde Bavnehøj 
med en frisk Forsyning Loddetin og de bedste 
Forhaabninger for Dagen og blev modtaget af tre 
morgenfriske Afdelingsmedlemmer, der havde 
overnattet derude i Telt. Den sidste Splejsning 
blev lavet, Stationen varmet op, og straks, da vi 
aabnede Modtageren, drønede 3E ved Faxe ind 
med enorm Styrke. Vi var overvældede. Det blev 
Testtid, og saa gik det Slag i Slag. Saa snart vi 
havde afsluttet en QSO og lyttede Baandet igen
nem, var der hele Resten af Formiddagen til Sta
dighed en eller flere Stationer, som kaldte: 
„OZ3EDR paa Ryde Bavnehøj, det er OZ . . ., som 
kalder”.

15 Minutter før Formiddagstestens Ophør hørte 
vi 5LBC i QSO med OK4IDT. ’’Bliver de dog ikke

snart færdige?” tænkte vi utaalmodigt. Testiden 
udløb, og Kl. 12,05 havde vi en fin Forbindelse 
med OK4IDT.

Straks ved Eftermiddagstestens Begyndelse hørte 
vi CQ-Opkald fra F3HL. Vi svarede ham, men fik 
ingen Forbindelse. Med Hensyn til indenlandske 
QSO’er var det sløjt om Eftermiddagen. Flere 
Gange mellem Kl. 15 og 17 hørte vi igen F3HL, 
og Kl. 17,11 lykkedes det os at faa fat paa ham.
Det blev en ualmindelig fin QSO. Han gav os 
R5 — S9 og fb. Mod., og selv fik han R5 — S9 og 
fb. Mod. Da vi om Morgenen hørte 3E, blev vi 
meget begejstrede. Under QSO’en med OK4IDT om 
Middagen var vi nærmest ellevilde; men da vi nu 
fik denne fine Forbindelse med F3HL i Nice, her
skede der en Stemning saa høj, at den vil være 
vanskelig at beskrive. Vi talte med ham i en halv 
Time og forsagte saa med „DX" Opkald, der resul
terede i en QSO med F8XB i Bordeaux. Han gav 
os samme Rapport, som vi havde faaet fra F3HL, 
men selv om han ogsaa gik ind med stor Styrke, 
blev QSO'en ikke helt fin, fordi han havde en ret 
daarlig Modulation. Indtil vi Kl. 20 pakkede Sta
tionen sammen, hørte vi stadig F3HL med sam
me fine Styrke og Kvalitet.

Søndagen igennem havde vi haft lidt Vrøvl med 
Modulatoren. Den var lidt ustabil, vel sagtens 
fordi for mange forskellige havde været i Gang 
med Opbygningen af den. Men til Trods for de 
forskellige Uheld, der havde været, var det en 
Flok ualmindelig glade Fyre, der Søndag Aften 
fra Ryde Bavnehøj kom hjem til Gimsing ved 
Struer; det var et Hold, hvis drigstigste Forvent
ninger til field-day langt var blevet overtruffet " 
af de Resultater, der opnaaedes, og et Hold, som 
er sikre Deltagere næste Gang, EDR arrangerer
5 m field-day.

De bedste Hilsener fra Struer Afdeling.
OZ2IZ.

Husk: Manuskript skal være Red. i Hænde se
nest den 1. i Maaneden.

En Del teknisk Stof maa udskydes til næste 
Nummer grundet Pladsmangel.
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Fra „Wireless Institut e of Australia“ 
er modtaget:

W. I. As Forbundsforsamling for 1947 bad den 
udøvende Forbunds Myndighed om at organisere og 
lede en international Konkurrence for 1947, som 
skulde holdes i de fire Week-ends i Oktober.

Samarbejde mellem Amatører over hele Verden 
søges gennem de respektive Radioforeninger for at 
være sikker paa, at Konkurrencen faar et heldigt 
Forløb, ikke blot fra VK Stationernes Standpunkt, 
men ogsaa som et Middel til at skabe en interessant 
Serie Week-ends for oversøiske Stationer.

Konkurrencens Natur er lig de tidligere afholdte, 
som havde en meget stor Lighed med dem, der blev 
afholdt før Krigen, med Undtagelse af, at der i Aar 
er givet Tilladelse til Enkelt-Baands-Operationer i 
Forbindelse med Forsøgene paa „aabne“ Baand.

For Afdelingerne baade for aabne og enkelte 
Baand gives Præmier, og det forlanges kun, at Del
tagerne paategner deres Log med hvad de anvender.

Det synes unødvendigt at forklare Formuleringen 
af Serietallene, men uden denne Kundskab vilde 
muligvis nogle faa Hams gaa Glip af Fornøjelsen 
ved Konkurrencen, saa her er et kort Resume af 
Metoden. Enhver deltagende Station tildeler sig selv 
tre Tal mellem 111 og 999. Disse Tal udgør Halv
delen af den Serie paa seks Tal, som sendes til den 
Station, han staar i Forbindelse med. Den anden 
Halvdel, ved den første QSO, bestaar af tre Nuller,
000. Derfor kan f. Eks. 453,000 være en Stations 
Nummer, som han sender fil den første Forbindelse. 
Til Gengæld vil han modtage et lignende Nummer, 
f. Eks. 687,989, hvilket beviser, at den Station har 
arbejdet med en anden Station tidligere, fordi de tre
000 er blevet erstattet med 989. Den sidste Halvdel 
af Serien paa 6 Tal er taget fra de fdrste tre Tal af 
det Nummer, der er modtaget ved den tidligere QSO, 
og tilføjet til Stationens egne tre Tal. Saa gives 
denne Combination til den næste Forbindelse, og 
saaledes videre gennem Test'en. Behold altid de tre 
første Tal, tilføj det andet og send dem i den Orden.

Den udøvende Bestyrelse for W. I. A. indbyder 
alle Amatører over hele Verden til at tage Del i 
denne Konkurrence og kan garantere Dem, at den 
bliver spændende — især da U. H. F. skulde være i 
Færd med at aabne omtrent paa denne Tid af Aaret.

R. H. Cunningham VK 3 ML, 
Leder af Konkurrencen.

W. I. A. internationale DX Konkurrence for 1947.
Regler og Betingelser.

1. Der skal være tre Konkurrencer: CW, Fone, 
Modtagning.

2. Deltagerne kan konkurrere paa „aabne“ Baand, 
d. v. s. paa alle tilladte Amatørbaand eller paa et 
eller flere individuelle Baand ved at fremsende en 
Log for hvert Baand. Der skal være Præmier for 
den „aabne“ Afdeling, samt for Vinderne af hvert 
Baand.

3. Konkurrence-Komiteen skal være de eneste 
Dommere, og dens Bestemmelser skal være bindende
1 Tvivlsspørgsmaal.

4. Konkurrencens Natur kræver, at Verden sæt
ter sig i Forbindelse med alle VK-Stater.

5. Konkurrencen afholdes fra 0001 E. S. T. Lørdag 
den 4. Okt. til 2359 E. S. T. Søndag d. 5. Okt. (fra 
1401 G. M. T. d. 3. Okt. til 1359 G. M. T. d. 5. Okt.) 
og vil fortsætte de følgende tre Week-ends i Okto
ber paa samme Tid.

6. De første to Week-ends helliges Fone, de sidste 
to C. W. Modtagekonkurrencen er aaben hele Tiden 
og omfatter baade Fone og C. W. Modtagelse.

7. Konkurrencen er aaben for alle licenserede 
Sendeamatører og Modtageramatører over hele Ver
den. Skibs- og Ekspeditionsstationer uden Licens har 
ikke Lov at deltage i Konkurrencen. Finansielle 
Medlemmer af W. I. A. og dets tilknyttede Forenin
ger er kun ønskelige, naar der er Tale om Præmier 
i VK.

8. Enhver Station maa kun betjenes af een Ope
ratør. Hvis to eller flere Operatører opererer med

en bestemt Station, vil hver blive betragtet som 
Konkurrent, og han maa under sit eget Kaldesig- 
nal fremsende Log for de Forbindelser, han har 
etableret. Dette udelukker Personer, som ikke har 
Licens, fra at deltage.

