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EDRs jubilæum
Så er dagen der. EDR’s store dag. 25 lange
år fik vor forening lov at opleve, og alle vil
vi tænke tilbage på den tid, vi hver især til
bragte inden for vor gæstfri forenings ram
mer. Vore tanker vil gå tilbage til hyggelige
timer, vi oplevede i selskab med vor inter
esse, til berigende timer i arbejdet med pro
blemerne og til venner, vi fandt inden for
vor hobby.
Foran mig ligger et brev fra min jydske
ven og amatørkammerat, skrevet uden for
bindelse med denne artikel, men skrevet så
ledes, at jeg føler trang til at gengive hans
ord. Han skriver:
„Mine år i arbejdet inden for EDR vil
høre til de lykkeligste i mit liv, og mindet
om disse i forbindelse med mindet om alle
de herlige kammerater, jeg herigennem kom
i forbindelse med, vil betyde meget for mig
i den tid, der kommer."
Jævne ord, sande ord. Lad os på jubi
læumsdagen se tilbage, og vi vil finde, at vi
hver især vil kunne sige det samme, som vor
jydske amatørkammerat.

På jubilæumsdagen fester vi. I København
mødes kammerater fra alle landets egne med
repræsentanter for offentlige institutioner og
med udsendinge fra fremmede landes ama
tørorganisationer. Sammen vil vi give hin
anden håndslag på, at vi vil finde nyt land
for vor bevægelse.
Desværre er det jo sådan, at ikke alle kan
rejse for at feste sammen med os, derfor
ville det på jubilæumsdagen være rimeligt,
at de lokale amatører mødtes til sammen
komster for at fejre EDR sammen med os.
Og alle amatører bør lukke op for statsradio
foniens udsendelse kl. 21, hvor „Den Gyldenblonde“ taler fra jubilæumsfesten i Køben
havn, og det ved vi, han vil gøre, særlig
henvende sig til de danske amatører.
Og så ønsker vi gensidigt hverandre til
lykke med vor kære forening og glæder os
til kommende tider i arbejdet for vor ama
tørinteresse, den, som giver os så mange glæ
der og så megen berigelse.
OZ6PA.
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Grundbegreberne for NFM
Af S. H. Hasselbalch, OZ7T.

(Sluttet)
Den normale modtagemetode er naturlig
vis „modtagning på flanken", d. v. s. mod
tageren stilles skævt ind på signalet, enten
højere eller lavere end bærebølgen i frekvens.
Denne modtagemetode er principielt frekvensdetektor modtagning, idet frekvenssmnget bestemmer styrken af lavfrekvenssignalet.
Ved indstilling på flanken vil et NFM-signal
blive omdannet til AM, idet hf-spændingen
vokser og falder i styrke, eftersom frekvenssvinget flytter signalet op eller ned ad flan
ken af resonanskurve for mellemfrekvensforstærkeren. Adskillige modtagere har imidler
tid ikke nok flankestejlhed til at give et kraf
tigt lf-signal på et korrekt NFM-signal, og
følgen bliver, at rapporten kommer til at lyde:
For lidt frekvenssving fra senderen (fejlen
ligger altid i den anden ende!) Den venlige
amatør, som efter en sådan rapport sætter sit
frekvenssving i vejret, gør amatørstanden en
dårlig tjeneste, for han omdanner derved sit
NFM-signal til bredbåndsmodulation, hvilket
for det første fylder mere end det bør på
båndet og for det andet ikke er tilladt af
myndighederne. Altså: Et NFM-signal skal
ikke indrettes efter modtageren. Modtageren
skal derimod ombygges, således at den bliver
egnet til NFM-modtagning.
Flankemodtagning er utvivlsomt den po
pulæreste modtagemetode, simpelthen fordi
modtageren er den samme for både AM og
NFM. Hvad man derfor skal gøre er at sørge
for så stejle flanker, at et korrekt NFMsignal giver den nødvendige lf-styrke. Flan
kestejlhed bestemmes af mellemfrekvensfor
stærkerens samlede Q-værdi. Gode kredse,
mange kredse og lav mellemfrekvens med
virker til at bringe flankestejlheden i vejret.
Med standard komponenter på 450 kHz kan
man regne med, at der mindst kræves 6
kredse afstemt til 450 kHz. Denne oplysning
stempler faktisk en stor mængde amatørmod
tagere som uegnede til NFM-modtagning.
Modtagning med beat har før været om
talt i OZ (juli 1950). Det blev i den pågæl
dende artikel ikke omtalt, at denne modtage
metode faktisk kun er korrekt for smalbåndsPM. Der kræves for modtagning med beat
Mi
(synkrodynmodtagning)
at
ikke
bliver
større end 1. selv for lave modulations
frekvenser. Dette krav er ikke opfyldt for
korrekt NFM. Ikke desto mindre giver syn
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krodynmodtagning
brugelig
modtagning
af
NFM trods nogen forvrængning i basområdet.
Hvis amatørerne følger det tidligere i denne
artikel givne råd: at basafskære NFM-senderen, sådan at resultatet bliver PM. er synkro
dynmodtagning en nem metode på stabile
stationer.
Synkrodynmodtagning
giver
een
meget
vigtig fordel: Man bliver i stand til at over
våge frekvensdriften af den station, man lyt
ter på. Kun ved at rapportere frekvensdrift
kan man komme den til livs.
Modtagere med NFM-discriminator er før
beskrevet i OZ (okt. 1950 af OZ7MP). Så
danne modtagere er frekvensdetektor-modtagere og vil gengive NFM korrekt og PM
med lys klangfarve. Det er tvivlsomt, om der
er nogen fordel ved at kombinere sådanne
modtagere med begrænsertrin. Man opnår
ikke den støjreduktion, som begrænsertrin
kan indføre ved bredbånds-FM på VHF.
Bedømmelse af frekvenssvinget.
Hvorledes man selv er i stand til at ind
stille senderen til korrekt frekvenssving har
OZ8O skrevet om i maj OZ for i år. Artiklen
er forhåbentlig stadig i frisk erindring!
At bedømme andre stationers frekvens
sving gøres nok lettest ved modtagning med
BFO. Når der sendes ukorrigeret NFM, bliver
der som tidligere nævnt nogen forvrængning
af de lave frekvenser, men alligevel kan me
toden bruges med held.
Når modulationen er helt i orden, er der
een ting, som er påfaldende: De færreste vil
være klar over, at der anvendes NFM eller
PM, men rapporterer signalet, som om det var
AM. Kun nærtboende amatører vil være i
stand til at lokalisere „hullet" i afstemningen,
som afslører frekvensmodulationen, men lige
så snart man kommer ud på distance og sig
nalet bliver helt eller delvis reflekteret, for
svinder hullet praktisk talt helt. Omvendt:
Når man ganske umiddelbart er i stand til
at høre, at et signal er frekvensmoduleret, kan
man være nogenlunde sikker på, at der er
noget i vejen med modulationen. Husk, at
dette gælder kun for distancesignaler, og fæ
nomenet er tydeligst på de laveste frekvens
bånd.
Vi slutter her, skønt emnet langtfra er udtømt. Det er mit håb, at der er givet svar på
de vigtigste af spørgsmålene vedrørende fre
kvensmodulation. Jeg slutter med at gengive
en artikeloverskrift i OZ (okt. 1950, OZ7MP):
„NFM — ikke bare en nødhjælp" — med en
tilføjelse af forfatteren: — men det må for
stås til bunds, ellers sker der ulykker!

En billig tonegenerator
Efter W1JEQ i QST for februar 1952.
Oversat, bearbejdet og prøvet af Paul Størner, OZ7EU.

Langt de fleste af os afstemmer senderen
til telefoni ved hjælp af de noksom bekendte
fløjtelyde, „halloooh-halloooh“ o. s. v., kiggen
på anodeinstrumentet og antennemeteret, før
man omsider langt om længe giver sig til at
kalde CQ, eller stopper senderen igen. Det er
en kilde til grænseløs irritation for andre
amatører. Selvfølgelig burde man foretage
alt, hvad der går ind under modulationsfor
søg, med en kunstig antenne, men hvormange
har en sådan, og det er så igen et spørgsmål
om den rigtige antenne arter sig på samme
måde som kunstantennen. Foretager man der
imod disse afstemninger eller forsøg med en
konstant tone til modulationen, virker det
ikke nær så generende, så er vedkommende
som regel klar over, at det drejer sig om
forsøg, og sidder ikke og venter på at komme
i QSO med den eksperimenterende. Og når
tillige disse forsøg kan udføres langt bedre
med en konstant tone, særlig hvis man er i
besiddelse af en katodestråleoscillograf, er der
faktisk ikke nogen undskyldning for ikke at
udføre dem på denne måde. Men der forlanges
så også af denne tone, at den skal være „ren“
og uforvrænget, d. v. s. sinusformet, og det
er gerne herpå det skorter med de små billige
tonegeneratorer, som de fleste af os har prøvet
på at lave, da vi i sin tid øvede os i morsen.
En kommerciel tonegenerator er en ikke
billig affære, men det er muligt med få og
simple midler at klare sagen. I QST har
W1JEQ angivet en sådan opstilling, som så
så tillokkende ud, at en efterligning nu er
lavet, og efter at de for de ændrede kompo
nenters vedkommende afvigende data er fun
det ved forsøg, virker den til fuld tilfredshed.
Fig. 1 viser diagrammet, og dette og de

Tonegeneratoren forfra.

to fotos gør det klart, at det i virkeligheden
er en meget simpel affære. Det anvendte rør
er en dobbelttriode ECC 40, hvor den ene triode virker i en colpitts opstilling og den an
den triode som katode-følger. Svingnings
kredsen består af en gammel Philips udgangs
transformator fra brokkassen. Det er en 1:1
type, vistnok til en magnetisk højttaler af
ældre type. Endvidere de to blokkondensa
torer på henholdsvis 50 nF og 30 nF. Denne
svingningskreds er ret kritisk og bestemmer
frekvensen og kurveformen af den frem
bragte tone. Her må man altså eksperimentere
lidt, men det er ikke vanskeligt at få den rig
tige tone frem, særlig hvis man kan kontrol
lere den på en oscillograf. Først sætter man
oscillografen på gitteret på 2. triode og ser
om kurven er tilfredsstillende. Der kan her
arbejdes noget med katodemodstanden på
5 kOhm, som jo faktisk ligger shuntet over
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Hvordan man får mest muligt ud i antennen!
En enkel gennemgang af de hermed forbundne problemer.
Af Richard M. Smith, W1FTX i juli 1952 QST.
Oversat af OZ7BG.

