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Da amatørbåndene sidst omtaltes i OZ 
(marts) havde vi i hovedsagen gode nyheder 
at bringe om opnåede resultater af vort sam
arbejde med Generaldirektoratet. Imidlertid 
er nu den frekvensfordelingskonference i 
GENEVE, som skal behandle kortbølgebån
dene med undtagelse af de her beliggende 
radiofonibånd, åbnet, og visse af vore bånds 
skæbne er atter ude i en konferences mal
strøm.

Konferencen åbnedes den 17. maj, og fra 
dansk side deltager telegrafingeniør E. A. 
Hansen og radioingeniør F. C. Wamberg, og 
den 17. oktober åbnes den konference, der 
skal fastsætte ikrafttrædelsesdatoerne for de 
aftaler, der er blevet resultatet af konferen
cerne i MEXICO CITY for kortbølgeradio
fonien og GENEVE for en lang række andre 
tjenester, heriblandt amatørerne. Mellem- og 
langbølgeområdernes frekvensfordeling er 
planlagt til at træde i kraft den 15. marts 
1950; — København-planen — og frekvens
fordelingen over 27,5 MHz er allerede trådt i 
kraft 1. januar i år.

Da vi for et halvt år siden skrev, at man 
muligvis tilstræbte at få 15. marts 1950 som 
dato for de øvrige frekvensbånds ikrafttræ
den, var det noget optimistisk. Idag kan vi 
faktisk kun sige, at så tidligt som denne dato 
bliver det næppe! Altså, der går nogen tid, 
før vi skal glæde os over det nye 21 MHz- 
bånd og ærgre os over, hvad der bliver dår
ligere på 7 og 14 MHz, og måske også på
3,5 MHz.

Når der nu i det følgende skal forsøges at 
kaste lidt lys over, hvordan situationen ser 
ud i øjeblikket, må dette ikke opfattes som

skrevet i en pessimistisk eller defaitistisk 
stemning. Snarere tværtom. Vi forsøger at 
være realister, at bevare hovedet koldt, gøre 
os situationen klar, etablere de rette forbin
delser og sætte ind, hvor vi mener at kunne 
få det bedst mulige resultat ud af vore be
stræbelser for at undgå en forringelse af vore 
arbejdsvilkår.

Først må vi imidlertid slå fåst, at denne 
sag ikke er en sag, der kun angår danske ama
tører og dansk Generaldirektorat; den angår 
alle europæiske amatører, og der vil sikkert 
blive gjort en alvorlig indsats for at skabe 
ensartet opdeling i de forskellige lande, hvor 
et amatørbånd skal deles mellem forskellige 
tjenester, således som bl. a. vort 3,5 MHz 
bånd, for at skabe så gode arbejdsforhold 
som muligt. Det er vort indtryk, at myndig
hederne absolut ikke er uvenlig stemt over
for amatørerne; men de har også andre tje
nester at tage hensyn til.

For overskuelighedens skyld er det bedst 
at se først på, hvad vi på nuværende tids
punkt kan gøre os klart bånd for bånd; der
næst vil vi se på, hvad der hidtil er gjort til 
forsvar for vore amatørinteresser, og hvad 
der vil blive gjort.

3,5 MHz.
Båndet 3500—3800 kHz deles som nævnt 

mellem amatører, bevægelige tjenester (und
tagen luftfart) og faste tjenester. Fra GD’s 
side vil man sandsynligvis finde en opdeling 
af båndet i flere, således at bl. a. amatør
båndet bliver et rent amatørbånd, bedre end 
hvis alle tre tjenester på een gang slippes løs 
i eet stort bånd. Tanken finder vi i og for sig
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korrekt, selvom den indebærer, at vi så ikke 
kommer op på ATLANTIC CITY-planens 
fulde 300 kHz; men på den anden side vil 
tanken om at have rene amatørbånd umiddel
bart virke tiltalende på enhver amatør.

Amatørerne vil så højst sandsynligt få eet 
sammenhængende bånd i stedet for som nu 
to adskilte med det berygtede hul imellem. 
Dette hul er for øvrigt ikke nogen eksklusiv 
dansk foreteelse, men området 3635—3685 
kHz er stadig lukket for amatørerne i Eu
ropa. Gør amatørerne i nogle lande alligevel 
brug af dette område, er det i strid med gæl
dende regler. "Hullet” benyttes stadig til faste 
tjenester af forskellige lande, heriblandt 
U. S. S. R., og vil derfor ikke blive åbnet for 
amatører under den nuværende frekvensfor
deling.

7 MHz.
Som omtalt i januar er 7100—7150 kHz ud

lagt-som blandet bånd: amatører og radiofoni 
i region I. For amatørernes brug af dette bånd 
gælder, at det kun vil blive åbnet for ama
tørerne på betingelse af, at de ikke forstyrrer 
aflytningen af radiofonistationernes udsendel
ser. I båndet er lagt 5 radiofonikanaler med 
10 kHz afstand, nemlig 7105—7115—7125— 
7135—7145 kHz, og deres sendetider optager 
praktisk talt alle døgnets 24 timer.

Hvadenten konferencen af praktiske grunde 
simpelthen benytter reglen om amatørernes 
brug af dette område og lukker det for regi
on I’s amatører, eller vi kommer til at dele 
det med døgndrift-arbejdende radiofonistati
oner med antenneeffekter op til 150 kW, så 
vil en realistisk betragtning give til resultat, 
at amatørerne faktisk kun får et rent ama
tørbånd på 7000—7100 kHz, der kan bruges til 
noget.

Denne sørgelige kendsgerning, som sikkert 
er gået op for de fleste efter læsningen af 
januar-oversigten, bringer os da til spørgs
målet: „Hvorledes giver vi så mange amatører 
som muligt mulighed for med udbytte at be
nytte denne rest af vort mest universelle 
bånd?”

Svaret må efter vor formening — indtil vi 
eventuelt efter en fordomsfri og saglig drøf
telse af spørgsmålet her i bladet er bragt på 
andre tanker, som vi kan arbejde videre 
med — blive, at båndet (i lighed med, hvad 
der altid har været tilfældet i U. S. A og 
Canada) efter fælles overenskomst mellem de 
europæiske amatørforeninger kun åbnes for 
telegrafi! Vi ved på forhånd, at fone-amatø
rerne vil protestere; men vi tror på den anden

side, at de ved nærmere eftertanke vil ind
rømme, at et rent CW-bånd på 100 kHz vil 
give amatørerne som helhed langt bedre ar
bejdsmuligheder, end hvis de skal deles op i 
f. eks. 50 kHz CW og 50 kHz CW + fone. Tænk 
blot på hvor få fone-amatører, der kan ar
bejde ad gangen på et 50 kHz bånd i forhold 
til det antal CW-amatører, der kan arbejde 
uforstyrret på samme område.

Lad os derfor inden vi tager kontakt med 
de andre europæiske amatørforeninger drøfte 
spørgsmålet sagligt her i OZ’s spalter.

Nogle ord om de bestræbelser, der udfoldes 
for at forsvare amatørbåndene mod ind
skrænkninger, vil være på deres plads.

E. D. R. har overfor Generaldirektoratet 
kraftigt understreget vigtigheden af, at ama
tørerne får så stort et 3,5 MHz-bånd som mu
ligt ud fra nedenstående betragtninger:

Båndet er absolut nødvendigt for indenland
ske amatørforbindelser.
Ligeledes for størstedelen af de inter-euro- 
pæiske amatørforbindelser.
144 og 58 MHz kan ikke aflaste 3,5 MHz for 
alle indenrigske amatørforbindelser.
Der er ca. 3 gange så mange amatører som 
før krigen, hvor 3,5 MHz-amatørbånedt var 
400 kHz bredt, og en udvidelse fra de 250 
kHz, der i øjeblikket er til rådighed, til  
300 kHz, ville være ønskelig, medens en 
nedskæring vil kunne medføre utilfredsstil
lende arbejdsforhold.

E. D. R. har et snævert samarbejde med 
N. R. R. L. og S. S. A., der begge nyder stærk 
støtte fra militæret, der er interesseret i et 
samarbejde med amatørerne. Også med 
U. S. K. A. er kontakten den bedst mulige; 
HB9AW er U. S. K. A.’s observatør på Gene- 
ve-konferencen. Den franske forening R. E. F. 
har på opfordring fået underretning om alle 
argumenter til støtte for amatørerne, idet 
man mener at have en mulighed for at få 
disse udnyttet på konferencen. Med R. S. G. B. 
holdes ligeledes nær kontakt, ikke blot om 
R. S. G. B.’s båndopdelingsplan, som vi skal 
behandle i en senere artikel, men også om de 
her fremførte spørgsmål.

At man ved denne lejlighed ser nytte af et 
nært samarbejde mellem amatørerne i Euro
pa turde fremgå med stor tydelighed.

Vi skal anse en løbende orientering af vore 
læsere om den videre udvikling for en af vore 
vigtigste opgaver i den kommende tid.

OZ8T.
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Tag med på rævejagt.
En pejlemodtager af OZ7EU.

dingen. Røret er 1 T 4, som svarer til det euro
pæiske DF 91, det er en 1,4 volts HF-pentode 
af miniature typen.