9. Hver Log maa underskrives af hver Konkur
rent som en Erklæring om ovennævnte Fremstilling.

10. Hver Deltager tildeler sig selv en Serie paa 
tre Tal, som beskrevet i Reglerne for Konkurrencen. 
Hvis to eller flere Operatører arbejder paa samme 
Station, tildeler hver sig selv et ekstra Tal.

11. Alle Amatør-Frekvensbaand anvendes.
12. Kun een Forbindelse med en bestemt Station 

paa hvert Baand vil blive tilladt hver Week-end.
13. Forbindelse kan gentages hver af de følgende 

Week-ends med de samme Stationer i Overensstem
melse med Punkt 12.

14. Hver Forbindelse maa ledsages af en Udveks
ling af Tal og Rapport over Signalets Læselighed. 
Styrke og Tone.

15. Dommerne har Ret til at diskvalificere enhver 
Station, hvis Tone er væsentlig lavere end T8.

16. Beregning af Point. Tre Point tildeles for hver 
Forbindelse, som afsluttes med Udveksling af Tal
serier og Rapport.

17. VK Stationer multiplicerer det samlede Point
tal med Antallet af Lande, de har haft Forbindelse 
med paa hvert Baand, og Stationer uden for Austra
lien med Antallet af Distrikter, de har haft Forbin
delse med paa hvert Baand i Australien, der er ialt 
otte: VK2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der paahviler Deltagerne 
den Pligt at identificere ny Lande.

18. Det er ikke nødvendigt at sende en Indskri
velse til Konkurrencen forud, men hver Deltager 
maa fremlægge en Log ved Slutningen af Prøven, 
som viser: Dato, Tid (i G. M. T.), Baand, den Sta
tion han har haft Forbindelse med, egne Tal og de 
udvekslede Rapporter, og de Point han kræver for 
hver QSL. Til Slut maa der vises en Opsummering 
af Point.

19. Logs fra VK Stationer maa ikke komme senere 
end 14 Dage efter Konkurrencens Slutning til 
W. I. A., 191 Queen Street, Melbourne, C. 1., og over
søiske Logs skal indgaa til den Adresse senest den 
31. December.

20. Præmier. Smukke Certifikater gives de Sta
tioner, der opnaar højeste Totalsum i hvert Land. 
Specielle Præmier, skænket af vore Annoncører, til
deles sammen med Certifikaterne, til Sektionsvin- 
dere i Australien. Der vil ikke blive nogen Verdens- 
vinder.

21. Oversøiske Stationer skal kalde CQ-VK og VK- 
Stationer, CQ DX TEST. Det forlanges, at CW Sta
tioner afholder sig fra at operere under Phone-Kon- 
kurrencen, og ligeledes er Phone Stationer QRT 
under CW Forsøgene.

Modtagning.
1. Reglerne for Modtagekonkurrencen er de samme 

som for Sendekonkurrencen, men den er aaben for 
Medlemmerne af enhver Kortbølge-Lytter-Forening 
i Verden. Det er ikke tilladt Sende-Stationer ogsaa 
at deltage i Modtagekonkurrencen.

2. Kun een Operatør har Tilladelse til at operere 
med een Modtager.

3. Data, Pointoptælling og Logføring af Stationer, 
en paa hvert Baand pr. Week-end er Genstand for 
de samme Regler som Sendekonkurrencen.

4. For Optælling af Point maa den Stations Kalde
tegn, som bliver kaldt, og den kaldende Stations 
Styrke og Tone, sammen med Talserien og Rapport, 
sendt af Kaldestationen, indføres i Loggen.

5. Ovennævnte Punkter maa opfyldes, før der kan 
gøres Krav paa Point, d. v. s., at det ikke er tilstræk
keligt at indføre en Station, der kalder CQ eller 
TEST. Verifikation af Modtagelsen maa ske i Over
ensstemmelse med Punkt 3.

6. VK Modtagestationer kan ikke indføre nogen 
VK Station — kun oversøiske Stationer.

7. Præmierne for Modtageprøven vil være de 
samme som for Vinderne i Sendeprøven.

8. Modtage-Logs udføres som Sende-Logs.
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3 Elementer i Beam-Antennen — 

ikke flere.

Foranlediget af en Artikel i QST af April 47, 
hvori W2FMF afslører hidtil ret upaaagtede Kends
gerninger om Beam-Antenner, og de mange Artikler 
i OZ om „close spaced beams”, har jeg ønsket at 
give et Bidrag til de tekniske Sider i OZ.

W2FMF har gjort en stor Indsats ved sine mange 
Eksperimenter med 3 og 4 element beams og de 
Resultater, han er kommet til, fortjener at blive 
kendt af alle OZ-Amatører, da de giver nye Ret
ningslinier for Konstruktion af beams.

Ved sine Forsøg har W2FMF fastslaaet, at „close 
spacing” ved beams med flere end to Elementer 
ikke giver størst opnaaeligt „gain”, og at den rig
tige Metode her tværtom er „wide spacing”.

Det staar stadig fast, at „close spacing” paa 0,15 
og 0,1 X Bølgelængden for henhv. Reflektor eller 
Direktor giver størst gain for 2 element beams, 
herved kan der ikke rokkes. Men at samme spacing 
ved 3- eller 4-element beams ogsaa giver mest gain, 
er der aldrig blevet ført Bevis for. Trods dette an- 
yender praktisk talt alle Beam-Amatører close spa
cing i den gode Tro at „naar alle de andre ogsaa 
gør det, maa det være rigtigt”.

W2FMF beviser i sin Artikel, at dette sidste ikke 
er Tilfældet. Han har med en „3 element wide spa
ced beam” opnaaet et større gain (9,2 db) end det, 
der kan opnaas med en „4 element close spaced” 
(8,7 db). Med en 4 element wide spaced” var Maximum 
gain 9,6 db., altsaa kun 0,4 db. mere end Maximum 
for 3 Elementer.

Konstateringen af den lille Forskel i gain mellem
3 og 4 element „wide spaced beam“ er efter min 
ringe Mening af største Værdi for Beam-Amatører, 
der herved stilles over for Spørgsmaalet: „Kan det 
saa betale sig at anvende mere end 3 Elementer?”, 
og Svaret maa blive: „Naturligvis ikke.” Forskellen 
paa 0,4 db.Signalstyrke er næppe hørbar i en Mod
tager, omend den vil kunne maales med S-Meter- 

Her er noget, der kan give Beam-Amatører lidt at 
tænke paa, og mange vil stille sig skeptiske; jeg vil 
give evt. Tvivlere det Raad: Læs ovenn. Artikel i 
QST og bliv overbevist!

W2FMF er gaaet meget grundigt til Værks, og 
Artiklen indeholder et Væld af Beskrivelser, Data, 
Kurver og Tabeller over Forsøgene, som det vil 
føre for vidt at komme nærmere ind paa her. Den 
Omstændighed, at de blev foretaget paa 140 Mc.- 
Baandet, bør ikke skabe Tvivl om, at de samme 
Resultater kan opnaas paa lavere Frekvenser, de 
samme Faktorer for Beregning af Elementlængder 
og spacing gælder ogsaa her.

Desværre har W2FMF ikke kunnet opgive Læng
defaktoren for selve Antenne-Elementet, paa Grund 
af Senderens Placering direkte under dette; men

denne Omstændighed vil sikkert ikke være nogen 
større Hindring for dem, der vil prøve en beam 
efter hans Opskrift. Man kan jo begynde med den 
normale Længde paa 0.98XV2 Bølgelængde. De øv
rige Data for den „3 element wide spaced beam” 
var: 0,2 Bølgelængde spacing for baade Reflektor og 
Direktor og Længdefaktor 1,018 og 0,935 X i1/» Bølge
længde for henholdsvis Reflektor og Direktor. Iøv- 
rigt var de samme Data anvendt ved den „4 element 
wide spaced”. Spacing og Længdefaktor for 2. di- 
rector henholdsvis 0.2 Bølgel. og 0,911 X Vs Bølge
længde-

Naar der kun kan vindes 0,4 db. ved at anvende
4 fremfor 3 Elementer, er der Fordele ved sidst
nævnte, der maa siges at veje temmelig tungt i 
dennes Favør, og disse er:

Symmetrisk Konstruktion med fuldstændig me
kanisk Balance. Mindre Vægt. Feederen kan føres 
lodret direkte fra Antenne-Elementet.