Fra flere sider er det pålagt teknisk red
aktør at bringe mere begynderstof i bladet.
Jagten på en mand til at varetage dette spe
cielle hverv er gået ind, og vi venter snart
at have den rette mand hertil. — I mellem
tiden skal vi indlede med at bringe en yderst
populær artikel om antenner fra QST. An
tennespørgsmål har altid stor interesse for
amatørerne, og vi tror at denne artikel vil
hjælpe den begyndende sendeamatør over
nogle af hans problemer.
TR.

Antenner
og
antennekobling
indeholder
ikke noget som helst mystisk. Det synes blot
sådan for begynderen, fordi det på disse om
råder er vanskeligere at vide, hvornår han
gør det rigtige, end det er på andre felter.
Han kan f. eks. se, når hans sender arbejder
korrekt, ved blot at se på anodestrømsmeteret
og lytte til senderens tone i modtageren. Men
hvad skal han gøre, når meteret viser ham,
at alt er i skønneste orden, men han får
alligevel ingen svar på sine opkald? Er hans

beliggenhed dårlig, er det forholdene eller
hvad? Disse faktorer spiller også ofte ind,
men meget ofte er fejlen den, at der ikke
kommer noget af senderens effekt ud i an
tennen.
Med en blot middelmådig virkningsgrad i
senderen, en halvdårlig beliggenhed og blot
lidt liv i båndene, kan man „komme ud“, hvis
man vel at mærke får effekten i antennen.
Hvis ikke, kan den bedste sender, beliggen
hed og antenne i verden ikke hjælpe spor.
Det er derfor vigtigt at være opmærksom på
stationens antennekoblingssystem, der ud
mærket kan betyde forskellen mellem fiasko
og sukces.
Lidt grundlæggende teori.
Det er let at få effekt ud i en antenne, hvis
det rigtige koblingsled forbindes med feederen på det rigtige sted. Før man kan for
stå dette og således lære, hvad der skal gø
res for at få antennen og dens feeder til at
arbejde korrekt, er der nogle få grundbegre-

blev nu sat på, (i den originale opstilling var
denne ikke) og et passende forhold blev fun
det, lige før kurven begyndte at blive udfladet. — Som transformator kan sikkert
bruges de fleste ældre typer LF-trafos, se
kundæren skal bruges i svingningskredsen.
Der må så eksperimenteres lidt med de om
talte blokke og modstande.

'Tonegeneraioren fra bunden.

den nederste blok. I den originale opstilling
til røret 6SN7 var den på 10 kOhm, men med
denne størrelse til ECC 40 var kurven uhyg
gelig at se på. Da den blev sat ned til det
halve, var den perfekt, og oscillografen blev
nu sat på udgangen. Her viste det sig, at
2. triode blev stærkt overstyret, og spændingsdeleren over den ene side på trafoen
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Styrken på det afgivne lf-signal, som i den
viste opstilling er på ca. 400 Hz, reguleres
med potentiometeret på 5 kOhm, der tillige
fungerer som katodemodstand for 2. triode.
Endvidere er der en attenuator, hvor styrken
kan sættes ned to gange i et forhold ca. 10:1.
Strømforsyningen er også pabygget tone
generatoren, men der kan selvfølgelig bruges
enhver forhåndenværende eliminator med de
passende spændinger, der andrager 6,3 volt
og 200 volt, og kun ganske få milliampere.
Jeg har anvendt en lille transformer til en
kelt ensretning og en selenventil.
Den opnåede If-spænding andrager ca. 1,5
volt, så den er rigelig til udstyring af enhver
mikrofonforstærker, ligesom den er ganske
udmærket til morseøvelser m. m.

ber om antenner, der må indprentes. Vi vil
ikke gå ind på hele teorien, men blot fastslå
de vigtigere ting, som absolut må huskes. For
en videre teoretisk diskussion kan henvises til
ARRL's Antenna Book.
Først og fremmest; den letteste måde at
få effekt i en antenne på er at begynde med
et resonant antennesystem. Koblingsproble
merne er da meget enklere. Når vi siger
,.system“, mener vi al tråden fra antennekob
leren til enden af tråden. For at være re
sonant må hele systemet være skåret til en
længde, der er afhængig af den frekvens,
det skal arbejde på. En tråd er resonant, når
dens længde er nøjagtig lig med en halv
bølgelængde (eller et helt multiplum heraf)
på arbejdsfrekvensen. Nøjagtige tal i meter
og centimeter kan fås gennem enkle formler
både i Antenna Book og The Radio Amateur’s Handbook. Hovedpunktet i denne om
gang er, at det er lettest at koble til et re
sonant antennesystem, og for at være reso
nant, skal det være skåret til den korrekte
længde.
Det næste punkt af vigtighed angår måden,
hvorpå strøm og spænding fordeler sig langs
med tråden. Idet vi igen udelader den teori,
vi kan finde andre steder, ser vi på fig. 1,
der viser strømforløbet i tre forskellige an
tennesystemer. I A ses en tråd med en til
fældig længde. Forestil Dem for et øjeblik, at
effekten fra senderen kommer i tråden i den
ene ende. Der flyder en strøm i tråden, men
når den kommer til isolatoren i enden af an
tennen, må den standse. Dette er nøglen til
alle de forskellige diagrammer over strøm
forløb i antenner, som De vil møde i antenne
litteraturen, og det overses ofte af begyndere.
Der er altid strøm minimum i enden af tråden,
fordi der simpelthen ikke kan være andet.
Med denne kendsgerning i erindring er det
uhyre let at tegne et diagram over strøm
fordelingen i en hvilken som helst antenne,
hvad enten den er resonant eller ej, idet fory
delingen vil følge efter et bestemt system, der
er bestemt af antennens længde i forhold til
bølgelængden, man anvender den på. Det ser
altid ud som vist på fig. 1 A, med strømmen
på minimum i den yderste ende af antennen,
på maximum en kvart bølgelængde henimod
fødepunktet og på minimum igen en halv
bølgelængde fra den yderste ende. Er tråden
mere end en halv bølgelængde lang, når
strømmen op på en maximumsværdi trekvart
bølgelængde fra den yderste ende, og er til
bage på minimum igen en hel bølgelængde
fra enden.

Bemærk at to ved siden af hinanden liggen
de maximumspunkter er vist på hver sin side
af tråden. Dette er gjort for at tilkendegive,
at strømmen går i modsatte retninger i disse
punkter, idet polariteten skifter.
Spændingsfordelingen er nøjagtig det mod
satte af strømfordelingen. Når der er strømmaximum i et punkt, er der spændingsmini
mum i samme punkt og omvendt. Det er så
ledes kun nødvendigt at tænke på den ene del,
strøm eller spænding, da vi nu ved, at når
den ene har maximum, har den anden mini
mum. Vi vælger at tale om strømfordelingen,
da det er lettere at måle strøm end spænding
på radiofrekvenser.

Fig. 1. Strømfordelingen i tre forskellige antenne
typer. Bemærk måden, hvorpå strømkurverne gen
tager sig, men med modsat polaritet, igennem de
vekslende halvbølgelængder. De viste dimensioner
passer til halvbølgeantenner på 3725 kHz.