Rammeantennen er viklet op af 14—16 vin
dinger godt isoleret kobbertråd og har en dia
meter af 27 cm. Den kan godt vikles op på en 
træform, men det bedste er at indeslutte den 
i et kobberrør med en indvendig diam. af 15— 
20 mm. Røret er skåret over foroven, da det 
ellers vil virke som en meget kraftig kortslut
ning, men er iøvrigt ellers forbundet til mod
tagerens sted. Hele modtageren skal i og for 
sig helst være indbygget i en kasse af metal, 
f. eks. aluminium. Der er midtpunktsudtag 
på rammen, og hertil føres anodespændingen, 
pas derfor på, at trådenes isolation ikke bliver 
ødelagt under arbejdet med at trække trådene 
gennem kobberrøret.

Afstemningskondensatoren på 50 pF må 
være med isoleret aksel for at undgå hånd
kapacitet.

Modtageren er indrettet til sensning, altså 
sidebestemmelse. Det gøres med den viste 
hjælpeantenne, hvis virkning kan reguleres 
med potentiometeret på 25 kohm. Under selve 
pejlingen er det nok klogest at fjerne sense- 
antennen. Når retningen er bestemt og stregen 
slået på kortet, sættes senseantennen i, og ved 
nu at dreje modtageren fra den tidligere mi
nimumsstilling til den diametralt modsatte
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Rævejagterne er gået ind over hele landet, 
og en masse amatører tænker sikkert på at 
lave rævemodtagere, hvis de ikke i forvejen 
bar. Til de almindelige rævejagter, der arran
geres lokalafdelingerne imellem, er det jo ikke 
særligt store områder, der benyttes, så mod
tageren behøver faktisk ikke at være ret stor, 
når den vel at mærke er lavet rigtigt. Man 
kan udmærket nøjes med eet rør i modtage
ren, som altså bliver en almindelig regenera
tiv detektoropstilling. Diagrammet viser en 
sådan, det er taget fra det schweitziske ama - 
tørblad „OLD MAN“ nr. 3, 1949, dog med 
nogle enkelte modifikationer. — Det, det gæl
der om ved en sådan modtager, er at kunne 
bringe tilbagekoblingen ind og ud over sving
ningsgrænsen uden tærskelhyl, den skal gå 
ganske blødt og behageligt. Gør den det, er 
der næsten ingen grænser for, hvad der kan 
præsteres med en sådan modtager. Det gøres 
her ved at regulere skærmgitterspændingen 
med et potentiometer tværs over anodespæn



En jævnstrømssender.
Af OZ7P.

OZ7P beskriver nedenfor, hvorledes han 
har bygget en sender med 30 watt input ved 
kun 220 volt anodespænding. Visse enkelt
heder i senderens indstilling vil muligvis med 
fordel kunne ændres f. eks. forekommer det 
uøkonomisk at arbejde med skærmgitter
strømme på 50—60 mA i RL12P35, men herom 
mere i næste OZ. TR.

Formålet med denne artikel er først og 
fremmest at vise, hvorledes RL12P35 kan ud
nyttes af en jævnstrømsamatør, og samtidig 
kan konstruktionen måske give andre begyn
dere et tip, specielt hvad angår narrow band- 
modulatoren.

Begyndelsen til den nedenfor beskrevne 
sender var en ECO-PA med RL12P10 som ECO 
og' RL12P35 som PA.

Den blev bygget efter „begyndersenderen" 
fra OZ nr. 11—46, dog med den forskel, at sta
bilisatorrøret var udeladt, og anodespændingen 
på begge rør var 220 V. (Input på PA 13 W).

Glødestrømmen blev via en transformator le
veret fra en vibrator.

Antennen var, hvad den forøvrigt stadig er, 
10 m L. Med den opstilling har jeg ført 126 
QSO på 20 og 80 m og opnået forbindelse med 
følgende prefix’er: OZ, SM, LA, OH, D, ON, 
PA, G, El, F, I. YU, U, OK, W, VE, HH, VO 
og VK.

Men en dag „futtede" PlO’en af, og ga jeg 
allerede havde tænkt på at udvide opstillin
gen, gav det stødet til den ,,store ombygning". 
Senere er en NFM-modulator blevet heftet på, 
og her er altså resultatet.

Nogen detailleret gennemgang af diagram
met turde være overflødig, da alle koblinger 
og værdier skulle fremgå af diagrammet.

Det skal dog bemærkes, at når et rør som 
P35 skal arbejde med så lav en anodespæn
ding, så må skærmgitterspændingen nedsættes 
ganske betydeligt. Den er her nedsat til 30 V. 
og alligevel går der en skærmgitterstrøm på 
60 mA pr. rør; det lyder af meget, men rørene 
tager i alle tilfælde ikke skade af det. Skærm

stilling, altså 180 grader, vil man bemærke en 
styrkeforskel, som kan gøres endnu mere ud
præget ved indstilling af sensepotentiomete
ret. Man skal så i forvejen have bemærket sig 
den rigtige retning ved pejling efter en sta
tion, hvis position kendes, f. eks. Storebælts
færgerne, eller også kan det klares med en 
god målesender. Hjælpeantennen kan f. eks.

være en ændret autoantenne på ca. 1 m. Den 
må altid enten pege opad eller nedad.

Modtagerens batterier, som også bør være 
indesluttet i metalkassen, kan være et „Unite" 
og et 67 volts af „Atomax“ typen. De er lette 
og fylder ikke ret meget og kan nemt vare 
samtlige sommerens rævejagter igennem.

På gensyn til næste rævejagt!
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gittermodstandene til mellemtrin og PA skal 
altså være henholdsvis 3200 ohm, 12 W og 1600 
ohm, 24 W. Det er nogle mægtige strømslu
gere, men det luner altsammen i stuen.

Styregitterstrømmene for de to trin er og
så meget store, nemlig 12 og 35 mA. Som det 
ses af diagrammet, får fanggitrene i udgangs
trinet en lille positiv spænding på 15 V.

Strømmen andrager 3,5 mA for de to 
rør tilsammen, hvilket tilsyneladende er den 
værdi, der hæver inputtet mest (ca, 10 pct.).

Den samlede anodestrøm i PA trinet er 150 
mA ved fuld styring og bedste antennekobling. 
Det vil altså sige, at inputtet ligger på en 30 W.

De to trin, som er bestykket med P35, ar
bejder i klasse B, da anodestrømmen falder til 
henholdsvis 10 og 20 mA, når styrespændingen 
tages bort.

Da, som nævnt ovenfor, senderen oprindelig 
er bygget efter den omtalte begyndersender, 
følger diagrammet i store træk denne, specielt 
hvad angår styretrinet, og spoledataene for de 
øvrige trin er også de samme.

I stedet for den viste forlængerspole kan 
f. eks. et variometer benyttes, men et collins- 
led vil for amatører med en lignende antenne 
sikkert være det bedste.

Modulatoren, som er ganske ordinær, bliver 
drevet af en kulkornsmikrofon, og den giver 
med volumenkontrollen ca. 3/4 opdrejet et pas
sende frekvenssving på en 4 kHz, når ECO’en 
er afstemt til 80 m, mellemtrinet til 40 og ud
gangstrinet til 20 m

Nu vil flere måske indvende, at det er spild 
af den dyre strøm med denne opstilling, men 
tanken var o g s å  at bygge en jævnstrøms
sender, som uden større indgreb kunne ændres 
til „rigtige" anodespændinger.

OZ7P.

Ændring af radionesenderen RS 20 M.

Af Paul Størner. OZ7EU.

Den her i landet ret almindelige radionesen
der har en for mange ret ubehagelig skavank. 
Der skal særlige krystaller til de forskellige 
bånd. Det kan f. eks. ikke lade sig gøre at 
bruge et 80 meter krystal på 40 meter eller et 
40 meter krystal på 20 meter. Med en lille 
modifikation af senderen kan dette dog nemt 
rettes. Diagrammerne viser hvorledes. Fig. 1 
er, som senderen ser ud før ændringen, og fig.
2 viser den efter ændringen. Hele ændringen 
består i, at man lodder den kolde side af kry
stallet gennem en glimmerblok på 20000 pF 
op til skærmgitteret på LV 1. Fjerner skærm

gitterafkoblingen. Indsætter en drcsselspole på 
1—2 millihenry i serie med skærmgittermod
standen. Det er dog ikke altid sikkert, at denne 
er nødvendig. Desuden fjernes den lille kapa
citet mellem gitter og plade, og endelig ændres 
gitteraflederen for oscillatorrøret til en noget

mindre værdi, 0,1—0,2 M^ passer normalt. Nu 
svinger oscillatoren i en pierce-opstilling med 
krystallet mellem skærmgitter og styregitter, 
og denne opstilling giver ret kraftige harmo
niske. Indstillingen af senderen foregår ellers 
normalt, blot må man jo, når man f. eks. vil 
bruge et 80 meter krystal på 40 meter, sætte 
bølgeomskifteren på 40 meter og på samme 
måde på 20 meter

Da alle radiosenderne ikke er lavet fuld
stændigt ens, kan der være lidt forskelligt at 
ændre i de forskellige typer, men princippet 
er det samme i dem alle.