Med færre Elementer bliver Antenneimpedansen 
større Tabene i Feederen som Følge af en evt- 
unøjagtig Tilpasning bliver mindre. Antennen bliver 
mindre selektiv.

Faldet i Udstraalingseffekt bliver mindre ved Ar
bejde i Udkanten af et Baand. Tabene her skyldes 
staaende Bølger i Feederen. „Wide spacing” giver 
ogsaa forøget Antenneimpedans.

Der skal anvendes mindre Materiale (Rør er van
skelige at skaffe).

Dette er Fordele, der maa tages i Betragtning og 
sammenholdt med et gain for 3 Elementer „vide 
spaced.” paa 9,2 db-, giver de berettiget Grund til 
at tro, at 3 element beam’en stadig vil blive den 
mest anvendte. OZ6L.

*

TR har anmodet OZ7G om at knytte nogle orien
terende Bemærkninger til OZ6Ls Indlæg. OZ7G 
bemærker, at han har læst WSFMFs Artikel iQST 
med stor Interesse, og at 3 el. beams med wide 
spacing (0,2 Bølgel. Afstand) praktisk talt kan siges 
at være paa Højde med 4 el. beams med Elemen
terne fordelt over ialt 0,4 Bølgel. Der savnes dog 
nogle praktiske Maalinger, f. Eks. paa 28,0, 28,5 
og 29,0 MHz for henholdsvis en 3 el. og en 4 el. 
beam, afstemt til Optium paa 28,5 MHz. 6L har lige
ledes Ret i, at den symmetriske 3 el. wide sp. beam 
er en teknisk set rigtigere og smukkere Konstruk
tion end 4 el. beams, grundet paa den bedre Ba
lance. Derimod er det næppe troligt, at netop spa
cing 0,2 Bølgel. giver Optium for 3 el. beams.

OZ7G er tilbøjelig til at mene, at en Reflektoraf
stand paa 0,18 Bølgel. og en Retningsviserafstand 
paa 0,22 Bølgel. vil være de optimale Værdier.

Men lad en Antenneforsknings-Sektion starte in
denfor EDR, og lad mange praktiske Maalinger og 
Undersøgelser blive Resultatet af en saadan Sek
tions Arbejde, til Gavn for Formaalet. 7G efterlyser 
f. Eks. Forsøg over, hvor meget af Enderne af Ele
menterne i en 20 m beam, der kan bukkes ned, 
uden særlig Skade for Retningsvirkningen, i den 
Hensigt at faa en 20 m beam frem, som fylder saa 
lidt som muligt.
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W2IXY paa Besøg i København.

Amerikas første kvindelige Kortbølgeamatør og 
vel nok den mest kendte Stemme paa Amatør- 
Baandene, W2IXY, Mrs. Dorethy Hall, besøgte i 
August København. Det var en virkelig Oplevelse 
for os Amatører, der traf sammen med hende. Det 
begyndte med, at OZ2EA i en QSO, hvor „Dot” 
fortalte, at hun til August skulde til Europa, fore
slog hende at besøge Danmark. W2IXY, som har 
haft mange QSO’er med danske Amatører paa 10 
og 20 Meter, var straks interesseret i Tanken, og 
de nærmere Enkeltheder for Besøget blev fast
lagt.

„Dot” skulde først til England og skulde saa 
ankomme til Kastrup Lufthavn Mandag den 11. 
August. Det blev aftalt med hende, at man samme 
Aften vilde køre til Københavnerafdelingens Lo
kaler og der gerne vilde høre lidt om amerikanske 
Forhold set fra en Kortbølgeamatørs Synspunkt.

Vi var saa tre københavnske Amatører plus en 
XYL, der Mandag den 11. August i Kastrup Luft
havn skulde modtage W2IXY.

Man var ikke helt klar over, hvorledes „Dot 
saa ud; det var forholdsvis daarlige Billeder, v± 
havde af hende, men da Maskinen fra London lan 
dede, og Passagererne kom ind i Tolden, var vi 
med det samme klar over, hvem der var vor Gæst. 
Lyshaaret, slank og veloplagt omfavnede Dorethy 
os alle, og vi kunde med det samme mærke, at 
„Dot” havde glædet sig til at komme til Danmark.

Der blev lige Tid til en Kop The, hvorefter vi 
kørte til Afdelingslokalerne, og efter en kort Vel
komst af OZ3U stod W2IXY paa Talerstolen.

„Dot” begyndte med at fortælle om sin Rejse 
til Europa; hun var fløjet fra New York og havde 
været i England i 10 Dage. Det havde været en 
stor Oplevelse for hende at se Danmark fra Luf
ten, og hun var med det samme kommet til at 
holde af vort Land. Hun var meget glad for at faa 
Lejlighed til at hilse paa saa mange Amtører, og 
det var den største Forsamling af Radioamatører, 
hun havde talt for. (Der var ca. 200.)

„Dot” fortalte saa, hvorledes hun i Begyndelsen 
af 1929 gennem sin Mand, der var Skibskaptajn. 
var blevet indviet i de korte Bølgers Mysterium. 
Hun regnede selv med, at hun først blev født den 
Dag, hun havde haft sin første QSO.

Den første Modtager var paa X Rør, her hørtes 
Byrd Ekspeditionen fra Australien; denne Mod
tager blev efterfulgt af en bedre 2-Rørs, der dog 
havde den Fejl, at man maatte gaa meget stille 
paa Gulvet, ellers kunde intet høres, (hvor var 
det lige saadanne her!). Saa kom den første Na
tional SW3, og her lærte „Dot” først rigtig at

betjene en Modtager. Ved en Ham-Fest i New 
York 1934 følte „Dot” sig noget ensom, idet de 
licencerede Amatører tog nogen Afstand fra dem, 
som den Gang ikke havde Licens; det vilde hun 
ikke opleve een Gang til, og næste Aar ved samme 
Fest var hun licenceret. Oktober 1935 kom Kuver
ten med Licencen. Senderen var en Colins 30 FXC, 
og den kørte kun paa 160 Meter, Dx var 100 miles. 
Efter et Aars Forløb, i November 36, skulde „Dot” 
saa aflægge endnu en Eksamen for at faa Tilla
delse til at arbejde paa 20 Meter, og da den var 
overstaaet, gik hun i Gang paa dette Baand. Den 
første QSO her var med C07CX paa Cuba, „og 
jeg var lige ved at dø, da han svarede”!

OZ7R, 3EA, 7KG, W2IXY, 3U, 4L, 3MB.

Det havde voldt W21XY noget Besvær at faa 
WAC, idet det fra USA er meget vanskeligt at 
worke Asien, men det lykkedes dog, og da „Dren
gene” begyndte at tale om, at „Dot” ikke kunde 
køre med CW, tog hun et Kursus paa en teknisk 
Radioskole og blev her perfekt i Morse. Licens
betingelserne i USA er iøvrigt disse, at man skal 
kunne morse med 13 Ord pr. Minut, faar saa først 
en Kuvert med tekniske Spørgsmaal og interna
tionale Forkortelser, saa gives Klasse B Certifikat, 
her maa det første Aar arbejdes med CW paa alle 
Baand men Fone kun 10 og 5 Meter. Efter eet 
Aar kommer saa Klasse A, og her gives 4 Privile
gier; Fone paa 20—40 og 75 Meter samt tilladt 
Input I KW!

„Dot” kom saa ind paa at omtale Forholdene 
paa Baandene; hun kunde ikke forstaa, hvordan 
vi i det hele taget kunde worke W-Stationer med 
de ringe Watter, vi har her i „OZ”. Skulde man i 
USA worke „OZ”, maatte man gøre det som ai 
plukke Bladene af en Blomst, eet ad Gangen og 
saa allerunderst i al Støjen fandt man en „OZ”.

Det var i det hele taget meget vanskeligt at 
worke i en By som New York, QRM er som Regel 
altid R9, men paa 20 Meter hjælper Skep Distan
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cen dog noget; den nærmeste Amatør bor 14 miles 
fra mig, og vi bruger ikke 600 Watt til lokale 
QSO’er, her benyttes 10 Meter, naar dette Baand 
er lukket for DX. 10 Meter er et forbløffende 
Baand, „Dot” har to Sendere, der ligger 5 kc fra 
hinanden, og hun havde ved Forsøg faaet nøjagtig 
samme Rapport paa begge Sendere; den ene kører 
med 800 Watt, den anden med 25 Watt, husk det, 
QRP, paa 10 Meter.