Enkelttrådsantennen.
Som vist i A på fig. 1 kan en længde tråd
anvendes som antenne, hvad enten den er
resonant eller ej. Der sker udstråling fra hele
tråden, ligegyldigt hvor og hvordan den er
installeret. Hvis en del af antennen derfor er
tæt ved jorden og omgivet af huse og træer,
som det sædvanligvis er tilfældet ved fødepunktet, kan det ikke undgås, at en del af den
udstrålede effekt absorberes af omgivelserne.
Det er bedre at prøve at finde et system, hvori
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udstrålingen kun finder sted fra den del af
antennen, der er højt over jorden og fri af
omgivende genstande. Dette kræver en me
tode til at få effekten op i antennen gennem
en feeder, der ikke udstråler, men som vil
aflevere effekten på det sted, fra hvilket vi
selv ønsker, at den skal udstråles. De selv
samme strømfordelings-diagrammer, som vi
lige har talt om, giver os løsningen på dette
problem. Vi ved, at elektriske ladninger af
samme intensitet og modsat polaritet ophæver
hinanden. Udstrålingen fra to tråde, et ganske
lille stykke væk fra hinanden, vil derfor være
uden betydning, hvis strømmene i de to tråde
er lige store og modsat rettede. Dette kalder
man en balanceret feeder. Det vises neden
for, hvorledes man opnår det ønskede forhold
mellem strømmene i de to tråde.
Zepp antennen.
I dette system er den ene side af en to
tråds feeder forbundet til den ene ende af en
resonant „top“, og den anden side hænger der
bare. (Den må isoleres omhyggeligt både fra
antennen og fra den bærende tråd, som vist
i B fig. 1). For at forstå, hvorledes vi kan få
en balanceret feeder ud af dette arrangement,
må vi se på strømfordelingen i både toppen
og i feederne, idet feederne i virkeligheden
er en forlængelse af toppen, bøjet ud af top
pens plan. Dette kan ses ved at følge den
punkterede linie op til den tilfældige tråd
vist ovenover. Bemærk, at hvis toppen er en
halv bølgelængde (eller et helt multiplum
heraf) lang, vil der være strømminimum i
feederens forbindelsespunkt med toppen, og
der fremkommer et andet minimumspunkt en
halv bølgelængde nede ad den „levende“ fee
der. Strømforløbet i den „døde“ feeder er
også vist i diagrammet, med et strømmini
mum lige hvor det passer bedst, nemlig ved
den isolerede ende af tråden. Dette resulterer
naturligvis i det korrekte forhold mellem
strømmene i de to feedere. Vi har gjort disse v
strømme lige store ved at skære toppen til
den passende længde, og de er modsat ret
tede p. gr. a. polaritetsskiftet, der finder sted
i to efterfølgende halvbølgelængder i enhver
tråd. (Feederne er forbundne igennem an
tennekoblingen). De er altså lige store og
modsat rettede, og udstrålingen fra feederen
vil derfor være udlignet, og al effekten går
op i toppen. Zepp antennen kan derfor give
bedre resultater end den enkelte tråd tidli
gere beskrevet.
Hvis toppen ikke er skåret til den korrekte
længde på den benyttede frekvens, bliver
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feederstrømmene ikke udbalancerede, og fee
derne vil derfor udstråle noget af den til
førte effekt på steder, hvor det ikke er sa
fordelagtigt, nemlig tæt ved jorden med huse
og træer, som kan absorbere denne effekt,
og ofte er det også tæt ved naboens BC eller
TV antenne, hvor den ogsaa kan forårsage
inteferens. 1 fig. 2 vises, hvad der sker. nartoppen ikke er af den rigtige længde. Her er
toppen for kort.

Midtpunkt

fødet

mtd

ror kor i top

Fig. 2. Strømfordeling i antenner med mindre end
en halv bølgelængde i toppen. I Zepp-antennen er
ubalancerede feedere resultatet. Dette er ikke til
fældet med den midtpunkts fødede antenne, der altså
egner sig bedst, hvor man ikke kan opnå plads til
en halvbølgeantenne.

Vi starter igen i den yderste ende af tråden,
hvor der er minimum, og der viser sig altså
et maximumspunkt en kvart bølgelængde
længere inde. Det næste minimum frem
kommer ikke i feederens og toppens forbin
delsespunkt, men et stykke nede ad den le
vende feeder, hvor langt nede afhænger af,
hvad toppen mangler i at være en halv bølge
længde lang (eller et helt multiplum heraf).
Bemærk, at strømfordelingen i den døde fee
der er uforandret. Minimet er der, hvor det
altid må være — i enden af feederen. Selv
følgelig er strømmen i et sådant sæt feedere
ubalanceret, og noget af den tilførte effekt
går tabt.
Den midtpunktsf ødede antenne.
Vend tilbage til fig. 1 og se på skitse C,
der viser strømfordelingen i en midtpunkts-

fødet halvbølge antenne. Feederne er forbun
det til et strømmaximumspunkt, hvilket re
sulterer i en situation, der er direkte mod
sat tilfældet ved Zepp-antennen. Strømminimet på feederen befinder sig en kvart bølge
længde fra feederens forbindelsespunkt med
toppen, og begge feedere må betragtes som
forlængelse af toppen.
Lad os se, hvad der sker, når en midtpunktsfødet antenne er for kort. Længden af
toppen vist i fig. 2 B er noget mindre end
en halvbølge. Der må være strømminima i
de to isolerede ender af toppen. Derfor ser
vi, når vi starter i den ene ende af tråden,
at strømmaximet må optræde et stykke nede
ad feederen. en kvart bølgelængde fra det
isolerede endepunkt. Vi forudsætter, at de to
dele af toppen er lige lange. Maximumspunkterne i de to feedere vil da ligge lige
langt nede ad trådene, således at strømmene
i feederne er balancerede, og feederudstrålingen er minimal.
Dette forklarer, hvorfor midtpunktsfødning foretrækkes fremfor endefødning. For
delen er endnu større, når man betænker,
hvad sker, når arbejdsfrekvensen ændres. I
Zepp-tilfældet er feederstrømmene kun ba
lancerede, når toppens længde er tilpasset
nøjagtigt til den benyttede frekvens, hvor
imod de forbliver balancerede ved midtpunktsfødning, ligegyldigt hvilken frekvens,
man arbejder på, og uanset om toppen i sig
selv er resonant.
Det er altså ikke nødvendigt at have plads
til en halvbølgeantenne. Hvis man benytter
midtpunktsfødning, og der er tilstrækkelig
længde i hele systemet til, at det kan bringes
til resonans, kan man få en effektiv antenne,
selv om toppen må forkortes noget.
Kobling til antennesystemet.
Vi har omtalt fordelingen af strøm og spæn
ding i antenner og deres feedere udelukken
de for at påpege, hvorfor totallængden af den
tråd, der indgår i antennesystemet, er vigtig,
og for at vise forskellene mellem de enkelte
antennetyper. Vi påstod i starten, at det er
let nok at få effekt i sin antenne, hvis man
benytter den rigtige koblingsmetode på det
rigtige sted. Dette rigtige sted er et sted med
enten strømmaximum eller minimum. Jo
længere væk fra disse punkter man går, jo
større vanskeligheder er man sikker på at få,
og punkterne midt imellem frembyder kob
lingsproblemer, der ofte ligger ude over, hvad
en sædvanlig antennekobling kan klare.
Det er af største vigtighed at huske, at når
man beregner feederlængder, er det afstan

den fra den fjerneste ende af antennen til
koblingsledet, der skal regnes med; ikke af
standen til huset eller til senderen. Koblings
ledet kan placeres et stykke væk fra sende
ren, men længden af linken, der forbinder det
med senderen, kan ikke medregnes som en del
af antennesystemet, når man skal tegne
strømkurver.
Hvilken slags koblingsled man skal bruge
afhænger af, om man vil tilføre effekten i et
punkt med strømmaximum eller i et med
minimum. Hvis antennesystemet er skåret,
så enden af feederen repræsenterer et strøm
minimum (spændingsmaximum), skal man
bruge et parallel-afstemt koblingsled. Man
bruger derimod et serieafstemt led, når man
tilfører effekten i et maximumspunkt. En
tredie type, pi-ledet, anbefales, hvis man er
tvunget til at anvende en tråd af tilfældig
længde og tilfører effekten i den ene ende
af denne tråd. Alle tre typer er beskrevet
detailleret i ARRL Antenna Book.
Brugen af antenneledet er let, når man
først har fundet ud af, hvilken type, man
skal bruge, men hvis man prøver et parallel
led, hvor man efter teorien skulle bruge et
serieled, bliver antennens ydelser ikke just
bedre. Valget af den rigtige type medfører,
at man tegner en strømkurve over det speci
elle antennesystem, man vil bruge. Dette er
lettere, hvis man vænner sig til at tænke på
kvartbølger af de frekvenser, man regner
med at køre på f. eks. er en kvart bølgelæng
de på 3725 kHz = 19,14 m. Man ved da, at
ligegyldigt hvilken antenne man sætter op,
vil der mellem antennens yderste endepunkt
og det første strømmaximum være en af
stand på ca. 19,14 m., når antennen anvendes
på frekvensen 3725 kHz. Mål af på toppen
og feederen og skitser strømforløbet, så De
har en tegning, der minder om en af dem i
fig. 1. Afmærk punkterne med strømmaxima
og minima, og når De når til enden af tråden,
kan De danne Dem et begreb om, hvilke for
hold, der er til stede her. Se f. eks. på fig. 1,
skitse C. Hvis Deres feeder må være kort og
slutter ved punkterne AA, ved De, at der
skal anvendes parallelfødning, fordi fødepunktet ligger i eller nær et strøm-minimum.
Det samme er tilfældet, hvis feederne er en
halv bølgelængde længere og ender i DD.
Hvis feederne kan blive en halv bølgelængde
lange, altså når til BB, skal De anvende serie
afstemning, fordi fødepunktet viser et strøm
maximum. Skulle det ske, at feederens ende
punkt ligger imellem et maximum og et mini
mum, f. eks. ved CC, behøver De ikke at give
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Modulator for jævnstrømssenderen
Af OZ7HB og OZ4U.