2 meter test i Holland.
De hollandske amatører afholder en 2 m test 

den 23. og 24. juli. PA0ZQ og PA0WL er særdeles 
aktive. Om sendetider kan intet bestemt oplyses, 
men der er PA-stationer i gang så at sige uafbrudt.

For alle de mange venlige hilsener og lyk
ønskninger til mm 60-årsdag bringer jeg en 
hjertelig tak. OZ7EH.
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En pejlemodtager.
Konstrueret af OZ7WU. Beskrevet af OZ7HL og OZ7EU.

Adskillige amatører vil sikkert blive over
raskede ved at se en modtagerkonstruktion 
med de gamle 4 volts batterirør, men vi har 
hele to grunde til at binge denne beskrivelse. 
Dels er den praktiske udformning yderst hen
sigtsmæssig, og den rent håndværksmæssige 
udførelse noget af det smukkeste, der længe 
er set blandt amatørkonstruktioner, dels viser 
denne modtager, at det meget vel lader sig 
gøre at opnå fine resultater med ældre kom
ponenter. T. R.

Denne pejlemodtager er særlig beregnet for 
cyklister eller motorcyklister, den er meget 
handy, er forsynet med bærerem, og den har 
bestemte pladser til kort med kompas, sense
antenne og lineal, og så har den selvfølgelig 
indbyggede batterier.

Fig. 1 viser modtageren klar til transport; 
som det ses, er rammen klappet ned, så den 
ligger plant med modtageren og intet fylder. 
I venstre side er der fra bunden og op gennem 
overkanten indloddet et messingrør, i dette har 
den leddelte senseantenne sin plads. Højre side 
er dobbelt, og i den slidse, der derved frem
kommef' sidder linealen. Kortet med kompas
set sidder bag på modtageren, og pladsen til 
dette er lavet ved at gøre siderne 10 mm bre
dere end overkanten med en ombukning på 
ca. 10 mm, det kan måske ses på fig. 2, der 
viser modtageren bagfra. Røret, der ses i højre 
side, indeholder 3 stk. 1,5 volts batterier til 
glødespænding, de er til at udskifte uden at

Fig. i.

skille modtageren ad, idet røret er forsynet 
med skruebund.

Under bunden af modtageren bagtil sidder 
der en lille spids, og en lille plade med en 
slidse stikker frem foran. En linie trukket fra 
spidsen gennem slidsen skal være nøjagtig 
vinkelret paa rammens plan. Denne anordning 
bruges til at overføre pejleretningen til kortet, 
som i forvejen er rettet ind efter kompasset.

Rammen L1 2x3 vindinger 20X0,05 litze. L3 15 vindinger 0,1 laksilke. Viklet udenpå L4.
L2 2X22 vindinger 0,1 laksilke. Prahn kammerform L4 55 vindinger 20X0,05 litze. Viklet udenpå L2.

i 3 kamre.
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med den viste glødemodstand på 15 ohm. An
dre rørtyper vil måske bedre kunne reguleres 
i skærmgitrene eller evt. på styregitrene, men 
dette sidste er ret ubehageligt i en pejlemod
tager. idet det normalt kræver ekstra batteriér 
til gitterforspænding.

HF-reguleringen er nødvendig, når man er 
tæt inde på livet af ræven, idet detektorrøret 
ellers nemt vil blive overstyret, og det vil være 
vanskeligt at konstatere sikkert minimum ved 
pejlingen. Nu kan der skrues ned på HF-kon- 
trollen, til man har et signal af passende styr
ke, og minimum er lige fint, hvadenten man er 
100 meter fra ræven eller 10 kilometer. 

løvrigt er modtageren ganske normal, der 
er ikke brugt mange komponenter, så den er 
ikke dyr at bygge for den, der selv kan lave 
kassen og iøvrigt har lidt tålmodighed.

Målene på kassen er 300X250X75 mm.

Pig. 2.

Spidsen sættes på pejlestedet, og man slår 
så en streg i slidsen foran, når retningen er 
bestemt.

Iøvrigt forgår pejlingen og sensningen på 
den normale måde.

Fig. 3 viser modtageren parat til brug,ram
men er slået op, senseantennen i, og kort, 
lineal og kompas er klart.

Diagrammet viser, at modtageren har push- 
pull indgang,det er noget, der sjældent ses i 
pejlemodtagere til rævejagtsbrug, men er ikke 
desto mindre absolut anbefalelsesværdig idet 
man her kan faa en fuldkommen symmetrisk 
indgang. De anvendte rør er alle af ældre ty
per, men de fungerer fint, og følsomheden er 
stor. De kræver ganske vist lidt mere batteri- 
væsen end de moderne batterirør af 1,4 volts 
typen, men man vil jo helst gerne bruge, hvad 
man har. Der er imidlertid ingen tvivl om, at 
modtageren kunne bygges en del mindre og 
lettere ved anvendelsen af moderne rør, og så 
kunne den måske endda blive endnu mere 
effektiv.

Ved en dobbelt omskifter O1 kan der over 
afstemningsspolerne lægges ekstra parallelka
paciteter, som afstemmer modtageren til Her
stedvesters frekvens 1176 kHz., det kan jo og
så være rart at høre lidt radiofoni på ræve
jagterne, evt. har man brug for at få „klok
ken".

Modtageren er forsynet med HF-regulering. 
Med de anvendte rør gik det faktisk bedst ved 
at regulere højfrekvensrørenes glødestrøm

Det er en virkelig velkonstrueret og hånd
værksmæssigt fint lavet modtager, der sikkert 
vil blive sin ejermand til stor glæde. Den bur
de få mange efterligninger.

Pas på højspændingen!
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En billig „storsuper”.
Konstrueret af OZ3AA. Beskrevet af OZ4RH.

OZ3AA’s idé med at anvende en forhånden
værende 4½ rørs super som fast indstillet 
mellemfrekvensforstærker efter en forsats 
med et HF trin gør det muligt at bygge en 
amatørmodtager med fin følsomhed og god 
spejlselektivitet på en økonomisk overkom
melig måde. Derimod vil selektiviteten næppe 
blive fuldt tilfredsstillende til CW-arbejde i 
de mest QRM-fyldte bånd, med mindre mod
tagerens mellemfrekvenstransformatorer æn
dres.

TR.

Amatørbevægelsen tæller som bekendt 
blandt sine medlemmer mennesker af alle 
aldre og samfundslag. Der findes derfor så
vel meget rige, „almindelige" og jævnt fat
tige amatører. Det forholder sig på samme 
måde med deres modtagere: Der er de flotte, 
kostbare 13 rørs supere, der er 4½-en og 
der er 1-v-l-en. Desværre ser man ofte på en 
ellers stor og flot station langt på den gale 
side af de 50 W anvendt en 4½ rørs super. 
Denne modtager er jo et middelmådigt kom
promis mellem pris og ydeevne. Til BCL 
kan den til nød gå an, men på en amatør
station er den meget uegnet. De samme rør 
i en l-v-2 giver betydeligt bedre resultater. 
„Vi har ikke råd til en storsuper". „Den er 
så vanskeligt at bygge“ siger mange ved tan
ken om et uhyre på et hundrede kilo. De 
færreste tænker sig at anvende en forsats. 
„Det er kun på UKB“. Men ved fremkomsten

af de to nye spolecentraler Prahn 791/1 og 
Torotor 30FA/1600 er der givet amatørerne 
en uvurderlig håndsrækning, idet vi nu er 
ude over det største problem ved en stor
super: Spolecentralen. Da begge centralers 
mellemfrekvens er 1600 kHz, er det meget 
nærliggende at anvende dem i en forsats, 
da de fleste modtagere kan tage den. Lyng
by ligger på 1605 kHz, og den kan de fleste 
jo tage.

I konstruktionen her er anvendt en Prahn 
791 1, da Torotors central ikke var frem
kommet på det tidspunkt, modtageren blev 
bygget. Diagrammet svarer nøje til det dia
gram. der følger centralen, på nogle få und
tagelser nær. Der er for at opnå båndspred
ning anvendt en 3 X 65 pF drejekondensa
tor i stedet for den foreskrevne 3 X 190. Der 
er indsat et potentiometer i HF-rørets skærm
gitter som HF-følsomhedskontrol. Rørtyper
ne lader til at være mindre kritiske, dog må 
man passe på støj, da modtageren er ret 
følsom. De opgivne komponentstørrelser pas
ser til EAF41 og ECH41, men der kan i HF 
anvendes rør som EF 8, 9, 6, 22, 50, 51, 54, 
12, 13. 41, 42. 40 og tilsvarende i andre serier 
(U-rør f. eks.) og som blandingstrin ECH 4, 
11, 21, 41, 42. evt. EF 50 — EF 50 eller EF 
54 — EF 50. 2 X EF 54 + EF 50 vil give en 
usædvanlig støjsvag modtager. Der kan sik
kert ogsaa anvendes tyske rør eller engelske 
og amerikanske.