Paa 75 Meter worker Ingeniører, det er et deci
deret high power Baand og benyttes mest paa 
Hawai.

90 pCt. af de amerikanske Amatørers Grej er 
kommercielt, W2IXY’s Station bestaar af en Col- 
lins Sender, og Antennen er 4 Halvbølger i fase, 
liggende anbragt paa 2 Master, 62 Fod høje, den 
virker udmærket, og hun behøver ikke Beam. 
Videre fortæller „Dot”, at hun er ansat ved New 
Yorks Brandvæsen som Radiooperatør, en Tjans 
hun tog under Krigen, da de manglede Mænd, 
men efterhaanden udskiftes Kvinderne igen mea 
Mænd.

Ved Krigsudbrudet anmodede Regeringen Ama
tørerne om at holde inde med Sendingerne og 
købte Amatørernes Materiale. (Bare det var lige- 
saadanne her!). Og det var en stor Dag, da man 
igen tog fat' derovre.

General Storner fra UN har bedt mig sige til 
Amatørerne Verden over om at holde sammen om 
Freden, og man regner meget med Amatørerne i 
UN; der vil snart ske store Ting paa Long Island, 
hvor UN’s store KB-Station meget snart vil begyn
de Udsendelser og bede Amatører Verden over 
om Rapporter.

Til Slut sagde „Dot”: Man har ofte spurgt mig, 
hvad mit „Grej” koster, tja — vel det samme som 
en Nertz-Pels, — men ih, hvor jeg foretrækker 
Grejet fremfor Pelsen!

Foredraget blev hilst med meget stort Bifald 
fra Medlemmerne.

Et Resumé af Foredraget paa Dansk blev paa 
en udmærket Maade fremført af OZ3FT. Saa flok
kedes Amatørerne om „Dot”, der uddelte QSL og 
besvarede de mange Spørgsmaal. Og saa blev 
„Dot” her i tre Dage, hvor vi rigtig lærte hende 
at kende som en Kortbølgeamatør i Renkultur. 
Dorethy kunde tale med om alt mellem Himmel 
og Jord, men hun følte sig dog bedst tilpas, naar 
hun sad ved en Sender; se hende betjene mit 
lille 5 Watt Anlæg paa 80 Meter og se hende worke 
hos 2EA — ja, der har vi noget at lære, selv i 
den værste QRM fik hun alt OK, for W2IXY er 
SW alt.

Torsdag Aften fulgte vi saa „Dot” til Lufthav
nen, og det var en meget bevæget W2IXY, der tog

W2IXY siger Farvel ved Maskinen til Amsterdam.

Afsked efter at have lovet at komme igen og holde 
hele sin Ferie i Danmark til næste Aar. „Og,” 
sagde „Dot” tilsidst, „naar jeg lægger op, kunde 
jeg tænke mig at komme herover til jer og bo
sætte mig, jeres og min Mentalitet er nærmest 
ens, og se, Drenge, maaske kommer jeg!“.

Saa var hun væk og vi en Oplevelse, som man 
kun kan træffe blandt SW Amatører, rigere.

OZ3U.

Alligevel Sommerlejr i Norge 

Sommeren 1947.

Den velkendte og alle Baands mest aktive nor
ske Amatør, LA4R, Formand for Tønsberg Grup
pen af NRRL, havde i Aar tænkt sig at arrangere 
en norsk Sommerlejr ved den dejlige Strand nær 
Norges ældste By, Tønsberg. Grunden til denne 
Plan var udsprunget i Erindringen om de vellyk
kede Sommerlejre, vi har haft i Danmark, og 
hvori LA4R har været Gæst før Krigen. En Ind
bydelse til denne Lejr blev dels udsendt direkte 
fra Tønsberg, dels indlagt i Marts—April Numme
ret af NRRLs Bulletin. Interessen syntes i første 
Øjeblik at være stor for en saadan Lejr, men det 
gale var, at da Tiden nærmede sig, var den skrift
lige Tilmelding saa ringe, at man besluttede at af
lyse. Imidlertid fik kun de Amatører, der havde 
givet skriftlig Tilsagn og de enkelte, der havde 
hørt nogle ubekræftede Rygter paa 80 Meter, Af
lysningen, saa det hele endte med, at Besøget i 
Tønsberg i Tiden mellem 26. Juli og til og med 
ca. 10. August (den annoncerede Sommerlejrtid) 
blev saa stor, at disse i og for sig uofficielle Be
søg mere og mere antog Karakter af en virkelig
1. Klasses norsk Sommerlejr, takket være LA4Rs 
Indsats; man tør sige, at han satte alt ind for 
ikke at skuffe de Hams og Fans, der havde mis-
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forstaaet Indbydelsen og ikke troet paa, en skrift
lig Tilmelding var nødvendig.

— Den spredte Begyndelse af Besøgene begyndte 
med LA7T fra Bergen, LA9LA og fra OW fra Oslo, 
OZ5G og OW, OZ1W og OW. Senere efter min 
Ankomst til Tønsberg kom flere paa en Gang, nem
lig fra Oslo: LA8LA, LA8TA, fra Trondhjem: 
LA3YA, fra Vestfolden: LA9ZA, LA4QA, LA3HA, 
LA4VA foruden en Del Modtageramatører (LA M) 
m. v. — I de Dage, jeg opholdt mig i Lejren, var 
Kammeratskabet fb paa alle Maader, og yderligere 
mærker man som Dansker tydeligt, at Nordmæn- 
dene, hvor ufortjent det end er, har optaget os i 
et intimt Broderskabsforhold, hvis Mage man næp
pe finder andre Steder i Verden. — Foruden K.B. 
Forsøg i al Almindelighed, blev der foretaget in
teressante Forsøg med transportable Stationer i 
Motorbaade og paa smaa Øer i Oslo-Fjorden. — 
Et Par af os tog en „Smut” over paa den anden 
Side af Fjorden og besøgte den af danske ret 
kendte Hams LA2B (old timer) i Gråker ved Fre- 
deriksstad.

— Morsomt er det saa langt hjemmefra at høre, 
at de danske Stationeer baade paa 40 og 80 Meter 
gaar saa ganske glimrende ind baade hvad Styrke 
og Kvalitet angaar, jeg tør næsten sige, at jeg selv 
hjemme fra Lyngby ikke har dem en Smule bedre.

At Lejren i sin Helhed fik et saa fint Forløb kan 
Deltagerne takke den uforlignelige LA4R for, han 
havde ikke alene stillet sin Station til Raadighed 
som Lejrsender, men sin Stationsbygning (der be
stod af et lille Træhus), hvor de Amatører boede og 
sov om Natten, der ingen Telt havde med. Yderligere 
havde han sørget for den fornødne Input, som hans 
uforfærdede OW (Jenny) beredte. — Derfor vil jeg 
til Slut takke vor gode Ven i Nord LA4R og hans OW 
for al den Gæstfrihed, han har ydet for os danske. 
LA4R haaber, at en officiel Sommerlejr i de kom
mende Aar vil blive Følgen i Norge og glæder sig til 
at mange danske Hams og Fans kommer.

Med best 73 OZ7WH.

Det hyggelige 80 Meter Baand.

Jeg kan ikke forstaa den Modvilje, der i visse 
Kredse hersker mod 80 Meter Baandet, det maa 
skyldes, at de paagældende ikke lytter nok paa 
dette meget omtalte Baand, for gjorde de det, vil
de det hurtigt gaa op for disse Pessimister, at 80 
Meter i Virkeligheden er det hyggeligste Baand, vi 
Amatører har. Hør bare, hvordan Amatørerne 
tager alle de Irettesættelser, der i den senere Tid 
har været i „OZ“. Udtrykket „HI” varieres i det 
uendelige, og afsluttes som Regel med „naa, det 
er sandt, det maa vi ikke sige”, og naar der slut
tes med ,.dow di dow“. ja saa gælder det bare om 
at se Komikken i det, og hvorfor saa trist, vi skal

da vel ikke ind paa de tidligere tyske Metoder, 
hvor man kun udvekslede RST, Tid og Input. Nej, 
lad os endelig beholde det gode danske Humør 
paa 80 Meter, og lad os blive fri for i hvert „OZ“ 
at se, at det og det maa ikke siges eller gøres. 
Selvfølgelig vil der altid være sorte Faar, og' det 
er der ogsaa paa 80 Meter, men de er i Mindre
tal, ja det er endda saadan, at man skal lede efter

dem, og har der egentlig ikke altid været Ama
tører, der selv har sat sig uden for, enten ved 
deres Sprog eller anden Opførsel i Æteren? Jo, 
saamænd har der saa, og de glider ganske auto
matisk ud, efterhaanden som det gaar op for dem, 
at de ikke ligefrem er velsete eller hørte!