Jævnstrømssenderen i april OZ kræver for
100
pct.
anode-skærmgittermodulation
20
watt afgiven LF fra modulatoren. Det vil
være naturligt at anvende samme rør (PL38)
i modulatoren som i senderen.
Målet må være 25 watt LF output for at
have en passende margin og sikkerhed for,
at modulatoren vil „følge med“ i spidserne.
Alle de normale koblinger blev prøvet, men
det viste sig vanskeligt at opnå mere end
18—20 watt output i normal klasse B, vel
navnlig på grund af PL38’s lave gitterimpe
dans. Endelig blev den i diagrammet viste

triodekobling prøvet, den har blandt andet
været anvendt til 2> 807 med fint resultat.
Denne opstilling gav uden vanskelighed 25
watt output, men krævede til gengæld et
kraftigt dimensioneret drivertrin. Ved denne
kobling af rørene, hvor alle gitre jævnspæn
dingsmæssigt set ligger paa stelpotential,
undgaar man besværet med en særlig gitterforspænding, og da katoden samtidig ligger
på stel, udnytter man den lave anodespæn
ding fuldtud. Opstillingen er ren klasse B,
og anodestrømmen er praktisk talt nul (2X
2,5 mA) uden styring, medens der ved fuld
udstyring gaar ca. 2X175 mA.
Forstærkeren er dimensioneret til en nor
mal krystalmikrofon. Indgangsrøret er en
almindelig HF-pentode, her er anvendt 7L7,
men en hvilken som helst lignende type vil
gøre fyldest, i gitteret findes volumenkontrol
og HF-filter. Anoden er transformatorkoblet

op af den grund; problemet kan løses. Det er
ofte muligt at forlænge feederen, blot ved at
ændre ophængningen af feederen eller dens
vej ind i huset. Er dette umuligt, kan man
lade den manglende længde erstatte inde i
shacket af 300 ohm twin-lead. Hvor meget
twin-lead, man skal benytte, afhænger af
længdeforskellen mellem feederens endepunkt
og det næste kvartbølgepunkt. Denne længdeforskel skal multipliceres med 0,82 p. gr. a.
forskellen i hastighedsfaktor mellem twinlead og den åbne feeder, og man har da målet
for det stykke twin-lead, man skal indskyde.
Dette er ikke den bedste made at kompensere
dette manglende stykke feeder på, men i de
fleste tilfælde vil tabet i twin-lead stykket
være for intet at regne i sammenligning med
de fordele, man opnår ved den langt bedre
antennekobling. Ved små stationer (150 watt
eller mindre) kan twin-lead fint tåle effek
ten. Hvis De foretrækker at være helt på den
rigtige side, henvises til ARRL’s Antenna
Book side 124.
I
tilfældet med enkelttrådsantennen i fig.
1A er længden af tråden ret underordnet, da
pi-ledet kan klare næsten alle forhindringer
af den art. Det er dog rart at vide, om man
har høj eller lav strøm i den ende af tråden,
man putter effekten i. Dette kan naturligvis
bestemmes ved at tegne kurverne som i fig. 1.
Hvis trådens længde kan tilpasses således, at

den er resonant på arbejdsfrekvensen, er det
meget lettere at få effekt i den, end hvis den
blot havde en eller anden tilfældig længde.
Resonant eller ikke, så vil den sandsynligvis
ikke give så gode resultater som Zepp’en eller
den midtpunktsfødede antenne, som tidligere
begrundet. Den er imidlertid brugelig i nød
situationer og i tilfælde, hvor anvendelsen af
noget bedre er umulig. I de fleste tilfælde er
det en god idé at forbinde chassiset af et
pi-led til en god udvendig jord. Dette har
særlig betydning, når antennen må være min
dre end en kvart bølgelængde lang. Jord
forbindelsen kan enten være et koldtvandsrør
1 huset eller en metalstang gravet 1 eller
2 meter i jorden.
Som en konklusion kan det siges, at det
tilrådes at bruge en resonant antenne, fordi
det er den letteste måde at eliminere kob
lingsproblemer på. Selvom en „enkelttrådsantenne“ vil arbejde, er man ikke sikker på,
at den stråler effekten hen, hvor det gør mest
gavn. Det er bedre at sætte enten en Zepp
eller en midtpunktsfødet antenne op, og al
disse to er den sidste langt den videst an
vendelige.
En følgende artikel vil beskrive konstruk
tionen og brugen af antennekoblingsled, der
er brugbare for begynderen, og den vil danne
en bro mellem de her beskrevne grundlag og
deres praktiske anvendelse.

Som lovet ved den tidligere beskrevne
jævnstrømssender med PL38 har OZ4IJ og
OZ7HB nu efter mangfoldige forsøg fuldendt
konstruktionen af modulatoren til senderen.
TR.
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til et PP drivertrin med to stk. PL33. Koblingstransformeren skal helst have et omsæt
ningsforhold paa l:2+2, men efter de for
håndenværende søms princip er her anvendt
en normal 1:3 transformer med kunstigt
midtpunkt. Drivertrinnet arbejder i klasse A
med en step-down drivertransformer 1,4:1
(J. S. type 10 nr. 1511) i anodekredsen. For
at spare effekt er drivertrinnet ikke forbe
lastet til udligning af klasse B trinnets varie
rende belastning uden der dog af den grund
indtræder nævneværdig forvrængning. Kon
densatoren (10 nF) over drivertransforme
rens sekundær giver en passende diskant
afskæring.
Modulationstransformeren er en universal
type (SJ-MM2), der med de viste koblinger
tilpasser belastningen fra den tidligere be
skrevne
jævnstrømssender
til
modulatorrørene.
Diagrammet viser endelig rækkefølgen af
rørenes glødetråde, faldmodstanden på 380
ohm skal kunne bære 35 watt. Plus og mi
nus klemmerne tilsluttes samme netfilter som
jævnstrømssenderen, hvorfor yderligere af
kobling er unødvendig.
Forstærkeren er monteret på et chassis med
målene 25x15x6 cm, alle rørene er monteret
i normal stilling (lodret). Oven på chassiset
findes foruden rørene kun modulationstrans
formeren, faldmodstanden i glødekredsen er
anbragt på chassiets bagkant som ved jævn
strømssenderen.
Monteringen
kræver
på
grund af de relativt lave impedanser ingen
særlige hensyn, bortset fra indgangsrørets
gitterkreds.
Den her beskrevne modulator har en noget
kraftigere basafskæring end normalt anvendt,
3 db nede ved ca. 400 Hz, mens diskant
afskæringen ikke er særlig voldsom, 3 db
nede ved ca. 5000 Hz. Denne frekvensgang
giver et meget skarpt og letopfatteligt signal
gennem QRM og QRN.

Et mekanisk båndfilter til 100 kHz
RCA har udviklet et interessant mellemfrekvensfilter, hvis vigtigsta del er en metalstang sammensat
af magnetiske resonator og tyndere „koblingselementer“. Diagrammet er overordentligt simpelt: et
indgangsrør, hvis anodespole er magnetisk koblet
til stangen, og et udgangsrør forbundet som katodefølg3r er det hele. Den opnåede selektivitetskurve
er flad indenfor ± 0,3 db mellem 99,4 og 105,4 kHz
med 40 db dæmpning ved 98,6 og 106,6 kHz. Der an
gives både filterets praktiske udførelse med mål og
materialeangivelser og den tilhørende teori gennem
gås, hvis nogen selv skulle have lyst til at beregne
sådant et filter.
RCA review XIII p. 24 — 46 march 1952.
(Electronics, maj 1952)
I USA er gjort forsøg med UHF transmission via
reflektion fra månen. Frekvens 418 MHz, output
20 kw og afstand mellem sender og modtager 775
miles. Transmissionsvejen kunne benyttes i ca. en
halv time.
OZ4U.

Stor præmie rævejagt
afholdes
søndag den 31. august 1952
i Nordsjælland.
Kortområdet nord for Roskildevej og
øst for Roskilde fjord. For de rævejægcre, der ikke har kørelejlighed, vil
der blive stillet biler til rådighed, men
da det er noget begrænset med disse,
må tilmeldelse ske senest den 20. au
gust til OZ5AB, tlf. NO 5655. Der vil
også blive arrangeret bespisning på
samlingsstedet. Tilmelding til spisning,
som er bindende, skal også være mig i
hænde den 20. august. Ved den sam
lede start, som foregår fra Malmøbåden i Havnegade kl. 9,30, betales
startpenge kr. 2,00, hvorefter der til
hvert hold udleveres kuvert med alle
oplysninger angående jagten.
Vy 73 OZ5AB.
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En MF-selektor
Af Math Paulsen, OZ7MP.

Er Deres modtager for uselektiv?
Er selektiviteten ikke variabel nok?
Har De ikke lyst — eller plads i modtage
ren — til ombygning?
—
så er denne nye selektor maske noget
for Dem!

Ideen stammer fra „Electronics”, som i
april bragte teorien for selektor’en. At her
var noget specielt for amatørerne var ikke
vanskeligt at se. Hør blot fordelene:

Selektor’en skal ikke indbygges eller
indskydes i MF-forstærkeren, men blot
„hægtes på“.
2. Modtageren skal ikke eftertrimmes.
3. Der skal kun bruges eet almindeligt rør
med et lille strømforbrug, og ingen kry
staller.
4. Dæmpning af en vilkårlig frekvens på
MF-resonanskurven.
5. Selektiviteten variabel op til næsten
krystalselektivitet.
6. Højeste selektivitet på en vilkårlig fre
kvens
indenfor
modtagerens
normale
brede MF-bånd uden efterafstemning af
modtageren og uden tonhøjdeændring af
et evt. CW-signal.
Disse fordele skal forklares nærmere sene
re, men lad os først repetere en lille smule
teori.

hjælp
af
„elektronisk
Q-multiplikation"
d. v. s. et rør med en særlig form for positiv
tilbagekobling.
„Spids" og „Dyk". Den nævnte tilbagekob
ling kan i selektor’en udnyttes på to måder.
Fig. ] viser princippet for Spids. Det tilbagekoblede rør er shuntet over et af MF-trinene,
og koblingen er indstillet således, at V2 lige
netop ikke svinger.

1.