Strømforsyning: Det er hensigten at til
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slutte forsatsen til modtagerens -netdel gen
nem et fireslået kabel (kan kun anvendes på 
AC!!!), men forsatsen kan også gøres univer
sal og bør da have sin egen netdel.

Monteringen er meget let på grund af de 
simple forbindelser til centralen. Der bør op
sættes en skærm mellem HF og Blander. løv
rigt kan opstillingen anbefales selv til be
gyndere, da den er meget lidt kritisk, dog 
spar på den skærmede ledning, der kan gøre 
det umuliget at trimme centralen.

Trimningen bør udføres af en, der har for
stand paa at trimme (det er ikke alle „radio
mænd”, der har det) og kan ikke udføres 
uden trimmesender. Sekundær-kredsen på 
1600 kHz transformatoren kan sikkert ikke 
stilles i resonans, men vil man have den se
lektivitet med, kan man, som antydet punkte
ret, sætte en lille kondensator i serie med 
kablet. Hvis man er bange for den fulde 
anodespænding over drejekondensatoren i 
mellemkredsen, kan man sætte en 0,1 μF i 
serie med drejekondensatoren (det er den 
bageste del af centralen).

OZ4RH,

Sommerlejrtesten 1949.
Under sommerlejren arrangeres en test for 

de uheldige, som hverken er i stand til at del
tage i lejren eller selv få forbindelse med lejr
senderen. Hver aften efter den udsendelse, der 
indleder aftenens aktivitet på 3,5 MHz, kalder 
OZ7EDR alle danske amatører, hvorefter disse 
vil få ordet og kalde op, idet de under opkal
det foruden deres eget kaldesignal giver 
7EDR’s rst-rapport. Det gælder nu om at no
tere så mange som muligt af de kaldende sta
tioner og den rapport, de opgiver, sammen 
med den rapport, den deltagende modtager
station selv giver OZ7EDR,

Testen løber i dagene 11., 12. og 13. juli, og 
logs må være lejrchefen i hænde senest i løbet 
af d. 16. juli. I tilfælde af, at flere deltagere 
har samme antal rapporter, vil der blive taget 
hensyn til, hvilken log, der giver det bedste 
billede af, hvordan lejrsenderen høres landet 
over.

Faste lejrudsendelser fra OZ7EDR bliver 
fra kl. 19,15 til kl. 19,30 hver aften fra den 
10. til den 24. juli.

EDR’s Testudvalg.

Flyv til sommerlejren.
Vi har bragt i erfaring, at foreningen af sender

amatører i Danmark afholder den årlige sommerlejr
i Hørhaven ved Århus i tiden fra den 10. til 24. 
juli, og vi tillader os i den anledning at henlede

Deres opmærksomhed på flyveforbindelsen mellem 
København og Tirstrup, der i sommersæsonen tra
fikeres 3 gange daglig efter følgende fartplan:

18,20 12,30 7,20 afg. København ank. 9,20 14,20 20,20 
19,10 13,10 8,10 ank. Tirstrup afg. 8,30 13,30 18,30

Billetprisen er for enkelt tur kr. 43,- og for 
tur/retur kr. 77,-. De anførte billetpriser inkluderer 
befordring af 20 kg bagage, og bagage herudover 
koster kr. 0,45 pr. kg.

Busbefordringen København-Kastrup er indbe
fattet i billetprisen, medens befordringen. Tirstrup - 
Århus koster kr. 4,- for enkelt tur og kr. 6,- for 
tur/retur. Hvis De ønsker busbefordring direkte 
til Hørhaven, kan vi arrangere dette for en pris af 
ca. kr. 1,25 pr. km.

Det skulle glæde os meget, hvis De gennem Deres 
medlemsblad eller på anden måde ville bringe 
ovennævnte til Deres medlemmers kundskab, og vi 
kan nævne, at såfremt der kan arrangeres en grup
perejse til sommerlejren, kan vi tilbyde Dem 1 
fribillet for hver 10 fuldt betalende passagerer Kø
benhavn-Arhus v. v., og hvis der er under 10, men 
mindst 5 fuldt betalende passagerer, kan vi tilbyde 
Dem 1 billet med 50 pet. rabat.

Såfremt vi på nogen måde kan være Dem be
hjælpelig med hensyn til arrangementet af de fore
stående rejser, er vi med fornøjelse til Deres dis
position.

Med hilsen,
DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/S

Forsøg med fjernsyn.
Forsøgsudsendelserne med fjernsynssignaler fra 

senderen i Radiohuset vil nu blive påbegyndt; der 
er indtil videre for juni måned fastsat følgende 
program:

Søndag og mandag ingen udsendelse.
Tirsdag kl. 11,00—12,00 og 19,30—20,30.
Onsdag kl. 11,00—12,00 og 14,00—15,00.
Torsdag kl. 11,00—12,00 og 14,00—15,00.
Fredag kl. 11,00—12,00 og 14,00—15,00.
Fredag kl. 11,00—12,00 og 19,30—20,30.
Lørdag kl. 11,00—12,00.

Udsendelserne kl. 11,00—12,00 og kl. 14,00—15,00 
vil få følgende karakter:
25 min.: elektronisk prøvemønster, der udelukkende 

består af sorte og hvide flader med ret
linet begrænsning.

25 min.: stationært prøvemønster med vifteformede 
liniebundter, cirkler og gråskalaer til un
dersøgelse af modtagernes opløsningsevne. 

10 min.: fotografier, kortvarige filmsscener.

Udsendelserne om aftenen vil få følgende karakter: 
10 min.: simpelt elektronisk prøvemønster, f. eks.

et hvidt kors på sort baggrund.
10 min.: mere detailleret elektronisk prøvemønster. 
10 min.: stationært prøvemønster.
10 min.: diverse fotografier.
10 min.: filmsscener.

10 min.: studieoptagelser af tilfældige personer.
Udsendelserne af prøvemønstre og fotografier 

tænkes ledsaget af annoncering og brudstykker af 
Statsradiofoniens ordinære program, udsendt over 
den til udstyret hørende lydsender af hensyn til 
lydkanalens afprøvning.

Udsendelsen af fjernsynssignalerne sker på fre
kvensen 63,25 Mhz, og den tilhørende lyd udsendes 
på frekvensen 67,75 Mhz.
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Sommerlejren.
Ja, så er der ikke mange dage, til E. D. R.s 

stander går til tops side om side med danne
brog og de øvrige deltagerlandes flag på flag
bakken i „Hørhaven", og sommerlejren 1949 
er åbnet. .

Har du endnu ikke kunnet bestemme dig 
til at tage i sommerlejr, så er det på høje tid, 
send allerede i dag et par ord til lejrchefen 
OZ8JB, Skovvej 4a, Aarhus, og meddel hvil
ke dage du og din familie kan være med i 
lejren.

Foruden flere mindre udflugter til fods er 
der planlagt en heldagstur med rutebiler fra 
lejren til de skønne molsbjerge og Kalø ruin, 
det bliver fredag den 15. juli. Billetpris for 
hver voksen deltager bliver ca. 6,50 kr. Vær 
venlig at lade OZ8JB vide, om du ønsker at 
deltage i denne udflugt.

Rævejagterne, det er planlagt at afholde fra 
sommerlejren, bliver alle på 3,5 Mhz, hvorfor 
alle, der ikke har rævemodtageren i orden til 
denne frekvens, må sørge for at få den ændret 
i tide. Kort til rævejagterne vil kunne købes
i lejrens kiosk.

Sommerlejrens programudvalg har anmo
det om, at alle, der har musikinstrumenter, 
derunder redekamme, mundharmonikaer, 
flygler o. 1., venligst vil tage dem med i lej
ren, ligesom alle ideer til underholdning mod

tages gerne sammen med tilmeldingen til 
lejrchefen.

Weekendgæster og deltagere, der kun bli
ver nogle enkelte dage i lejren, og som ønsker 
at spise der, må også give meddelelse om de
res deltagelse, så der kan sørges for mad til 
dem alle.

De angivne togtider er kun for almindelige 
tog, ikke lyntog. Fra hovedbanegården skal 
man med sporvogn linie 1 mod Marselisborg, 
hvor bussen afgår fra linie l’s endestation 
(remisen).

Så er der kun at ønske, at det gode vejr vil 
komme og være vor gæst også, så der kan 
samles sundhed til de mange vinteraftener, 
der senere vil blive tilbragt hjemme ved sen
derne.

Det er vort ønske, at så mange som muligt 
kan nå at være i lejren til standerhejsningen 
søndag den 10. juli kl. 12,00.

Så da på gensyn i lejren.
73. Aarhusafdelingen.