Naa, men vi kommer bort fra Emnet, det er nu 
alligevel morsomt, hvad man kan opleve paa 80 
Meter; saaledes har jeg i nogen Tid lyttet paa en 
Amatør fra København, der vist ikke er helt po
pulær blandt en Del andre Amatører fra samme 
By. Vedkommende følte sig generet af nogle mis
tænkelige Bærebølger, der saa godt som altid pla
cerede sig lige i Hovedet paa den Station, han 
netop havde QSO med. Og en Dag fortæller han 
højlydt, at nu har han fundet en ufejlbarlig Me
tode til at afsløre Støjsenderne: „Jeg vil simpelt
hen fotografere deres Bærebølge”, siger Amatøren, 
„jeg har en meget flot og særdeles dyr Philips 
Oscilograf, den største og dyreste, der findes, og 
paa Skærmen projekterer jeg nu den Bærebølge, 
der generer mig. den vil vise sig som en sinus- 
formet Kurve, jeg vil saa fotografere denne Kur
ve, og saa naar de Amatører kommer i Gang, som 
jeg mistænker, fotograferer jeg ogsaa deres Kur
ver og lægge Billederne over hinanden og sam
menligner Resultatet, og jeg kan da sikkert se, om 
det er den Mand, der forstyrrer mig”.

Er det ikke herligt, og saa bliver alt dette ser
veret i en gravalvorlig Tone, ja, ærlig talt, jeg 
tror, Manden selv tror paa det, men den Slags 
Oplevelser og mange flere er der hver Dag og
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Aften paa 80 Meter; det gælder her som i alle 
andre Tilfælde i Livet bare at se Komikken og 
bevare det gode Humør, uden at gaa over Gevind. 
Derfor mener jeg. at vi ikke til Stadighed skal 
kritisere de Amatører, der arbejder paa 80 Meter 
med, hvad de ikke maa sige eller gøre, men lade 
dem faa deres Udbytte af vor fælles Hobby der, 
hvor de nu befinder sig bedst; vi har saamænd 
„Væsener” nok til at gøre det besværligt for Sen
deramatøren. OZ3U

Tips.
Til denne Rubrik ses det meget gerne, at Med

lemmerne indsender smaa fikse „Fiduser“ o. I. Maa- 
nedens bedste Bidrag præmieres.

Da min Netspænding er stærkt varierende, har 
jeg stabiliseret mine Glødespændinger ved Hjælp 
af et Strømregulatorrør; er Røret for lille, bruges 
flere i parallel, eventuelt med en Modstand parallel 
til Indregulering af passende Spændinger.

OZ7J.
*

Jeg har anskaffet det stærkt opreklamerede 
Universalværktøj Juneero 2, og er meget forbavset 
over, hvor anvendeligt det er til Amatørbrug,, blot 
een eneste Fejl at klage over, Hulstørrelse. Hvad 
Gevind er benyttet? Naa, jeg klarer mig med at 
give Hullerne et Par Omgange med et 4 mm Bor, 
saa gaar Vs” Skruer fint igennnem. Materialerne er 
forholdsvis billige; Vinkler 10X10 kan laves for ca. 
1 Øre, (koster ellers 7 Øre Brutto). Hvis nogen 
spørger, saa er det trods unaturlig Hul- og Gevind
størrelse værd at eje. 9F.

OZ9OK har indsendt et Avisudklip fra „Stock
holms Tidninigen“, der omtaler 3 svenske Amatørers

Forsøg med Fjernsyn. Det drejer sig foreløbig om 
Overføring pr. Traad.

I øvrigt fremgaar det af det svenske „Populår 
Radio“, at Svenskerne er stærkt interesseret i Fjern
syn. Det kan være, at danske Amatører ogsaa. snart 
bør interessere sig for dette Felt. . .TR.

Anmeldelse.
Fra Ingeniør Mogens Bang i Skodsborg foreligger 

Brochurer over Hammarlund Super Pro og HQ129X, 
endvidere over en 100 kHz Krystaloscillator FS135C.

De to Modtagerbrochurer indeholder Diagrammer 
samt Fotografier af interessante Konstruktions- 
detailler.

Desværre tillader Pladsen ikke udførlig Omtale 
af disse Modtagere. Det skal kun anføres, at Inge
niør Mogens Bang, der repræsenterer „Hammar- 
lund“, staar til Tjeneste med yderligere Oplysninger.

Fra Firmaet V. Prahn foreligger nye Spoleforme. 
Det drejer sig om en Kortbølgeform, en Kammer
form og et kort, glat Rør til krydsviklede Antenne- 
og Occilatorspoler for MB og LB.

KB-Formen er en Ribbeform af Trolitul beregnet 
til 6 mm Kerne. Ribberne er forsynet med Riller 
til Støtte for Traaden. Ved Anvendelse af 0,5 Traad 
kan opnaas en Godhed, der ialt Fald ligger over 
130. Naar Spolen er fuldt viklet med een Vinding i 
hver Rille, faas en Selvinduktion paa ca. 4,5 uH 
med Kernen i Midterstilling. Vikler man Spolen 
fuldt ud med 2 Vdg. pr. Rille faas ca. 20 uH.

Kammerformen er ligeledes af Trolitul og bereg
net til 6 mm Kerne, men leveres ogsaa med 8 mm 
Glathul, saaledes at det kan skydes ned over det 
glatte Rør.

Alle de nævnte Spoleforme er beregnet paa Fast
gørelse i Sneglehul. Firmaet fremstiller dels et 
Pertinaxfodstykke dels et Trolitulbundstykke med 
Loddeflige beregnet til disse Spoleforme.

TR.

Signatur": X- OSO . ^ ‘ OSO ■ uden for Tesit ©'  hiri>  •  =  hørt Sin. i samme Land

Resultaterne fra field day.
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Forudsigelser for Oktober.
Rute Afstand Pejling 28 MHz 14 MHz

Kald«Sig. Mm Grader DNT DNT

W2 6 295 1400 - 2030 0000 - 0200 og 1000 - 2400
W6 8,5 320 1800 1330 - 23
YV 8,5 265 1130 - 1930 0000 - 0430 og 0700 - 2400
CP 11 250 1100 - 2100 hele Døgnet
SU 3,2 140 0700 - 1800 » »
ZS 9 170 0700 - 1830 » »
VU 7 102 0530 - 1800 » »
VK6 13,5 90 0930 - 1200 » »
J.uø 8 40 0600 - 1130 0430 - 1600
ZL 18 48 25 MHz 0600 0000 - 1500 og 1830 - 2400
ZL 2 2 228 1C00 - 1600 0500 - 1830
TF 2,1 310 23 MHz 1800 0730 - 2200

DR=Rubriken.
Som bekendt iorløb Field-Dayen til alles Tilfreds

hed straalende og var en stor Oplevelse for Delta
gerne. Men ogsaa for DR-Amatørerne var den 
noget nyt og spændende, som følgende Rapport fra 
OZ-DR 777 i Haslev viser:

— Det var noget af en Oplevelse at lytte 5 Meter 
Baandet Igennem i disse Dage, det var ved at være 
lige saa livligt som 80 Meter, Modtager: Fu.G.16 og 
Antenne: vandret Dipol drejelig, og Stationen er 
beliggende paa et højt Punkt i Haslev.