MF-selektivitet opnås i almindelighed ved
hjælp af båndfiltre, evt. i forbindelse med
eet eller to krystaller. Den højeste selektivitet
uden krystal opnås ved at bruge en lav MF,
som det er lettest at fremstille gode kredse til.
Af hensyn til spejlselektiviteten er det imid
lertid begrænset, hvor lav man kan gøro
MF’en. Som regel står valget mellem en god
båndfilter/krystal
kombination
og
dobbeltsuperen med to MF’er (Q-5’er). I begge til
fælde må en god og variabel selektivitet be
tales med en ret stor MF-del. Det er derfor
indlysende, at det alene af pladshensyn kan
være u-la’-sig-gørligt at gennemføre en stør
re forbedring af en uselektiv modtager.
I et givet MF-trin er det kredsgodheden,
som afgør selektiviteten. Gode kredse har et
Q på ca. 200, mens den tilsvarende godhed af
et krystal kan være 4000. Denne 20-dobling
kan opnås uden brug af krystal, men ved
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Fig. 1.

Når kredsen L-C ikke er nøjagtig i reso
nans med MF, vil V2 virke meget stærkt
dæmpende. Er L-C i resonans, vil V2 udgøre
en meget stor parallelimpedans, og MF-trinets
forstærkning vil være lig eller endda over
det normale. Resultatet er, at modtageren får
en smal og spids MF-kurve (kurve 10).
Ved at gøre tilbagekoblingen mindre kraf
tig, bliver disse forhold mindre udprægede.
Man får da en noget bredere kurve ledsaget
af nogen forstærkningstab (kurve 9—8).
En særlig finesse kan opnås ved at ind
skyde modstanden R, altså åbne afbryderen
A. Dæmpningen ved forstemning bliver der
ved mindre udpræget, mens spidsen ved re
sonans er uændret. Ved forstemning af L-C
kan man da opnå noget i retning af en al
mindelig bred resonanskurve med en kraftig
spids placeret efter behag i toppen eller en af
siderne (kurverne 14—16). Dette kan anven
des ved hhv. dobbeltsidebånds- og enkelt
sidebåndsmodtagning med reduceret bære
bølge.
Dyk-princippet er vist i fig. 2. Her er røret
V1 parallel forbundet over MF-forstærkeren.
V1 er forsynet med et tilbagekoblingsnetværk

B/oncf-rør

mellem anode og gitter. Dette netværk be
står af V2 med kraftig positiv tilbagekobling
(Q-multiplikation). Netværket er forbundet
således, at der opnås en meget kraftig modkobling i V1. Resultatet er et kraftigt dyk,
d. v. s. nul forstærkning på den af kredsen
afstemte frekvens. Dette dyks dybde er na
turligvis afhængig af tilbagekoblingen, og
det når først helt „til bunds“, lige før V2 går
i sving. Dykket kan anbringes vilkårligt på
modtagerens
normale
MF-kurve
(kurve

4—7). Dykkets bredde afhænger af kredsens
godhed.
Selektor-diagrammet er vist i fig. 3. En
to-polet omskifter ændrer koblingen mellem
Spids og Dyk. V1 og V2 er kombineret i en
duo-diode. Tilslutningen til modtageren sker
gennem et 75 cm langt co-ax kabel (5 mm ø),
hvis egenkapacitet — incl. montage i modta
ger og selektor — er ca. 50 pF. For at denne
kapacitet ikke skal forstemme modtageren,
afstemmes den med spolen LI til resonans
med MF. L1 skal altså være variabel og god.
1000 pF kondensatoren i serie med kablet skal
kun spærre for evt. jævnspænding fra mod
tageren.
Kredsen til V2 skal kunne afstemmes med
drejekondensatoren, hvis rotor er stelfor
bundet. Foruden de faste blokke findes to
variable trimmere, således at kredsen ikke
alene kan afstemmes til MF, men at der også
kan tilvejebringes en passende tilbagekob
lingsgrad i denne Colpitts oscillator. Dette
er meget vigtigt for at opnå en passende og
af afstemningen uafhængig tilbagekobling.
Tilbagekoblingen varieres under brug ved
at regulere katodemodstanden for V2. Der er
indført to variable modstande for ikke at
skulle efterjustere ved skift mellem Spids og
Dyk.
Strømforsyningen er ikke vist. Den kan
tages fra modtageren, men anodespændingen
bør af hensyn til jævn tilbagekobling helst
være stabiliseret.

Fig. 3.
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Komponenter. Den originale opstilling i
„Electronics" var udført for MF = 460 kHz.
LI var opgivet til 3 mH (trykfejl), d. v. s. 3
mH. L2 til 250 μH. Trimmere til 40 -300 pF,
drejekondensator til 100 pF og de faste blokke
i kredsen til 500 (nærmest anoden) og 1500
pF. R, P1 og P2 var ikke opgivet.
Roret var 12AX7, en duo-triode med meget
høj indre modstand, som skulle være nødven
dig for at undgå dæmpning. Det viste sig dog,
at ECC40 var fuldt ud anvendelig, selvom
dets indre modstand er mindre.
I fig. 3 er opstillingen ændret til 915 kHz,
d. v. s. til modtageren BC348. De angivne
kredsværdier er foreløbig fundet de gunstig
ste. Trimmer og blok (keramisk) skal til
sammen over hver spoleside være 900—1000
pF. Lidt større blok og lidt mindre drejekondensator (større båndspredning) vil nok være
bekvemmere. Kredsens L/C og C/C forhold
er ret kritiske. L2 er krydsviklet på en al
mindelig
trolitulform
med
jernkærne
(gi.
BC348-transformator). 2,5 mH droslen er
Prahns mini-type.
Nederste del af L1 er også Prahn 250 μH
minidrossel, øverste del er en Prahn 1530A
med jernkærne og vindingstallet reduceret til
L ca. 350 μH. Justeringen til resonans med
MF er kritisk.
PI og P2 skal være mindst 10 kohm, evt.
mere, hvis det kniber med at få V2 ud af
sving. -— Anodespændingen er ikke kritisk,
ca. 150 V kan klare det. Ved 200 V er strøm
forbruget 5 mA (10 mA, når V2 svinger).

Opbygning. Da den endelige udførelse ikke
har kunnet afsluttes og fotograferes inden
dette nr. af bladet, viser fig. 4 et forslag fra
„Electronics" til en dobbelt selektor. Det er
simpelthen to komplette apparater, som til
sluttes modtageren samme sted og parallelt
(herom senere).

P1 og P2 er anbragt hhv. pa låget og nederst på forpladen. Afstemningsskalaen midt
på og Spids-Dyk omskifteren øverst. (N Nuli. B Boost). På siden findes afbryde
ren over R, som ved CW-modtagning er slut
tet (normal) og ved ESB-modtagning o. 1.
er åbnet (EC exalted earrier reception).
Kassedimensionerne er tilsyneladende ca.
160 <160 > 90 mm, men vil utvivlsomt kunne
komprimeres mere endnu. I mange tilfælde
vil dog en sammenbygning med netdelen
være bekvem, idet denne som følge af det
lille strømforbrug kan gøres meget enkel.

156

Fig. 4.
Justering. Det er ikke absolut nødvendigt,
men meget at anbefale, at der bruges trimmeoscillograf. Ikke alene for at kontrollere og
justere, men også fordi man derved får en
bedre forståelse af, hvad det er, man gør, når
man senere betjener selektor’en.
Selektor’en tilsluttes anoden på blandingsrøret eller 1. MF-rør, men helst ikke senere
i forstærkeren for at undgå overstyring.
Efter at der er sat strøm på modtager og
selektor, sættes omskifteren på Dyk og LI
justeres. Det sker nemmest ved at afstemme
modtageren uden AVC på et signal og så af
stemme LI til resonans, d. v. s. max. output
fra modtageren.
V2 skal nu kunne svinge ved at dreje P2
ud. Det kontrolleres nemt ved at modtageren
blokeres eller hyler, såfremt V2's kreds er
i eller nær resonans med MF. Dette skulle
være tilfældet med de angivne værdier for
kredsen. Kun hvis man har oscillograf kan
det anbefales at prøve andre L/C og C/C
forhold.
Man bemærker, at såvel Spids som Dyk
er kritisk afhængige af tilbagekoblingsgra
den. V2 skal drives så nær op til svingningsgrænsen som muligt; men med en stabil
strømforsyning og et rigtigt C/C forhold er
det da også muligt at foretage afstemning af
både modtager og selektor uden at røre til
bagekoblingen.
Maleresultater. Opstillingen i fig.
vet grundigt gennemprøvet ved
trimmeoscillograf, og resultaterne
kurverne 1—16, som er kopieret
katodestralerøret (orig. diameter
66 mm).