*

afg. ank. Aarhus
Aalborg ..............  8,45 12,55 14,23 11.05 14.55 18,29
Aalestrup --------- 7,54 10,51 14,07 11,05 14,55 18,29
Esbjerg ............... 7)29 10,55 12,35 11,19 14,51 16,10
Faaborg .............. 5,40 10,05 14,40 11.19 14,51 20,18
Fredericia -------- 8.05 9,25 14,15 10.33 11.19 16,10
Frederikshavn 7,00 11,37 12,02 11,05 14,55 18,29
Haderslev --------- 6,55 11,28 11,19 14,51
Herning .............. 6,27 8,40 11,30 8.44 10,50 13,44
Hobro .................. 9.34 13,39 15,47 ' 11,05 14,55 18,29
Holstebro . . . .  7,30 9,58 13,04 11.05 14,55 18,29
Horsens ..............  10,24 14.40 15,15 11,19 15,45 16,10
Hjørring .............  7,45 12,11 12,57 11,05 14,55 18,29
Kalundborg , . 11,15 18,30 16,05 22,40
Kolding ...............  8,53 12,25 13,48 11,19 14,51 16,10
København . . 7,22 7,55 8,45 14,06 14,51 16,10
Løgstør ...............  6,27 9,25 12,36 11,05 14,55 18,29
Nyborg ................ 7.42 11.36 12,26 11,19 14,51 16,10
Nykøbing M .. 7,12 9,43 11,40 11,05 14,55 18,29
Nykøbing F . . 6.18 6,52 14,24 14,51
Odense ................ 8,15 11,07 12,58 11,19 14,06 16,10
Randers ..............  10,07 14,07 16,50 11,05 14.55 18,29
Ringkøbing . . 6.38 8,35 10,48 11,05 14,55 18,29
Skive ...................  8,47 11,22 15,05 11,05 14,55 18,29
Silkeborg -------  9,34 10,45 12,35 10,50 11,58 13,44
Skagen ................ 5,45 10,15 11,05 14,55
Skem ...................  7,40 10,36 10,50 13,44
Struer .................. 8.04 10,35 14,18 11,05 14,55 18,29
Sønderborg . . 5,17 10,00 13,18 11,19 14,51 16,26
Svendborg . . . .  5.55 10.00 11.05 11,19 14,51 16,10
Thisted ...............  5,10 8,00 12,15 11,05 14,55 18,29
Tønder ................  5,45 10,35 11,19 14,51
Varde ..................  6,51 11,51 11,19 16,10
Vejle ....................  9,52 12,01 14,42 11,19 13,57 16,10
Viborg .................  9,31 12,15 15,55 11,05 14,55 18,29
Bus fra H. Jensens Pl. og sporvognsremisen (linie 1)

Hverdage 10,00 11,00 13,00 14,00 14,30 15,00 15,30 
16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 19,00 20,00 

sidste bus til Aarhus 20,35
Søndage hv. halve time fra 9,00—11,30 og 13,00—20,00 
sidste bus til Aarhus 21,35

106



Den store

fynske

rævejagt

Forskellige situationer 
fra nat jagten.

Den store fynske rævejagt
er overstået for i år. Ræven, OZ9VR, ryk
kede tidligt ud kl. 19,30 og med den fulgte 
OZ5CC, OZ3XA og OZ2KG samt aftenens 
gode fe, fru OZ3A samt 2 sendere med til
behør. Turen gik til skovene ved Nr. Søby. 
OZ9VR og OZ3XA havde travlt med at ind
rette selve rævehulen; en udstoppet ræv 
vogtede indgangen. Fru OZ3A havde benyt
tet tiden til at indrette sin pølsevogn.

Nu var alt klar til at modtage jægerne, og 
jeg må med glæde sige, at der var mange i 
år, ca- 30 hold med 3 til 4 mand pr. hold eller 
ca. 100 mand ialt. Kl. 23,00 sendtes der før
ste gang og efter tredie sendetid blev der på
budt ro i hulen, for nu kunne man snart vente 
de første jægere. Det var gennemgående de 
nye jægere, der dominerede jagten i år. Nu 
kom de første biler til syne og pludselig 
vrimler skoven med projektører, vi kan næ
sten ikke trække vejret af bare spænding, 
hvem kommer først ind. Løsningen falder

hurtigt, OZ6OK og OZ9JP bliver første hold 
med den pæne tid 2 timer og 2 min. Derefter 
Petersen, Ullerslev, Rosenlund, Madsen Tho- 
ma, 3MJ, 4BK, 5V, 3X, 7U, 1W, 5G, 7CA, 5Y, 
3SL, 3A, Kamuk, 9AX, 3SN og Eisner; ialt 
20 hold fandt ræven. Ved fru OZ3A var der 
nu trængsel, og da jagten var endt, var alle 
pølserne solgt og suces’en fastslaaet.

Små pudsigheder under jagten.
OZ7U kunne ikke forstå hvad det var for 

en uorden i skovbunden, da han snublede 
over omformeren til senderen, men gik vi
dere uden at opdage ræven, hi.

Om dagen havde ræven gemt sig i et hegn 
nede ved Ore, og her var 20 hold også så 
heldige at finde ind. Nr. 1 blev Madsen Tho
ma på den meget fine tid af 36 minutter, 
nr. 2 OZ3A på 51 minutter, nr. 3 OZ5Y 1 time
2 minutter og derefter resten jævnt fordelt. 
Kl. 15,30 samledes man på Højby kro til fæl
les kaffebord og uddeling af præmier. Og
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hermed sluttede den store fynske rævejagt 
for 1949. Der skal, trods meget stor delta
gelse, lyde et klagesuk, vi manglede vore 
venner fra København, de svigtede os i år, 
og mest vor gamle erfarne rævejægermester 
OZ7EU, men jeg er sikker på, at de skal nok 
komme til næste år, jeg kan ikke tro, at de 
helt har opgivet Fyn!

Tak til alle, som medvirkede og deltog. På 
gensyn til næste jagt!

OZ2KG.

Resultaterne fra 2 m field day 
den 14. og 15. maj.

Fra de ca. 27 stationer, der deltog, er der 
kun modtaget log fra 14. Heraf kom een for 
sent og 4 var fra stationer, der deltog i testen, 
men udenfor konkurrencen. Da saa mange 
ikke har indsendt log, forskydes resultaterne 
noget, så derfor er foruden det tildelte points
tal også det krævede opgivet i parentes. 
Rækkefølgen bliver da:

SM7BE 550 (1045)
OZ3EP 217 ( 351)
OZ7KM 167 ( 182)
OZ7AQ 144 ( 159)
OZ5MK 136 ( 201)
OZ6UN 124 ( 189)
OZ5HR 106 ( 109)
OZ7XU 14 ( 60)

Udenfor konkurrencen deltog SM7RP 340 
(600), OZ3LM 182 (287), OZ7SJ 51 (51). 
OZ2IZ 26 (26) og OZ2UC. OZ7G kom des
værre for sent med loggen. Desuden er der 
konstateret, at følgende stationer har været 
i gang: SM7PP, OZ2AF, OZ2EDR. OZ2PI. 
OZ2RA, OZ3XP, OZ5AA, OZ5AB, OZ5LBC, 
OZ6AA, OZ7EJ, OZ8H og OZ9ROS — uden 
at indsende log.

Af de foreliggende oplysninger fremgår det, 
at den bedste tovejsforbindelse er SM7BE—

OZ9ROS, og afstanden er 74 km (opgivet af 
SM7BE), men foruden denne er der opnået 
mange fine resultater, der viser, at der vir
kelig bliver lavet noget ved 2 m arbejdet, og 
at der en hastig udvikling i gang. Det er især 
modtagerne, der er blevet bedre, og mange 
benytter en super eller converter foran f. eks. 
en 10 m tank modtager (hvilket anbefales af 
flere), men dette fører jo med sig, at modta
gerne bliver mere selektive end de tidligere 
benyttede superregenerative modtagere, så 
det kniber med at modtage de mindre stabile 
sendere, og det er faktisk her, de største van
skeligheder har været i denne omgang, idet 
mange har brugt alt for lang tid til at gen
nemføre en QSO under disse forhold. Der må 
derfor gøres en alvorlig indsats for at fre
kvensstabilisere senderne, hvis man vil gøre 
sig håb om at opnå gode resultater i fremti
den. I samme forbindelse kan det nævnes, at 
det vil være af stor betydning at kunne be
nytte CW eller MCW, idet erfaringen viser, at 
det mange gange har været muligt at gen
nemføre en QSO med MCW, hvor det var 
umuligt at gøre det med fone.

Lad os nu udnytte de erfaringer, vi har hø
stet denne gang, så vi kan stå endnu bedre 
udrustet til næste dyst og opnå endnu bedre 
resultater.

Jeg vil så på Struer afdelingens vegne takke 
alle. der har deltaget, og udtrykke håbet om, 
at vi kan mødes med endnu flere til field day 
i august. Præmierne vil blive tilsendt SM7BE 
og OZ3PE snarest.

vy fra hele afdelingen. OZ3LM.

PHILIPS A/S FLYTTER UD I DET NYE 
INDUSTRIKVARTER PA AMAGER

Philips A/ S har i de sidste årtier gennemgået en 
betydelig udvikling, og pladsforholdene i den gamle 
bygning i Krystalgade er efterhånden blevet altfor 
trange.

Man har derfor nu besluttet at flytte domicilet 
til Strandlodsvej 2—4 i den netop opførte „Industri
gård", hvor pladsforholdene og arbejdsbetingel
serne vil blive væsentligt forbedrede.