Der hørtes følgende: 7EU Næstved Vandtaarn S8, 
3E Rollotaarnet Faxe S9, 7G Amager S6, 7XU Vi
rum S7, 5AB Søborg Vandtaarn S8, 7DR Gylden- 
løveshøj S9, 7BR Grandtvigskirken S5, 5AW Ros
kilde S9, 7T Julianehøj S6, 8T Vejrhøj S7, 3EP ved 
Tissø S8, 5P Skive S2, 3EDR Struer S7, ICH (?) S2, 
5LBC Amager S2, 5FM Fortunen S6, 6CD Danmarks 
tekn. Højskole, København S3, 2KM i Aarhus og 
5FJ Nyborg er hørt paa Transceivere i Haslevegnen.

Af udenlandske Signaler hørtes Oversvingning 
fra Moskva ret kraftig i 2—3 Min. Tjekken OK4IDT 
hørtes med S5 i ca. 10 Min., og SM*7BE hørtes flere 
Gange med op til S7. Endelig hørte jeg ganske svagt 
nogle engelsk- og fransktalende Amatører kalde 
danske Amatører.

Saafremt andre DR-Amatører har'ført Log over 
FD, saa vil jeg anbefale dem at sende Rapporter til 
de hørte Stationer. Disse vil uden Tvivl være af 
interesse og blive godt modtaget hos Sendeamatø
rerne. Men forhaabentlig er det allerede sket. Jeg 
selv har faaet Rapport, men da jeg ikke var i Gang 
over egen Station, beroede det paa en Misfor- 
staaelse!

Ny licenserede.
OZ2AC, 1843 H. C. Rud Hansen, Søndervangsvej, 

Hjørring.
OZ2BL 2334 V. B. Bille, „Fjordgaarden“, Roskilde. 
OZ2IZ 2540 K. H. Behrendtz, Gimsing pr. Struer. 
OZ2PJ P. Jensen, Lembergsgade 14 St., København S. 
OZ2PT 3450 H. Lindhardt, Højby S.

OZ2RI 1819 H. Randsbæk, Søndergade 46, Struer. 
OZ3NK 2219 Svend Elvers, LI. Fredensvej 10, Char- 

lottenlund.
OZ5BB 3371 J. K. Johansen, Aastrurpvej 81, Ha

derslev.
OZ5PX 3100 Poul Sørensen, Jernbanestationen, Løg- 

strup.
OZ6AP 2828 A. Winge Petersen, Ved Dammen 18, 

Haderslev.
OZ7BN 3470 Bent Nielsen, Baggesensvej 10, Silke

borg
OZ7BT 2812 Flemming Cohn, GI. Kongevej 91, 1. Sal, 

København V.
OZ7CN P. Clausen, Torvet, Rudkøbing.
OZ7EA 3233 Erling Andersen, Silkeborggade 2, 3. S., 

København Ø.
OZ7I 3526 F. Kusk, Chr. d. 8’s Vej'23, Silkeborg. 
OZ7KK 3489 K. Kirkeby, Bredgade 7, Ikast. 
OZ7WA 3672 B. Møller, Lyngbygade 5, Silkeborg. 
OZ7WQ 2906 T. Hviid, Gimsing pr. Struer.
OZ9BB 2301 T. Burkal, Ryes Møllegade 64, Haderslev

Grønland (OX)
OX3ME 2380 B. Haagensen (old OZ4G), Daneborg, 

Grønland.
OX3MF 2303 H. Lauridsen (old OZ3UA), Thule. 
OX3RC 968 A. Hammer (OZ7D), Skjoldungen. 
OX3RF 678 L. H. Weischer (OZ4LW), Daneborg. 
OX3RG 2638 V. Pedersen (OZ4KB), Kap Cort Adeler.

Nye Adresseer:
OZ1YL Fru N. Nielsen, Rosenlund, Stenløse.
OZ2X S. Schow, Munkebejrgvej 51, Odense. 
OZ3AM A. Gottlieb Hansen, Kyradservej 21, Hor

sens.
OZ7XU Egon Jørgensen, Mønsvej 14, Virum, Lyngby. 
OZ4FJ Frode Jensen, „Dronningholm“, Holte. 
OZ4PS P. L. Sørensen, Thorkildsgade 4, 1. S., Odense 
OZ5CN C. Nielsen, Rosenlund, Stenløse.
_____________________________________________ OZ4H.

Fra Afdelingerne
KØBENHAVN

Formand: Kai Nielsen, OZ3U, Ulrich Birchs Allé 17, Kbh. S. 
Maanedens Program:

15. September: Klubaften.
22. September: QRP - Jævnstrøm - Spørgeaften.
28. September: Rævejagt. Omraade A 3028 Balle
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rup. Frekvens. 1810. Tider 9 — 9,30 —■ 10 — 10,15 —
10,SO — 10,45 — 11 — Kl. 11,15 opgives Position. 
Samlingssted „Siesta”, Glostrup.

29. September: En ny VFO. Foredrag og Demon
stration af OZ7T.

6. Oktober: Lysbilleder og Film. YL og OW er 
velkomne.

13. Oktober: Klubaften.

*
SIDEN SIDST

4. August. 5 m Baandet kan altsaa bruges til 
noget. Det var det Indtryk, man fik af denne Aften, 
hvor vi samledes for at fortælle hinanden om vore 
Oplevelser paa field day. Naar Grejet er i Orden, 
og Positionen god, er det overraskende, hvad der 
kan opnaas af stabile og forstyrrelsesfri Forbin
delser.

11. August. Denne Aften var reserveret for 
W2IXY. Det er forbavsende, hvor disse Amerika
nere altid er friske og veloplagte. I over en Time 
talte Doroty, uden Manuskript, om Amatørforhold 
i U. S. A. Hun var paa Rundrejse i Europa og 
boede hos Amatørkammerater, hvor hun kom frem.

18. August. Hvad er Staalbaand? OZ6K forsøgte
i sit Foredrag at forklare os det, og ved den sær
deles interessante Demonstration fik vi at se, hvad 
det kan bruges til. De fine og dyre Apparater var 
velvilligst udlaånt af Statsradiofonien.

24. August havde vi Rævejagt. Nr. 1 OZ7PT, 
Nr. 2 OZ7CH. 7PT „Bornholmeren” vinder i flot 
Stil den ene Rævejagt efter den anden — paa 
Cykle — foran de gamle Rotter i Bil og paa Motor
cykler. Den 28. September har vi Aarets sidste 
Jagt. Lad os møde op allesammen og prøve om vi 
kan hamle op med den Djævlekører.

Vor Afdelings field day den 31. Maj og 1. Juni 
blev vundet^ af OZ5AB med sammenlagt 462 km. 
OZ7FD besatte Andenpladsen med 414 km, og 
OZ7XU Tredjepladsen med 410 km. 31 Deltagere 
havde indsendt gyldige logs. OZ3E.

AALBORG
Formand: E. Keller, OZ4CA, Helgolandsgade 56. Aalborg.
Generalforsamling afholdes Onsdag den 8. Ok

tober Kl. 20 i Klubben.
Dagsorden ifølge Lovene.
Medlememr, som ønsker at deltage i Morsekur- 

sus, kan naa det endnu indtil den 1. Oktober — 
det gælder baade Nybegyndere og Viderekomne.

OZ3I.

AARHUS
Formand: J. J. Berthelsen, OZ8JB, Rosengaarden 11. 1.,
Aarhus. Tlf. 12 218.
Aarhus Afdelings Generalforsamling d. 3. Septbr. 

forløb uden synderlig Forandring. 8JB blev gen
valgt som Formand; den øvrige Bestyrelse bestaar 
af Melchior, 9A, 2 KM.

Det blev1 vedtaget at holde Rævejagt den 28. Sep
tember fra Kl. 9—11,30, Omraadet Nord for Aarhus.

OZ9A.

Rævejagt den 10. August. Der skete et lille 
teknisk Uheld om Formiddagen, et Brud paa en 
Ledning foraarsagede, at Ræven ikke kunde høres. 
Der blev ikke andet at gøre end at gaa til Sam
lingsstedet Thorsmølle, hvor Frokosten blev ind
taget. Om Eftermiddagen blev Jagten lavet om.

Nr. 1 blev OZ2LX. Nr. 2 Radiotekniker Møller. 
Nr. 3 OZ7GI.

Der vil i Vinter blive afholdt Morsekursus paa 
Post- og Telegrafstationen i Kanikkegade. Indteg
ning bliver Onsdag den 25. September Kl. 7,30 
samme Sted.