3 er ble
hjælp af
fremgår af
direkte fra
af skærm
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I 1927 stiftedes EDR af en ganske lille
kreds af kortbølgeamatører, og i dag har vor
forening ca. 2300 medlemmer. Giver ikke
dette sidste tal os et begreb om en enestående
udvikling, voldsom som selve elektroteknik
kens fremgang.
EDR tog til sig alle de mange, der blev
grebet af interessen for arbejdet med de korte
bølger. Hos mange var det selve eventyret,
det at kunne sidde i sin stue og tale med hele
verden, der fængslede, hos andre blev det
selve det tekniske, der blev drivfjederen, men
for dem alle blev det efterhånden en indleven
i selve disse fænomeners natur, der skabte
længsel efter større viden og større dygtig
hed. Derfor blev vor hobby ikke et spørgs
mål om en eller anden form for tidsfordriv,
men i stedet en kilde til forståelse af mange
af naturvidenskabens indviklede problemer
og årsag til dygtiggørelse og viden. Denne
lyst til kundskabserhvervelse måtte hurtigt
føre til et tidsskrift, der kunne give de en
keltes viden og erfaring ud til en større kreds.
Vi var heldige i vor forening altid at have
mænd, der både besad teknisk og videnska
belig viden, og som ikke var bange for at øse
ud af deres kundskaber. Også amatørerne kom
med deres erfaringer, og mange små iagtta
gelser blev sammenlagt til nye fremskridt og

ofte årsag til forståelse af de korte bølgers
natur.
Det er naturligt i dag ved jubilæet først at
standse ved vort blad OZ. Det blev gennem
årene det store bindeled mellem medlemmer
ne, det blad, der arbejdede i vor organisations
tjeneste og gennem hvis velskrevne tekniske
artikler vi hentede det meste af det, vi ved
om vor hobby. Det var en lykke for vor for
ening, at vort blad kunne bæres gennem med
lemmernes kontingenter. Vi har altid været
glade for vore annoncører, men vort blad blev
skrevet uden hensyntagen hertil, og den, der
har overværet et møde i teknisk stab, vil
grundigt have lært, at lige så vigtigt det kva
litative arbejde er for staben, ligeså vigtigt
er for den artiklernes typografiske form og
hensigtsmæssige placering.
Når OZ den 15. i hver måned spredes over
det ganske land, vil ingen kunne benægte, at
det hver gang ventes med glæde. Det er min
erfaring ved samtaler med amatørkammera
ter, at OZ’s ankomstdag er en af månedens
store dage, og de mænd, der skriver vort blad,
vil ikke kunne sige, at deres artikler ikke
både læses og debatteres.
Det har sikkert været en lykke for bladet,
at vi fik vore tekniske medarbejdere organi
seret som en fast institution under navnet
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teknisk stab. Ved stabens møder, der foregår
under hyggelige former, bearbejdes og kriti
seres stoffet, og, hvad der er det vigtigste,
de mange samtaler giver et væld af nye im
pulser, hvoraf nye artikler opstår.
Men også andre medarbejdere end staben
er med til at præge vort blad. Har man egent
lig tænkt over, hvor meget arbejde, der læg
ges i testudvalgets artikler eller hvilket for
arbejde, der ligger til grund for DX-jægerens
hyggelige betragtninger. Og så kommer her
til de gennem året indsendte indlæg, store
og små, tekniske og foreningsmæssige. Allesammen bidrager de til at skabe det interes
sante og underholdende OZ, som vi alle hol
der af.
I jubilæumsåret kan vi med stolthed sige,
at magtede vi at skabe et godt blad, så mag
tede vi også at drive forlagsvirksomhed. En
række af skrifter og bøger har gennem årene
set lyset i EDR, og vor sidste publikation
„Kortbølgeamatørens
Håndbog"
kan
kun
fylde enhver EDR-mand med stolthed. Her
lykkedes det os at skabe en håndbog, som
ingen stor nation skabte bedre, og var ikke
vort sprog en hindring, ville dette værk blive
en god håndbog i mange fjerne lande. De
mange eksemplarer, der blev solgt til Norge
og Sverige, tyder herpå.
Skabelsen af håndbøgerne viste initiativ
og fremsynethed. Det er nu engang tilværel
sens lod, at går det galt, lyder det store
ramaskrig, men går det godt, går det hele
mere stille af. Nu gik det godt, både hvad
angik kvalitet og økonomi. Skal vi på jubi
læumsdagen kippe med flaget, så skal det
ikke mindst være til ære for de mænd, der
skabte vort blad og vore bøger. Både de, der
skrev, og de, der fremsynet og dristigt gik
ind for disse opgaver.
Når jeg så længe har hæftet mig ved det
synlige i EDR, vort blad, så skal det ikke
glemmes, at også organisation er en meget
vigtig ting, thi uden en fast sammentømret
bevægelse med en sund økonomi og ideali
stisk sindede ledere og medarbejdere, er intet
blad og intet fremskridt muligt.
Landsforeningen EDR har i dag 50 afde
linger, spredt over hele landet. I spidsen står
den store københavnske afdeling med sine
6 til 700 medlemmer. I afdelingerne leves
foreningslivet, her samles man om de fælles
interesser og gennem oplysende foredrag,
morsekursus etc. uddannes de nye amatører,
der skal bære fremtidens EDR. På mange
områder må naturligvis hovedstaden præge
livet i EDR. Af praktiske hensyn vælges for
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retningsudvalget såvel som formanden blandt
de københavnske medlemmer, og da fore
dragsudvalg, såvel som QSL-central også
findes i København, kunne man måske mene,
at københavnerne i forhold til sit medlems
antal har for stor indflydelse på foreningens
liv. Som en fortrinlig modvægt må det dog
påpeges, at både hovedkasserer, hovedredak
tør, landskreds- og DR-leder samt testudvalg
alle er spredt over det ganske land.
Ingen forening, jeg kender, er så demokra
tisk som EDR. Uden at man i de fleste tilfæl
de har set hinanden, kender man dog hinan
den under en eller anden OZ-betegnelse, og
man tager det ikke så højtidelig, om man til
tales med du eller De. Hvad vi er i det daglige
liv, kender vi ikke ret meget til. Titler og
position, hvad vedkommer det os. Direktøren,
ingeniøren,
lærlingen,
studenten,
smeden
eller bageren, alle er vi lige i vor hobby, og
alle får lige klar og hjælpsom besked.
Og så fremtidens EDR. Måske bliver vi en
endnu større forening, måske har vi nået top
pen, men hvorom alting er: Organisationens
styrke vokser med vort sammenhold. Split
telse, uberettiget kritik, personlige interesser,
alt dette må være os fjernt. Kiv og uvenskab
hører ikke hjemme i EDR. Vi er forenet i vor
fælles interesse, og dette må bære os over
forskelligt syn på tingene. Vi har mange
værdifulde kilder at øse af i vort fællesskab.
Derfor er det også af største vigtighed, at
ingen lokalforening forsømmer sin opgave, at
yde sine medlemmer det bedste af det bedste.
At gøre alt foreningsmæssigt grundigt og at
skabe sine medlemmer et fristed, hvor inter
essen kan plejes, hvor kammeratskabet kan
udvikles, og hvor en nobel og kultiveret ånd
er det bærende, må være enhver afdelingsleders første og største opgave. Man kan her
til sige, at det er ikke altid de ledende får
tak og anerkendelse for deres arbejde. Nej,
ganske vist, men vi arbejder jo heller ikke
for takkens skyld, og bevidstheden om at have
ydet en indsats for sine amatørkammerater
kan også have sin værdi, og trods alt er det
dog stadig således, at man agtes og respek
teres for sin positive indsats.
Det er mit håb, at mange nye lokalforenin
ger må se dagens lys, og at man i de allerede
eksisterende vil sætte alle sejl til for at ud
vikle og højne det foreningsliv, som er bæ
rende for vor organisations fremtid.
Mange af vore medlemmer bor så spredt,
at de ikke vil være i stand til at deltage i
afdelingsarbejdet. For disse gælder det, at vi
ikke må forsømme nogen lejlighed til at vise

dem, at de er velkomne, når de besøger os i
vore afdelinger, og at vi særlig gerne ser dem
ved vore stævner og større sammenkomster,
men først og fremmest bliver det her OZ, der
bliver bindeleddet mellem disse medlemmer
og os andre, derfor er intet for godt og intet
offer for stort for, at vort blad kan holdes
på så højt et stade, at det tjener alle inter
esser og alle medlemmer bedst mulig.
Jeg vil gerne slutte denne artikel med at
gøre mig selv følgende spørgsmål: „Hvad fik
du så ud af de år, i hvilke du har været med
lem af EDR?“. Og svaret kan følge omgående,
for det er nemt at formulere: Mange fornøje
lige timer, mange lærerige timer og, ikke
mindst, mange gode venner, venner for livet.
Jeg tror vi alle kan skrive under på denne
opfattelse af værdien af vort medlemsskab
i EDR.
OZ6PA
P. O. PEDERSEN

☆

* 19. juni 1874 d 30. august 1941.

Børge Otzen

Mange af foreningens medlemmer vil erin
dre, at der i E. D. R.’s officielle „overskrift"
stod: Protektor: Professor P. O. Pedersen, og
nyere medlemmer vil i forskellige forbindelser
også træffe på dette navn. I E. D. R.’s jubi
læumsudgave af „OZ“ vil det derfor være
naturligt at berette lidt om P. O. Pedersen,
hvem han var, og hvad han har betydet
for E. D. R.
Peder Oluf Pedersen blev født i Sig, 7 km
nordøst for Varde den 19. juni 1874 og viste
allerede i sin barndom særlig interesse for
på egen hånd at tumle med problemer, som
han, hellere end at spørge sig frem til en
løsning på, søgte at løse selv. Arbejdet på
gården og som hyrdedreng gav ham en glæde
ved naturen, som han bevarede gennem livet.