Alle de afdelinger, som Philips efterhånden har 
set sig nødsaget til at sprede rundt om i byen, kan 
hermed blive samlet, og en fordel er det også, at 
Philips fabrik ligger i umiddelbar nærhed af de ny 
lokaler. Man regner med, at flytningen vil medføre 
såvel en forbedring af den interne arbejdsgang, 
som bedre betingelser for modtagelsen og ekspedi
tionen af firmaets store kundekreds.

Den omfattende flytning vil finde sted den 3., 4. 
og 7. juni, dog vil reklameafdelingen, Vandkusten 5, 
og service-afdelingen, Købmag'ergade 64, først følge 
efter i slutningen af henholdsvis juni og juli.

Samtidig med, at adressen forandres, ændres også 
telefonnummeret. Det nye telefonnummer er:

Sundby 7601.
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N. R. A. U. — Nordisk Radio Amatør Union.
N. R. A. U.-repræsentanterne fra E, D. R., 

N. R. R. L. og S. S. A. — OZ8T — LA3Q og 
SM5ZP mødtes d. 27. maj i Oslo for at drøfte 
genoptagelsen af N. R. A. U.-arbejdet. Dei 
var fuldstændig enighed om, at arbejdet sna
rest skulle bringes ind i de gamle baner, 
og der blev truffet foreløbige aftaler om, 
hvorledes de mest presserende opgaver skulle 
gribes an.

N. R. A. U.-repræsentanterne overværede 
et hovedbestyrelsesmøde i N. R. R. L. samt 
foreningens ordinære generalforsamling og 
havde ved begge lejligheder ordet for at for
tælle om erfaringer fra deres egne foreninger 
på de drøftede områder.

Ved mødet den 27. overrakte OZ8T LA-3Q 
og SM5ZP det nye N. R. A. U.-emblem, der 
er udarbejdet og skænket af OZ7HL. Em
blemet vil endvidere fremtidig pryde præ
mierne i N. R. A. U.-test’erne. OZ8T.

Meddelelser fra bestyrelsen.
Opmærksomheden henledes på, at forslag 

til bestyrelsesmedlemmer for det kommende 
forretningsår må være indsendt senest d. 20. 
juli for at komme i betragtning. Se EDR’s 
vedtægter, § 11, stk. 4, aftrykt i den sidst ud
komne QTH-liste, side 4. Forslag sendes di
rekte til sekretæren OZ8O, Erik Langgaard, 
Hørsholmvej 49, Gentofte.

Bestyrelsen har ment, at referater af for
retningsudvalgets og bestyrelsens møder skal 
udsendes til alle landsforeningens lokalafde
linger, så medlemmerne på denne måde kan 
orientere sig om bestyrelsens arbejde. De før
ste referater er udsendt og kan ses hos afde
lingernes formænd.

Også de beretninger, der modtages fra ar
bejdsudvalgene, vil blive udsendt.

Fra testudvalget.
I denne test deltog ialt 10 amatører. Resul

tatet blev således:
OZXY klasse 4 112
OZ4AH „ 2 20
OZ7OJ 2 20
OZ7H „ 2 18
OZ5U „ 1 9
OZ7FN „ 1 4
OZ7PB 1 4
OZ8PM , 1 4

Der indkom ikke logs for OZ2EDR og 5CC.
OZ7BR.

De schweiziske amatører afholder „VHF- 
Mountain-Day“ lørdag den 9. og søndag den

10. juli. Frekvenserne er 59 mc, 144 mc og 
420 mc. HB’erne må tage QSO med udenland
ske stationer i tidsrummene:

Den 9. juli: 1900—2200.
Den 10. juli: 0700—0800.

1530—1700.
Både Al—A2 og A3 må benyttes.

Den 31. juli har HB-amatørerne „National- 
Mountain-Day“. Det foregår på 3,5 mc., men 
deltagerne må kun træde i forbindelse med 
andre HB stationer.

Testudvalget.

Fra foreningen Sveriges Såndare Amatorer har 
E. D. R. modtaget:

Tredje distriktet av Sveriges Sandareamatorer 
kommer under veckan 4 — 10. juli 1949 att anordna 
ett radioamatørlåger, till vilket vi hårmed inbjuda 
amatorer åven från de andra nordiska amatororga- 
nisatipnerna. Lagret kommer i likhet med 1948 års 
att forlaggas till Aston, som ligger efter den norr- 
landska kusten mellan Sundsvall och Hårnosånd. 
Inkvarteringen sker inomhus i en militårforlåggning 
och priset pr. dygn uppgår till c:a 4 svenska kronor 
inklusive logi och mat. Tålt eller sångutrustning 
behover alltså ej medforas.

Under lågret komma vi att ågna oss åt amator- 
radio och ett antal stationer komma att vara upp- 
stållda. Dessutom ågnas en stor del av tiden åt an- 
tennexperiment, UK-forsok, råvj akter etc. Goda 
badmojligheter finnas också vid lågerplatsen.

Forrå året hade vi glådjen att"se några danska 
amatorer vid vårt sommarlåger. Det år vår for- 
hoppning att vi åven i år skola få tråffa några av 
våra OZ-kollegor, och vi vore tacksamma om upp- 
giften om lågret kunde spridas till medlemmarna i 
EDR. Ytterligare upplysningar kunna erhållas efter 
hånvåndelse till SM3WB, Hornsgatan 2, Frdson, 
Sverige. For SSA tredje distrikt:

O. Sven Granberg,
SM3WB, Distriktslédare.

Fra Fa. Rudolph Schmidt har EDR modtaget:
X Deres nr. 5, 21. årgang, maj 1949, bemærker vi i 

artiklen side 82, at Fa. Tage Schouboe fører en sen
der spoleform nr. 6128 af frekventit (Eddystone fa
brikat), og vi tillader os herved at gøre opmærksom 
på, at vi har eneforhandling af Eddystone fabrikater, 
og at den omtalte spoleform derfor må stamme 
fra os.

Dødsfald. Det var et tungt budskab for Struer- 
afd. medlemmer, da vi søndag den 22. maj fik at 
vide, a tOZ2RI, Helge Randsbæk, om morgenen, var 
død, efter at han i lang tid havde været syg. Helge 
var særlig interesseret i UKB-arbejdet, gennem 
hvilket han satte et tidligt præg på livet i afd., hvor 
han for øvrigt var den første som var i gang på
2 meter. Han var altid parat til at give en hjæl
pende håndsrækning. Hvis een af os havde et pro
blem, gik vi ofte til ham med det, og havde han ikke 
en løsning parat, satte han sig ind i sagen med en 
grundighed, som vi andre mange gan har misundt 
ham evnen til. Han udførte således et stort arbejde 
for at finde frem til et sikkert grundlag for bereg
ning af retningsantenner. Om dette emne holdt han
i Struer et foredrag den 23. april 1948, som sikkert 
vil huskes af adskillige UKB-amatører. — Vi har i 
Helge mistet en sjælden god kammerat, der vil blive 
savnet stærkt i tiden, der kommer. — Æret være 
hans minde! OZ2IZ.
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Er hullel i 80 meter-båndet der 
for vor egen skyld?

I mine bestræbelser for at blive fri for 
BCL-QRM er jeg stødt på dette problem. En 
lytter kom og fortalte at han for første gang 
havde været forstyrret af mig i aflytning af 
Kalundborg. Jeg havde noteret sendefrekven
sen for det pågældende tidspunkt op, og da 
der kun havde været forstyrrelse (CW), mens 
jeg benyttede den bestemte frekvens, var 
der noget at gå ud fra. Jeg grundede og kom 
til det resultat, som jo er velkendt, at lytte
rens superoscillator måtte have så kraftige 
oversvingninger, at en af dem kunne danne 
mellemfrekvens med min bærebølge. Nu var 
det så interessant at vide, hvilke frekvenser 
jeg skulle holde mig fra for ikke også at for
styrre husets 52 andre lejere. De fleste supere 
og vist alle her har mellemfrekvenser mel
lem 440 og 450 kHz, og her lyttes kun på 
Kalundborg.

Mellemfrekvens ....................... 440 kHz 450 kHz
Kalundborg .............................. 240 kHz 240 kHz
Super oscillator .......................  680 kHz 690 kHz
Superosc. 6. harmoniske 4080 kHz 4140 kHz
MF .......................................  440 kHz 450 kHz
Uheldige frekvens .................. 3640 kHz 3690 kHz

Jeg har kontrolleret udregningerne ved 
hjælp af mine egne supere, og her har de 
holdt stik. Kun eet sted i 80 m båndet virke
de senderen forstyrrende på Kalundborg. Jeg 
stillede senderen i nulstød med Kalundborg 
og regnede mellemfrekvensen ud. Det stemte 
nøjagtigt med de faktiske forhold.