Vort næste Maanedsmøde bliver i Haandværker- 
foreningen Onsdag den 15. Oktober KL 7,30.

Ved det Lotteri, vi havde til Udflugten paa Mols 
den 27. Juli, blev følgende Numre udtrukket: 1. Pr. 
paa Nr. 65, OZ3PN blev den heldige. 2. Pr. paa 
Nr. 25, det blev OZ4Y. 9A.

HADERSLEV
Formand: A. Holstein Christensen, OZ4P, Ved Vendekaabe
1, Haderslev. Telefon Haderslev 3317.
Afdelingen holder Møde Torsdag den 25. Sep

tember Kl. 20,00 hos OZ4PA, Johs. Jensen, Lem- 
becksvej 1. Vinterens Arbejde skal drøftes, hvor
for alle Medlemmerne bedes møde. OZ4P.

LÆSØ
Formand: Georg Andersen, OZ2G, Byrum, Læsø.

Søndag den 24. August havde Afdelingens Med
lemmer Familieudflugt til „Store Dal”. Der var 
mødt 22 Deltagere. Vejret var straalende, og vi 
havde en pragtfuld Dag med Masser af godt Hu
mør og „Ham Spirit”. 5 m Transceivere var med
bragt, saa Dagen forløb ikke helt uden Radio, hi!
2 TL er nu aktiv paa 80 m med Fone og 6 Wtts inpt. 
Bjørn Skou har faaet den længe ventede Licens — 
med Kaldesignalet OZ2JU.

Vi er nu 8 lic. Hams paa Læsø, som alle gerne 
vil have Lytterrapporter, som vil blive besvaret 
med QSL. OZ2G.

ODENSE
Formand: Oskar Hansen, OZ2KG, Koehsgade 73, Odense.

Tirsdag den 26. August afholdtes Generalfor
samling. — Bestyrelsen genvalgtes. Suppleanter: 
OZ2ED og OZ1KV. Revisorer: OZ7WJ og OZ4S. 
Der drøftedes Arbejdet i den kommende Sæson og 
EDR’s Generalforsamling.

Maanedsmødet i September er den 30. Kl. 19,30. 
Vi tilrettelægger Programmet for Vintersæsonen, 
saa derfor mød saa mange som muligt og fremfør 
eventuelle Ønsker;, det vil være Bestyrelsen til 
stor Hjælp at faa mest muligt Materiel at arbejde 
med, saa tænk nu over Tingene og kom den 30. 
og fremfør netop dine Ønsker.

Lister til Morse og Teknisk Kursus, som paa
begyndes først i Oktober, dersom Deltagelsen er 
stor nok, vil være fremlagt denne Aften.

OZ2KG.

STRUER
Formand: O. Bildsøe Hansen. OZ3LM. Gimsing pr. Struer.
Afdelingens Deltagelse i 5 m field day er omtalt 

andet Steds i Bladet.
N y l i c e n s e r e d e .  Tre af Afdelingens Med

lemmer har i Maanedens Løb faaet Licehs, det er 
OZ2IZ, OZ2RI og OZ7WQ. 7WQ er i Gang paa 
80 m, og 2IZ arbejder paa 5 m og er interesseret
i Samarbejde med andre Amatører. Aftale herom 
kan træffes med 7WQ paa 80 m.

G e n e r a l f o r s a m l i n g .  Til Generalf orsam-
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lingen, der afholdtes paa Bykroen i Struer den
18. August 1947, var mødt 16 af Afdelingens 23 
Medlemmer. 2RI valgtes til Dirigent, og Forman
den, 3LM, aflagde Beretning og fremviste Regn
skabet, da Kassereren var fraværende. Der var 
Enighed om at vedtage et Forslag om at oprette 
et Medlemskartotek indeholdende de Oplysninger, 
som kan have Interesse for Afdelingen. Ligeledes 
vedtoges det at forhøje Afdelingskontingentet til
1 Kr. pr. Maaned.

3LM genvalgtes til Formand, og Bestyrelsen kom 
til at bestaa af 7TS, teknisk Leder, 2RI, Kasserer, 
og 2IZ, Sekretær, medens 7WQ valgtes til Supple
ant, og Nic. Krebs Sørensen blev Revisor. Endelig 
diskuteredes Regler for Benyttelse af Afdelings- 
senderen, OZ3EDR (OZ5ISA er ikke, som ved en , 
Fejltagelse opgivet i Listen over nyere calls i 
OZ Aug., Struer Afdelingens call.).

Efter at have været husvild i ca. 1 Maaned 
har Afdelingen igen faaet Lokale i Villa „Aurora”. 
Indgang fra Haven.

Maanedsmøde afholdes Mandag den 22. Sept. 
Kl. 19,30 i „Aurora”. OZ2IZ.

SVENDBORG
Formand: A. H. Vilsbøll, OZ2AV, Set. Jørgensgade 9, 
Svendborg.

Næste Møde afholdes Torsdag den 2. Oktober 
Kl. 20 i Borgerforeningen.

Nye Medlem mer
Nye Medlemmer i August Maaned 1947:

3842 - Knud Rosgaard, Allégade 10, Skive.
3843 - Kl. Hoist Svenningsen, Nørregade 31, Aarhus.
3844 - Kaj Christensen, Østergade 22, Assens.
3845 - S. Steenstrup, Militærlejren, Galbakken,

Rønne.
3846 - Erik Hansen, Hedegaarden, Sminge.
3847 - Bengt Hansen, Nr. Allé 27, Kalundborg.
3848 - Jørgen Hansen, Ørebakken 17, Helsingør.
3849 - H. 0. Petersen, Villa „Vest”, Lundshøj, Viby,

Jylland.
3850 - Knud Poder. Rosenvej 10, Risskov.
3851 - Erik Peters, Fyrrevang 25, Virum pr. Lyngby.
3852 - Gordon Bramson, Søager 13, Gentofte.
3853 - W. Reibke, Kirkebjerg Allé 45, Vanløse.
3854 - Jørgen Rasmussen, Lybækgade 3, 2. S., Kø

benhavn S.
3855 - Arne Jakobsen Ryesgade 63, Aalborg.
3856 ■ Verner Sietskov, Trøjborgvej 10, 1. S., Aarhus.
3857 - Jens Marean Jørgensen, Pantheonsgade 8, 2.

S., Odense.
3858 - Brynjulf J. Thorsen, Kirkegade, Flekkefjcrd,

Norge.

Atter Medlem.
562 - Oria Hinge-Nielsen, Maglegaardsallé 55, Sø

borg.
658 - Hugo Mortensen. OZ9, Østervej 13, Glostrup. 
998 - H. A. Danielsen. OZ2PA/OX3MG Tureby 

Allé 9, Valby.
2475 - Vagn Harley Andreasen, Fiskergade 5; St., 

København N.

3011 - Jørgen Hjelme, Eskjærsvej 13, Vanløse.
3073 - P. A. Clausen, Rudkobbel 10, Aabenraa.

Alle ovennævnte Medlemmer har anmodet om at 
blive optaget i EDR. — Saafremt der ikke senest 
den 30. ds. til Kassereren er fremsat motiveret Ind
vending mod de paagældendes Optagelse, betragtes 
de som Medlemmer af Foreningen.

QTH= Rubriken
612 - F. Kristensen, OZ2KR, Sjællandsgade, Ring

sted.
835 - S. Schow, OZ2X, Munkebjergvej 5, Odense.

1003 - E. Langgaard, OZ8O, Ordrupvej 83 Bi 2. S. th-, 
Charlottenlund-

1187 - P. Sørensen, OZ4PS, Thorkildsgade 4, 1. S-, 
Odense.