Allerede fra sin første skoletid interes
serede P. O. sig levende for matematik, og
ved pasning af et overrislingsanlæg, som hans
fader havde lavet, kom han til at sysle med
problemet drivkraft for en pumpe. Han ud
arbejdede planer, tegninger — trods mangel
på de simpleste tegnerekvisitter og undervis
ning i tegning — og beskrivelse af et, hvad
han dog ikke havde forudsætninger for at
vide, „perpetuum mobile", (en evigheds
maskine).
For at få projektet bedømt, sendte han det
til kongen. Længe gik han i spænding, og en
dag kom svaret. Projektet af et „perpetuum
mobile" var i og for sig værdiløst, men man
havde dog bemærket sig den 15-årige drengs
usædvanlige evner. Dette blev senere be
styrket af hans næste projekt, en regne
maskine, der blev indsendt til „Den Polytek
niske Læreanstalt" et halvt års tid efter.
Enden blev, at P. O. Pedersen 16 år gammel
kom til København, tog præliminæreksamen,
adgangseksamen til den polytekniske lære
anstalt, og 22½ år gammel sin afgangseksa
men i „Ingeniørfagene" med meget stor ud
mærkelse.
I to år arbejdede han herefter som byg
ningsingeniør, men den 1. januar 1899 be
gyndte samarbejdet mellem Valdemar Poul
sen og P. O. Pedersen. Valdemar Poulsen
havde den 1. december 1898 indgivet patent
ansøgning på et telegrafonapparat (wire-recorder!), og efter at P, O. en måned senere
var kommet med i arbejdet, frembragte begge
den videre udformning og fik nye ideer prø
vet og indført.
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I 1902 begyndte Poulsen at eksperimentere
med fremstillingen af kontinuerlige højfre
kvente svingninger, og den 9. september 1902
indgives ansøgning om patent på „Fremgangs
måde til frembringelse af vekselstrømmen
med højt svingningstal". Også modtagersiden
viedes megen opmærksomhed, og der udtoges
en række patenter også på dette område.
De praktiske forsøg påbegyndtes i 1904, og
efter at forbedringerne på modtagersiden var
indført, gik det slag i slag med resultaterne,
fra 3 km over 15 og 45 km til Lyngby—Es
bjerg: 300 km og i 1906 nåedes Newcastle—
Lyngby: 900 km.
Samtidig arbejdede man også på at reali
sere den trådløse telefoni (1904), men først,
da modtagersiden var kommet i orden ved
anvendelse af den simple krystaldetektor,
kunne det siges, at problemet var løst. I for
søgene deltog Peter Jensen, der senere i Ame
rika skabte sig en karriere som højttaler
fabrikant. Den første radiolytter i Danmark
— og måske i verden — var gymnasieeleven
Einar Dessau, senere direktør for Tuborg.
Da man ikke rådede over vor tids kendte
følsomme modtagere — man havde jo kun
krystalmodtagere — var det ganske anselige
effekter, senderne måtte op på; 100 kW for
en transatlantisk station var ingen usædvan
lig størrelse. Bandoengbuesenderen (på Java)
for forbindelsen med Holland var på 1800
kW i antennen, der ved overbelastning kunne
bringes op på 3600 kW!
P. O. Pedersen udarbejdede omkring 1909
et system for hurtigtelegrafi, hvor man kom
op på 300 ord pr. minut.
I 1909 blev han docent i telegrafi og tele
foni ved den polytekniske læreanstalt, og i
1912 udnævntes han til professor. I årene
1914—17 gennemarbejdede P. O. Pedersen
Poulsen-buens forhold på rent videnskabeligt
grundlag, og en afhandling om dette var re
sultatet.
Foruden sit arbejde med eksperimenter,'
forskning og undervisning deltog P. O. Peder
sen sammen med Valdemar Poulsen i den
praktiske udnyttelse af de mange patenter,
der i årenes løb så dagens lys. I februar 1922
udnævntes P. O. Pedersen til direktør for
den polytekniske læreanstalt, og i denne stil
ling fungerede han til sin bortgang i 1941.
Det blev P. O. Pedersen, der i kraft af sin
evne til at se forskningens og den tekniske
ingeniøruddannelses betydning for et lands
trivsel og fremgang, der efter en utrættelig
kamp gennemførte de første etaper af den uom
gængelig nødvendige udvidelse af lærean
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stalten, der påbegyndtes ved dens 100-års fest
i 1929. P. O. forstod den kunst at få det sam
arbejde frem. der var nødvendigt for at få
de rette instanser bragt til at forstå nødven
digheden af projektets gennemførelse på
sin egen stilfærdige måde. Selv nåede han
ikke at se værket fuldført, men allerede ved
hans bortgang i 1941 var en meget væsentlig
del færdig og undervisningens niveau bragt
i vejret i de mange veludrustede og tidssva
rende laboratorier.
Ikke blot undervisningen og lokaliteterne
tog P. O. Pedersen sig af, men han fik gen
nemført den ny eksamenordning og organi
sation, der er i kraft i dag.
Men hvordan kom da P. O. Pedersen og
E. D. R i forbindelse med hinanden?
Allerede fra 1923 var der amatører i gang
i Danmark, men ikke officielt; dette var rig
tignok ikke noget, man måtte, og man kan
derfor tale om illegale stationer. Den ameri
kanske amatørorganisation, A. R. R. L., der
blev stiftet i 1914 og de amerikanske amatø
rers arbejde har P. O. Pedersen utvivlsomt
kendt, og da der blandt de første, illegale
amatører var et ikke ringe polyteknikerislæt,
må det vel formodes, at P. O. har vidst, hvad
der foregik. Gennem Valdemar Poulsens og
sit eget pionerarbejde har han også set be
tydningen og berettigelsen af det eksperi
mentelle arbejde og erkendt, at også gennem
de mange amatørers praktiske arbejde kunne
der opnås for videnskaben og den praktiske
kommunikation værdifulde oplysninger.
Efter at amatørerne på radioudstillingen i
1926 var trådt offentligt frem og planerne
om skabelsen af „Eksperimenterende Danske
Radioamatører" tog form i løbet af 1927, har
professor P. O. Pedersen da også modtaget op
fordringen til at blive foreningens protektor
— eller på dansk: beskytter — og med sin
person blev han da den, der lagde navn til
og garanterede overfor myndighederne, at
det, der kom til at foregå i E. D. R. virkelig
også var i orden, og dermed lettede amatører
ne overgangen fra illegalt til lovligt arbejde.
Og hvordan var så P. O. Pedersen, der var
i besiddelse af så fænomenal en arbejdsevne
og så store organisator- og forskeregenskaber?
De, der har kendt ham personlig, beskriver
ham som en vennesæl mand, der gik frem
med den største varsomhed, når det drejede
sig om menneskeskæbner. P. O. var ikke en
mand af mange ord, men han havde evnen
til at holde det væsentlige i en sag klar for
deltagerne i en diskussion eller samtale.

Forelæsningerne på læreanstalterne gav
han det pust, som kun den, der har været
med til den trådløse telegrafis og telefonis
fødsel, barndom og opvækst, kan give dem,
hvad enten det drejede sig om de „gamle“
emner, eller det var den nyeste udvikling,
der blev behandlet. Mange af hans elever
husker ham også fra studierejser til udlandet
eller på udflugter, hvor han „koblede fra“
og gav sit bidrag til, at turene blev vellyk
kede.
P. O. Pedersen var bl. a. foreningens gæst
ved 10 års jubilæet og blev ved denne lejlig
hed hyldet. Det blev fremhævet, hvor meget
det i tidens løb havde betydet for E. D. R.,
både indadtil og udadtil, at en personlighed
som professor P. O. Pedersen har været for
eningens protektor. Det var en opfordring til
at sikre en vis standard i vort arbejde, så
ledes at vi kan gøre os fortjent til den ære,
P. O. Pedersen havde vist foreningen.
Professoren udtalte sin glæde over at være
med til amatørernes jubilæum og bekræfte
de, hvor værdifuldt det studiearbejde er, de
res virksomhed giver mulighed for. P. O. Pe
dersen kunne være noget misundelig på ung
dommen, der nu vokser op med radioen som
en given ting. Professoren ridsede derefter
nogle erindringer op fra radioens barndom,
fornøjelige begivenheder under samarbejdet
med Valdemar Poulsen om buesenderen. Og
så sluttede den fornøjelige tale med en tak
for den ære, foreningen havde vist ham, og
med ønsket om fortsat stor fremgang og in
teressant arbejde for teknikkens udvikling
udbragte P. O. Pedersen et leve for for
eningen.
I august 1941 lod P. O. Pedersen sig under
kaste en mindre operation, og uventet gik
han bort den 30. i samme måned, kun 67 år
gammel.
I sine mindeord skrev professor Sven Wer
ner:
„Det vil blive et stort savn for dansk viden
skab, at P. O. Pedersen ikke er mere. Hans
livsgerning har sat sit præg på teknikkens
udvikling i vort land, og den vil bevare min
det om hans personlighed. Med ham har Dan
mark mistet en af sine store sønner“. B. O.
☆

PY1BV’s lykønskning
„25th Anniversary! Jubilee! Congratulations! 73.“
Luiz Onofre M. Ribeiro,
Rio de Janeiro, Brasil.