Men hvad nu med den omtalte lytter? En
ten måtte jeg have været i „hullet" med sen
deren, og det havde jeg ikke, eller også måtte 
hans MF være forkert. Den viste sig at være 
nøjagtig 440 kHz, som opgivet af fabrikken. 
Hvad så? Ja, jeg har kun een forklaring, og 
den er noget vidtløftig. Huset har fælles an
tenneanlæg (noget der absolut ikke virker 
efter lejernes krav), og mange fiskere lytter 
efter de pårørende på havet. En superosc. 
kan jo let sende noget ud i antennen, og en 
blanding af min frq. ca, 3550 kHz og en ose. 
på 3310 eller 3790 kHz giver jo en forskel, 
der netop er 240 kHz eller Kalundborg. 3790 
kHz er netop ose.-frq. for en modtager, der 
lytter på 90 m, et af de områder, fiskerne be
nytter.

De erfaringer, jeg her har gjort, har stand
set mig i at beklage mig over „hullet", hvor 
jeg altsaa ikke vil kunne sende, med mindre

jeg sætter 53 bølgefælder eller drosselspo
ler op.

Dette gælder, hvor der lyttes på Kalund
borg, men mon noget lignende ikke optræder, 
hvor der lyttes på København?

OZ2BB.
*

Jo, det gør det i høj grad. Vi må imidlertid 
tage hensyn til, at en del modtagere har mel
lemfrekvensen liggende så højt som 455—460 
kHz. Regner vi med et „farligt område på 
440—460 kHz, ser opstillingen således ud:

Mellemfrekvens................  440 kHz 460 kHz
København .......................  1176 kHz 1176 kHz
Superoscillator ................. 1616 kHz 1636 kHz
Superosc. 2. harmoniske 3232 kHz 3272 kHz
Mellemfrekvens ................ 440 kHz 460 kHz
Uheldige frekvens . . . .  3672 kHz 3732 kHz

og nu er det ikke blot forbudte- frekvenser i 
„hullet", som forstyrrer, men tillige området 
3685—3732 kHz, altså en betydelig del af 80 m 
båndets øverste halvdel.

Gentages udregningen for Kalundborg 
under hensyntagen til mellemfrekvenser på 
450—460 kHz kommer man til det nedslående 
resultat, at området 3690—3740 kHz nu også 
kan være farligt. TR.

Svar til artiklen: Forberedelse til sommerlejren 1949.
Den efterlyste indholdsfortegnelse over lejrmate

riel er afsendt via landsforeningens sekretær den
30. novbr. 1948 til OZ8PN. At indholdet af pakkerne, 
som vi fik fra Svendborg-afd. borset fra målebrædt 
med tilbehør også skuffede os her på Bornholm, 
skal ikke være nogen hemmelighed, men der er af
sendt nøjagtigt det samme, som vi modtog. Blot 
måtte vi forny emballagen, da den gamle var itu 
ved modtagelsen. Lejrsenderen blev returneret få 
dage efter, at lejren var slut, i den originale embal
lage (trækasse) til OZ1WP efter ordre pr. telegram.

OZ4KA

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN:

Formand: OZ2KP, Staack-Petersen, Risbjerg-
gaardsallé 63, Valby. Afdelingen har normalt møde 
hver mandag aften kl. 19,30 i „Foreningen af 1860”s 
lokaler, Nørrevoldgrade 90. Fra kl. 19,30 til 20: QSL- 
central. Alle oplysninger om afdelingens virksom
hed fås på modeaftenerne hos formanden, OZ2KP.

Månedens program:
20. juni: Fjernsynsaften v/6K.
Obs.! På grund af de sædvanlige lokalers lukning 

afholdes mødet i „Forum“s biograf, indgang fra 
St. Markus Allé.

Næste møde den 1. august.
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Bornholm: Aftenture til „Skovly" den 1. og 3. 
torsdag i juni, juli og august måned. Første gang 
den 16. juni. Start fra Nordre Jernstøberi kl. 19,00. 
Lørdag den 25. juni: Sommerfest i klubhuset, som vi 
til den tid håber at have ok efter .branden. Nær
mere om denne fest direkte til medlemmerne i 
„OZ4EDR". Søndag den 26. juni: Foredrag af OZ7EU 
i klubhuset kl. 15,00. Emne: Senderteknik. Torsdag 
den 14. juli: Aftenrævejagt. Frekvens: 1810 kHz. 
Mere herom i „OZ4EDR".

Noter datoerne paa kalenderen, og saa møder vi 
godt op. OZ4KA.

Klubhuset i brand.
Onsdag den 18. maj kl. ca. 19,30 blev der slået 

alarm til Rønne brandvæsen og Zonen, at EDR’s 
Bornh|olms-afdelings klubhus ptå Snorrebakken 
brændte.

Kun ca. 6 min. efter var korpsene på pletten, og 
det viste sig da, at hele køkkenet stod i lys lue. 
P. & T. har som bekendt modtageranlægget for 
Rønne radio stående der. Zonen gik straks i gang 
med at fjerne alt inventar, og det var nødvendigt at 
sende røgdykkere ind. 4KA prøvede først at gå ind, 
men kom hurtigt ud på grund af den megen røg. 
Efterhånden samledes en del amatører og en masse 
tilskuere på brandstedet.

Køkkenet blev fuldstændig raseret, og P. & T. fik 
hele deres grej ødelagt. Det meste af taget og lof
terne har lidt skade, og formentlig er den elektriske 
installation også ødelagt. Ved branden mistede vi 
bl. a. nogle gummikabler, ca. 20 radiorør, 11 trafos, 
en felttelefon samt en del service. Bent.

Nyborg: Afdelingen indbyder Korsør afdelingen 
og andre nærliggende klubber til en lille skovtur 
med medbragte madkurv søndag den 19. juni kl. 15. 
Mødested: OZ7CM, Taarnvej, Nyborg!

Hver 3. lørdag i måneden er der møde hos OZ7AH 
„Radio Service", NjørrevOldgade, kl. 13,30 til ca. 
14,30, hvor formanden vil oplæse nyheder fra hoved
bestyrelsen. Vy73 OZ5U.

Odense. I anledning af overvældende tilslutning 
ved rævejagterne har man udvidet jagternes antal 
med 2.

Månedsmødet afholdes den 28. juni kl. 20.00 på 
Brandstationen. Alle rævej ægere medbringer deres 
modtagere; der bliver lejlighed til afprøvning, ju
stering o. s. v., samt fri diskussion om de forskel
lige typers fordele og mangler. Endvidere præmie
uddeling fra jagterne 30. april og 18. juni.

Rævejagterne:
18. juni: Dagjagt kl. 19,00—21,00, kort: Sanderum.

29. juni: Aftenjagt kl. 21,00—23,00, kort: Sanderum
31. juli: Form.-jagt kl. 9,30 (alle jægere starter 

samlet, se næste OZ).
20. aug.: Eftm.-jagt 2 ræve, tilrettelægges i sam

arbejde med Kerteminde.
17. sept.: Natjagt, arrangeres af Svendborg afd.

Der sendes 2 min. hvert 20. minut og husk: to 
eller flere hold må ikke arbejde sammen eller køre 
i samme motorkøretøj.

Silkeborg: Månedsmøde sædvanligt sted mandag 
den 20. juni kl. 20,00.

Forslag til sommerens arbejde udbedes! Det er 
ikke tilstrækkeligt at fremsætte kritik. Lad os få 
nogle konstruktive forslag . . . OZ5OX.

Struer: Månedsmødet tirsdag den 21. juni kl. 19 
på B & O. — 3LM har overtaget hvervet som UKB- 
manager, hvorfor event. UKB-korrespondance til 
afd. bedes sendt til ham. 73,OZ2IZ

Vendsyssel afdeling har afholdt generalforsamling 
den 25. maj. Formanden aflagde beretning og gav et 
udførligt referat af formandsmødet i Aarhus. Kasse

reren fremlagde regnskabet, der godkendtes. For
manden, Mandrup Christensen, og kassereren, Gu
stavsen, genvalgtes. Til sekretær nyvalgtes Olesen. 
Et af bestyrelsen fremlagt forslag til lovændring 
blev vedtaget. Under eventuelt blev der truffet be
stemmelse om at starte et morsekursus omgående, 
idet 10 medlemmer ønskede at begynde nu, medens 
teknisk kursus skal sættes i gang til efteråret.

Der er god grund til at antage, at Vendsyssel afde
ling nu er vågnet op af tornerosesøvnen og vil gå 
aktivt ind i foreningsarbejdet, og vi anbefaler alle 
interesserede at henvende sig til formanden, 3MX. 
Mandrup Christensen. Østergade 12, Hjørring.

4262.

Viborg. Denne måneds møde holdes tirsdag den
21. ds. hos OZ2NL, Set. Mogensgade 45.