1286 - C. Jørgensen, OZ CJ, Kragelund Pr. Faarhus.
1308 - G. Jensen, Skamb>
1342 - R. Boemann Rosenkrandtz, Hollændervej 6,

2. S., Kolding.
1673 - H. Bie Thomsen, Agnetevej 25, 1. S. tv-, 

Lyngby.
1675 - G. B. Krogsøe, Fiskergade 3, Esbjerg.
1890 - J. C. Madsen, Skamlebæk Radio, Faarevejle.
1961 - P. E. Hansen, Mariagergade 4, Randers.
2125 - H. Poulsen, Reberbanegade. 49, 3, S., Aalborg.
2522 - Nis E. Hansen, Parkvej 5, Haderslev.
2560 - Ejvind Johansen, Lombardigade 22: St. th., 

København S.
2643 - K. Petersen, c/o Lennet & Larsen, Brostykke- 

vej 180, Valby.
2794 - J.Zeiler Nielsen, Lyngbygaardsvej 45, 2. S-, 

Lyngby.
2832 - A. H. Leander Jensen, Mimersgade 3, 5. S. tv-, 

København N.
2923 - N. P. Stjernfeldt, Vestre Fængsel, Kbhvn. SV.
3043 - Aa. Christiansen, Toldkamret, Svendborg.
3049 - W. Soan, Sømandshøjskolenj Svendborg.
3056 - J. Kristensen, Nordbanegade ’l2, 3. S. th., Kø

benhavn N-
3209 - G. Brinck-Larsen, P. Skramsgade 3, 1. S., Kø

benhavn K.
3332 - Hans Jensen, Toldbodgade 14, St. th., Kolding
3343 - S. Aa. Friis, Oehlenschlågersgade 22, 2. S., 

København V.
4305 - A. W. Nielsen, OZ7AN, Søndergade 15, 

Grenaa.
3646 - Hardi Skovgaard, Dybvad Radio Service, 

Dybvad.
3660 - P. Gade Kristensen, Elmegade 6, Middelfart.
3700 - Jens Jensen, c/o Sand Kirk, Thyborøn.
3732 - Sv. Sørensen, Ringvej 21 A, Hillerød.
3774 - Holger Nielsen, Emdrupvej 119, Kbhvn. NV.
3778 - E. Hansen, Linde Allé 36, Ballerup.
3786 - Ib Holst Jørgensen, Stjernevej 31, Randers.
3824 - C. Hessner-Pedersen, Asserbo, Liseleje.

Slettet af Medlemslisten:
165 - H. Pedersen, Bogense.
497 - Nic. Storm, Odense.
762 - P. O. Hansen, Humlebæk.
865 - Johs. Hansen, OZ4AC, Rønne.

1179 - Rikard Andersen, Rønne.
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1313 - O. Christensen, Kbhvn. F., OZ1KC.
1626 - E. Milbo, København S 
1710 - H. O. Hansen, København 0.
1788 - C. Silfwander, København K.
1860 - K. Clausen Mejer, Dragør.
1878 - Th. Petersen, København 0.
1941 - Bramwell Nielsen, Thisted,
1986 - Frode Sørensen, Skagen.
2008 - Kr. P. Bakke, Vindsund V.
2041 - H. Westergaard, Aalborg,
2181 - Jens Rasmussen, København K. Udmeldt. 
2285 - A. Laursen, Brændstrup.
2302 - Holger Hansen, Aalborg,
2370 - J. Guld, København NV. Udmeldt.
2377 - Niels Jensen, Vonge.
2476 - Ankjær Andersen, Vennebjerg.
2492 - E. P. Wunsch, Charlottenlund.
2529 - N. Baunsgaard, Grædstrup.
2543 - F. Krag-Jensen, Odense. Udmeldt.
2547 - Axel Nielsen, København V,
2551 - Willy Johansen, Rødby H.
2575 - A. P. Petersen, Varde.
2602 - Knud Pedersen, Esbjerg.
2623 Henry Skou, Horsens.
2675 - Tage Nielsen, København F.
2683 - P. Varnekær, Hellerup 
2719 - Alf Aggergaard, Skive
2737 - P. Rørmos,e Jensen, Esbjerg
2738 - Henry Højlund, Esbjerg.
2806 - Henry Jensen, Aarhus.
2809 - Viggo Spile, Haderslev.
2810 - Aage Lund, Haderslev.
2920 - Jørgen Ravn, København N
2932 - K. Marchmann Sørensen, Horsens. Udmeldt. 
2943 - P. Chr. Petersen, København V 
2954 - Christensens Radioteknik, København NV, 
3016 - A. Jørgensen, København K.
3037 - Chr Hansen, Svendborg.
3059 - Karl ArttJérsen, Lind.
3060 - K. Bertelsen, Glostrup.
3080 - C. Christiansen, Gyldensten.
3090 - Knud Holm, Bogense
3093 - Poul Andersen. Skaarup.
3112 - L. Korsgaard Jepsen, Nyborg.
3148 - Edgar Jepsen, Haderslev.
3166 - E. Mathiasen, Sunds 
3216 - Sigv. Christensen, Læsø,
3263 - H. Jørgensen, Svindinge. Udmeldt 
3270 - H. K. Niesen, Oksbøl.
3276 - P Madsen, Frederikssund.
3279 - Fl. Andreasen, Frederikssund.
3282 - V. Lynge Christensen, Strib.
3283 - Aa. Petersen, Oksbøl Udm.
3317 - Jørgen Kilde, København F.
3330 - Pr. Andersen, København NV.
3343 - Aa. Friis, København V
3369 - H. J. Fischer, Aalborg.
3407 - Hauge Nielsen, Nørager.
3414 - Sv Mogensen, Roskilde.
3446 - E. V. Jensen, Odense.
3418 - Th, Sloth Andersen, Valby.
3505 - W Berg, Valby.
3519 - K. Petersen, København K.
3539 - C. K. Petersen, Brønshøj.
3542 - B Petersen, København N.
3569 - B. F. Jørgensen, Aalborg.
3575 - H. Hvolby, Nr. Sundby 
3596 - Sv. E. Rodding, Vejle.
3598 - J Jelitis, Hornbæk.
3609 - L. P. Lomholt, Sdr. Omme.
3645 - M. Nymand, København K 
3657 - P. Nielsen, Middelfart.

10 Aar siden
S e p t e m b e r  1 9 3  7. ^

„OZ“ 9. Aargang Nr. 9: Lederen behandler Em
net „Eksklusiv eller demokratisk Amatørbevægelse”.
— „OZ“ faar nu speciel teknisk Redaktør, idet OZ7N 
fra og med næste Nummer har lovet at udføre 
dette Arbejde gratis. — E. D. R-s 10 Aars Jubilæum 
blev meget omtalt i Pressen. Bl. a. blev Forenin
gens Virksomhed beskrevet i en speciel Kronik i 
Berlingske Tidende.

E. D. R. havde en nydelig Stand paa Radioudstil
lingen i „Forum”. — Til Generalforsamlingen var 
der norske og svenske Gæster. Foreningen har nu 
ca. 600 Medlemmer. Efter Generalforsamlingen var 
der Jubilæumsfest i Ingeniørhuset, og ca. 100 Med
lemmer deltog i Middagen. Æresgæst var E. D. R.s 
Protektor, Professor P. O. Pedersen, og vor første 
Formand, Ingeniør A. Christmas Eskildsen. — Fra 
og med dette Nummer er Rubrikken „For 10 Aar 
siden“ oprettet i „OZ“. OZ7F.

3664 - H. Nielsen., Middelfart. 
3691 - C. O. Jensen, Fredericia. 
3735 - Osv. Knudsen, Silkeborg 
3745 - J. Larsen, København F. 
3751 - R. Hvoby, Nr Sundby.
3754 - H. Larsen, Middelfart
3755 - Erik Jensen Middelfart.

„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 80, Odense, Telefon 10.439. Hertil sendes 
alt øvrigt Stof, som ønskes optaget i Bladet.

Formand: Børge Otzen, OZ8T, Godthaabsvej 123, Kbhvn. F.
Sekretær: Math Paulsen. Hasselvej 48, Lyngby 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.
Træffes i E. D. R.s Københavns Afdeling 1. og 3. 
Mandag i hver Maaned.

DR-Leder: C. U. Holten. OZ-DR 467, Phistervej 39, Helle
rup. Hertil sendes alt vedrørende DR-Afdelingens For
eningsforhold.

Udenlandskorrespondent: Mogens Kunst, Møllekrogen 11, 
Lyngby.

Annoncer: Dyva & Jeppesens Forlag, Akts., Sølvgade 10, 
København K. Tlf. Central 230.

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

Annoncepriser: Vi Side 150 Kr.. Vs Side 80 Kr., V« Side 
45 Kr. og Vs Side 30 Kr. 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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