NYE MEDLEMMER

Følgende har i maj måned 1949 anmodet 
om optagelse i EDR:

4526 - V. Blaugsted, Stenlandsvej 8, Kbhvn. S.
4527 - Knud Abildstrup Thomsen, Daadyrvej 11, Fre

dericia.
4528 - Hans Bering Liisberg, Annettevej 6, Charlot

tenlund.
4529 - Villy Andersen, OX3XF, Danmarkshavn,

Grønland.
4530 - Jørgen R. Jensen, H. Jensens fl. 3, Aarhus.
4531 - Knud Petersen, Maagevej 47, 1. tv], Kbh. NV.
4532 - Egon Poulsen, c/o Edv. Nielsen, Søby pr. Hou.
4533 - A. Møller Pedersen, Rimmensgade 37, Frede

rikshavn.
4534 - Arne Friborg, Gammelgaardsvej 23, Farum.
4535 - Egon Christensen, c/o Kjelnæs, Thorshavn.
4536 - Harry Nielsen W1RSY, P. O. Box 57, Bedford,

Mass USA
4537 - George C. Wright, W1LOS, 34 Giendale Rd.,

Sharon, Mass., USA.
4538 - Tommy Bay, Østergade 8, Struer.
4539 - Aage Petersen, Jerslev Radio, Jerslev, Jyll.
4540 - Georg Mårten, Elektravej 4, Rødovre pr.

Vanløse.
4541 - P. H. Hansen, Maltag'ade 30, 4., Kbhvn. S.
4542 - Carl Jensen, Virkelyst 19, Hjørring.
4543 - Carl-Steen Hansen, Mesinge, Fyn.
4544 - Ib Muller, Valdemarsallé 31, Søborg.
4545 - O. Blavnsfeldt, Haandværkerhaven 7,

Kbhvn. NV.
4546 - N. Nørregaard Olsen, Esbern Snaresvej 22,

Sorø.
4547 - Georg Hansen, Skelskørvej 11, Frederiks

berg, Sorø.
4548 - Erik Blom, Vester Broby, Sorø.
4549 - Rs. Vestergaard, Torvet 2 og 4, Assens.
4550 - E. Bøtter Jensen, OZ7BA, Ulrikkenborg Allé

29, 1.- sal, Kgs. Lyngby.

Tidligere medlem:
1102 - Arne Wænnerstrøm Rasmussen, Mindet 14, 

2., Aarhus.

Såfremt der ikke senest den 30. ds. til kassereren 
er fremsat motiveret indvending mod de pågælden- 
des optagelse i foreningen, betragtes de som med-, 
lemmer af EDR.

Rettelse til maj OZ:
4253 - OZ2TO, navnet fejlagtig anført som Søren 

Jensen, skal være Rich. Jensen.
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QTH-RUBRIKKEN FOR 10 ÅR SIDEN

449 - OZ9P, Erik Petersen, Vangeleddet 15, 1. tv., 
Lyngby.

650 - OZ5CC, W. D, Bøwadt, Kongehøjvej 18, 
Odense.

715 - OZ8K, Jens Iversen, Godthaabs Have 14, 3., 
København F.

801 - OZ7RV, K. Højbjerg Nielsen, Rosenvængets 
Alle 40 B, 1. tv., København 0.

863 - OZ5FM, Sv. E. Andersen, Vreerelaan 42, La
ren, N.-Holland.

1013 - OZ4D, Ch. Anker Jørgensen, Bandholm.
1433 - OZ8CM, Chr. Mathiasen, Engtoften, Skern.
1547 - Hans Marlau Knudsen, Ribegade 15, 4. th., 

København Ø.
1627 - Arne Lauridsen, Ring Radio, Sdr. Ringgade

19, Aarhus.
1636 - OZ5US, E. Brandi, Rolighedsvej 13, Herning.
1644 - OZ7US, Jørgen Nielsen, Nic. Rumpsvej 5, 1„ 

Korsør.
1797 - Sv. Agergaard, Barakken, Søvejen, Lemvig.
1945 - Knud Knudsen, Gladsaxevej 363, Søborg.
1972 - Axel Schmidt Muller, Lille Skensved.
2056 - OZ3KN, Knud Nørgaard, Brøndbyvestervej 

13, 2. tv., Glostrup.
2136 - H. V. Ruge, Hovedgaden 38, Lyngby.
2292 - Carl Jensen, Vimmelskaftet 6, st., Horsens.
2349 - OZ5HC, Fr. Hansen, Jydeholmen 47 A, st. th., 

Vanløse.
2480 - OZ6U, O. Selchau Larsen, Tinghøjvej 1. 

Buddinge, Sdborg.
2566 - OZ5BJ, P. Brostrup Jensen, c/o vgm. Mad

sen, Grumstolvej 28. Højbjerg.
2662 - Hans Alsing, GI. Næssevej 12, Horsens.
2787 - Bruun & Sørensen, Kannikegade 18, Aarhus.
2889 - I. Svendsen, Udbyhøjvej 154, Randers.
3046 - J. A'. Nissen, Guderup.
3128 - V. Larsen, Kastager.
3142 - OZ3AW, Ib Reinwald, Otto Rudsgade 29, 3., 

Aalborg.
3164 - Keld Christensen, Vibevej 24, Risskov.
3212 - Frank Larsen. Ingemannsvej 4. Slagelse.
3731 - Hermann Kjær, Fuglsangsalle 49 C, Aarhus.
3908 - OZ4BA, B, Jensen, Ingemanns Alle 184, Es

bjerg.
3292 - Kurt Bebber, Stadion Alle 12, 4., Aarhus.
4176 - J. J. Thode Jensen, Niels Juelsvej 11, Næst

ved.
4435 - Anker Pedersen, Farvergade 16, Horsens.
4450 - OZ3BP, H. Bjerre Pedersen, Ventegodtsvej 

13, Solrød Strand.
4454 - Bengt Grønn Hansen, Karup flyveplads. 

Karup J.
4483 - Bill Hartmann, Outrup.

Soldater QTH:
2334 - OZ2BL, 278/49, Bille, 10. ing. komp., Værlpse

lejren.
2336 - 29169/49, Andreasen, 7. ing. komp., Værløse

lejren.
2393' - 1014, Mosegaard, 12. ing. komp., H. T. K. In

geniørkasernen, København Ø.
2524 - 1783/49, Gramkou, 7. artilleriafd., 2. batt., 

Langelandsgades kaserne, Aarhus.
2550 - 1004/48, Suhr, 12. ing. komp., Ingeniørkaser

nen, København 0.

Juni 1939.
„OZ"' 11. årgang nr. 6: Lederens titel er „Når 

Cairo-fotestemmelserne træder i kraft". —* Første 
56 MHz QSO mellem OZ og SM er opnået den 4. ds. 
med OZ7T som den danske deltager. — I maj måned 
fejrede A. R. R. L. sit 25 års jubilæum. — E. D. R. 
har fået tilladelse til at benytte kaldesignalet 
OZ7RÆV til samtlige rævejagter. — OZ4H har 
overtaget hvervet som QSL-ekspeditør efter OZ7D.
— Der er indkommet 22 forslag i konkurrencen om 
en ny forside-tegning til „OZ“. OZ7F.

2560 - OZ4EJ, 28801, Johansen, Rø Maskinværksted, 
Rø.

2709 - 1138/48, Nielsen, Flyvekontrollen, Karup J.
2968 - OZ7HF, 2585, Hansen, telegrafbatt., radio

komp.. Ingeniørkasernen, København Ø.
3206 - OZ2OL, 2946/49, Larsen, 11. radiokomp., In

geniørkasernen, København 0.
3431 - 1020, Sørensen, H. T. K„ 8. A. A„ 1. batt., 

Langelandsgades kaserne, Aarhus.
3628 - 1002/48, Rasmussen, 12, ing, komp., Ingeniør

kasernen, København Ø.
3872 - 1022, Schneider, 8. batti., 2. komp., Roskilde.

3892 - Kornet J. Christiansen, 11. ing. komp., In
geniørkasernen, København Ø,

3910 - 1574/49, Rasmussen, U-eskadrillen, Karup 
flyveplads, Karup J.

4126 - Telegrafist 28642, Nielsen, radiostuen, kaser
nen, Odense.

4206 - OZ7KS. 29251/49, Schultz, 11. ing. komp., In
geniørkasernen, København Ø.

4454 - 1651/49, Hansen, U-eskadrille, Karup flyve
plads, Karup J.

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

Teknisk stof sendes til box 79, København K.

Hovedredaktør (ansvarlig overfor presseloven): A. Clau
sen, Enighedsvej 30, Odense, telefon 10.439. Hertil 
sendes alt øvrigt stof, som ønskes optaget i bladet.

Formand: C. Reitz, OZ2R, Havebo 4 c, Kbhvn., Valby.

Kassereren: O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangsvej li. 
Sundby, Nykøbing F.

Sekretær.- Erik Langgaard, OZ8G, Hørsholmsvej 49, Gen
toft!;.

QSL-ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse allé 100, 
Vanløse. — Telefon Damso 2495. QSL-kort kan sen
des til box 79, Kobenhavn K, giro nr. 23934. Træffes 
i EDR’s Københavns afdeling 1. og 3. mandag i hver 
måned.

DR-leder' H^nry Larsen, OZ7HL. Maagevej 31, Kbhvn. NV.

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

Ekspedition: Fyns Tidendes Bogtrykkeri. Odense. Klager 
vedrdrende" tilsendelsen af „OZ" rettes til postvæse
net, og hvis dette ikke hjælper, da til kassereren.

Annoncepriser: 1/1 side 150 kr., 1/2 side 80 kr., 1/4 side 
45 kr. og 1/3 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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