A. Christmas
Eskildsen

Da OZ4H en dag bad mig skrive en lille
artikel til jubilæumsnummeret af OZ om
amatørforholdene omkring EDR’s stiftelse,
var jeg letsindig nok til at svare ja, men
allerede få dage efter, da jeg begyndte at
tænke lidt over sagen, var jeg lige ved at for
tryde det; thi bortset fra de ændringer af for
holdene, der skyldes den tekniske udvikling,
er forskellen mellem den gang og nu næppe
så stor, som vi „gamle" er tilbøjelige til at
synes, når vi ser tilbage med mindernes for
skønnende briller på næsen.
Selve amatørånden og glæden ved at slutte
forbindelser med andre amatører over kor
tere eller længere afstande ved hjælp af
apparater, hvis sammenstilling og konstruk
tion man selv har været mere eller mindre
mester for, er og bliver jo nemlig fundamen
talt den samme nu som før.
Når der alligevel synes os at være forskel,
skyldes dette vel i første række, at vi fra
en ulovlig og usikkert famlende pirattilvæ
relse gennem udstillingen i Industribygningen
i 1925 fik lejlighed til at bevise vor eksistens
berettigelse og fik dokumenteret vore resul
tater i en sådan grad, at vi vakte myndighe
dernes og pressens interesse for vort arbejde
med det endelige resultat, at vi allerede fra
1926 kunne opnå sendetilladelse.
Ulovlig aktivitet har jo altid haft en egen
tiltrækning på mange mennesker, og denne
sødme forøgede utvivlsomt vor stolthed over
de DX-resultater, vi opnåede dengang, og
som vi fik lejlighed til at dokumentere med
QSL-kort i spraglede farver under udstillin
gen i 1925.
Ikke så få amatører havde erhvervet deres
WAC-certificat gennem A. R. R. L., inden
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E. D. R. blev stiftet. Måske lyder det ikke af
ret meget i dag, men man bør huske på, at
„værktøjet" den gang kun bestod af simple
regenerative modtagere og et-rørs selvsvin
gende sendere. Begge disse var bebyrdede
med en mangel på stabilitet, som amatører
af i dag, der er vant til storsupere og styrede
sendere med mange trin, næppe helt kan
forestille sig.
Det, der for mig står som det morsomste og
mest uforglemmelige fra den tid, er dog den
altoverskyggende rige glæde, der fyldte os
under arbejdet, fordi vi følte, at vi med hvert
lille fremskridt betrådte uberørt terrain og
derfor var med i et virkeligt pionerarbejde
med betydning for fremtiden.
E. Bahn
Nar fagkundskaben verden over i sin tid
Vendelboe
virkelig var af den mening, at bølgelængder
under 200 m var uden praktisk betydning,
har kortbølgeamatørerne al mulig grund til
at være stolte over, at det er deres indsats,
der i det væsentlige er skyld i, at denne an
Minder fra Radioskolen
tagelse er blevet gjort til skamme. Foruden
pionerglæden var vi også i udpræget grad be
Når den ærede bestyrelse har bedt mig
satte af skaberglæde, idet vi blev tvunget til
skrive lidt om kortbølgelivet i gamle dage,
at fremstille størsteparten af vort udstyr selv.
hvor min væsentlige opgave var at lede træ
Kun få egnede komponenter kunne købes,
ningen i høring og morsning, mindes jeg alle
og det lidt, der var at få, måtte tit møjsomme
de gamle kammerater, der mødtes i mit hjem
ligt ændres, inden det gjorde fyldest, men når
i Herluf Trollesgade, hvor vi havde skolen.
så blot resultatet viste en ganske lille forbed
Jeg har desværre ikke de gamle certifikats
regler, men vi havde lavet et meget speci
ring, var besværet glemt, og man frydede sig
ficeret skema, hvor en fejl trak så og så meget
over at kunne meddele de stationer, man var
fra og en rettelse betydeligt mindre; prøven
i fast daglig eller ugentlig forbindelse med,
blev aflagt i overværelse af tre bestyrelses
hvorledes man havde opnået forbedringen.
medlemmer, og vi var meget samvittigheds
At nævne navne i ind- og udland fra denne
fulde, men certifikatet var også meget smukt
tid er umuligt, thi de bør jo tages med alle
udført med mange kruseduller og frem
sammen, og det lader sig ikke gøre, hvor
hævelser; under det daglige gjorde det ikke
gerne jeg end gjorde det i taknemmelig erin
så meget, om jeg var til stede, for min
dring om godt kammeratskab.
kone kunne meget bedre få de forskellige til
En ting ligger mig imidlertid på sinde nu
at holde trit og retning.
som dengang. Vil man være stolt af det, man
Men der vil sikkert blive skrevet og talt
beskæftiger sig med, må man som haveelske
meget om foreningsarbejdet, og jeg vil derfor
ren holde sin have fri for ukrudt, og idet
indskrænke mig til at fortælle et par små
jeg slutter med at ønske E. D. R en stolt og
smuk fremtid blandt verdens amatørorgani- ' episoder om farerne ved kortbølgelivet i de
tider, hvor alle ledninger og agregater var
sationer, vil jeg minde alle danske amatører
anbragt ganske uden afskærmning af no
om, at det, der udsendes fra en amatørsta
gen art.
tion, råbes ud i det fri og derfor altid bør
Modtageren bestod af et enkelt tilbagevære E. D. R og afsenderen selv værdigt.
koblet rør, og det hele var placeret ovenpå
A. C. E.
kassen. Gitterspolen var fast, men antenne☆
og tilbagekoblingsspolen sad på hængsler, så
ledes at koblingen kunne varieres, dog ikke
I anledning af 25 års dagen for landsfor
uden at håndkapaciteten gjorde sig stærkt
eningen
Eksperimenterende
danske
Radio
gældende.
Det var derfor et almindeligt syn
amatørers stiftelse sendes hermed en varm
at se telegrafisten siddende og skrive med den
tak for foreningens indsats i de forløbne år
ene hånd, medens den anden svævede frem
samt de bedste ønsker for fremtiden.
og tilbage over spolerne for at vedligeholde
Hvidovre afdeling. OZ2PA.
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afstemningen. Rørene var dengang ikke videre
udpumpede, og levetiden var kort; man havde
derfor viseligt indlagt to glødetråde i røret,
og når den ene brændte over, kunne man
skifte til en anden; rørsokler kendtes ikke,
men de forskellige elektroder stak ud af røret
som metaltråde beklædt med små glasperler
som isolation. Fordelen ved den dårlige ud
pumpning var, at man ved nogenlunde kraf
tige signaler kunne se røret blusse op under
signalet, således at man med lidt held kunne
aflæse signalerne ved at se på røret.
Senderen var jo også meget simpel, almin
deligvis en Hartleykobling med variabel kon
densator, denne bestod i al sin ædle simpel
hed af to metalplader, så store som et par af
gardens musikbækkener; det ene sad fast på
en skrueskåret aksel, altså isoleret fra denne,
og det andet kunne skrues frem og tilbage på
akslen med hånd og magt og således variere
kapaciteten. Denne kondensator var anbragt
så højt oppe på væggen, at ialtfald jeg måtte
op på en stol for at kunne dreje bækkenet.
Og nu kommer altså historien:
Jeg havde på en nattevagt arbejdet flittigt
med vore gamle amerikabåde og skulle så
ændre frekvens, altså op på stolen og fat på
bækkenet, men ak, kondensatoren havde mod
al teori beholdt sin ladning og mødte mig med
et knock out, som sendte mig bagover mod
modtagerbordet; jeg landede med det tykke
af låret på telegrafnøglen, knoppen knæk
kede, og resten borede sig ind i låret, medens
min ryg lagde sig til hvile oveni modtageren,
der jo ikke så godt ud bagefter. Da jeg våg
nede og ville kravle ned af bordet, opdagede
jeg, at låret hang fast, og det gjorde betyde
ligt av at komme fri og vakle hen til telefonen
for at ringe til en læge. Indtil han kom, måtte
jeg sidde og trykke flængen sammen og sam
tidig passe den heldigvis ikke overvældende
trafik. Efter at jeg var blevet forbundet,
måtte jeg pænt passe min vagt, til afløseren
kom næste morgen. Moral: Selv om en kon
densator burde være afladet, kan den godt
være det modsatte — altså kortslut altid
inden berøring.
En anden mere humoristisk episode hændte
engang, jeg havde installeret en af de første
rørsendere i et af vore skibe. Radiorummet
lå lige over et krudtmagasin, og da maskinen
skulle fastgøres, måtte vi lave huller til bolte
ne gennem dørken ned til magasinet. I den
anledning var der lange forhandlinger med
artilleriet for at få tilladelse, og der skulle
foretages
sikkerhedsforanstaltninger
med
tæpper under borehullerne, for at der ikke
skulle komme jernsplinter i krudtet. Nå, men

vi havde fået stationen installeret, og nu
skulle den bølgemåles. Bølgemåleren var en
almindelig krystalmodtager med hovedtelefon,
og senderen var indesluttet i et fint poleret
træpanel. Jeg koblede og koblede uden re
sultat, og tilsidst anbragte jeg bølgemåleren
på panelet lige over anodespolen, og så blev
der pludselig resonans med det resultat, at
bølgemåleren fik et gevaldigt input og jeg et
knock out og med alt det om krudtet i tan
kerne var min sidste fornemmelse, at dørken
rejste sig, og jeg foer op mod loftet med den
tanke: Så, nu røg krudtmagasinet i luften.
Jeg har aldrig i mit liv været mere overrasket,
end da jeg vågnede op og fandt mig selv stå
ende roligt på dørken, medens en montør hav
de grebet mig i armene og holdt mig oppe, da
jeg faldt. Selv troede jeg bestemt, at jeg
havde været på vej mod himlen. Moral: Man
kan også overskride den kritiske kobling.
E. Bahn Vendelboe.

☆

G. Bramslev

I anledning af E. D. R.’s 25-års jubilæum
sender jeg herved foreningen og dens med
lemmer en hjertelig hilsen med de bedste øn
sker for fremtiden, idet jeg gerne samtidig
vil udtale min glæde og beundring over, at
det er lykkedes Danmarks kortbølgeamatører
at føre E. D. R. frem fra den ubetydelige for
ening, vi dannede for 25 år siden, til den
store landsorganisation, der idag forener de
danske senderamatører og på så udmærket
måde varetager deres interesser.
G. Bramslev.
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E. D. R. og Post- og Telegrafvæsenet
Det er med glæde, at jeg har modtaget
E. D. R.’s opfordring til i anledning af for
eningens 25-års jubilæum at skrive lidt om
„E. D. R. og Post- og Telegrafvæsenet". Mine
første ord skal være en lykønskning til for
eningen med de veloverståede 25 år og en tak
for foreningens indsats i de forløbne år til
fremme af et godt forhold mellem radioama
tørerne her i landet og Post- og Telegraf
væsenet.
For medlemmerne af E. D. R. må Post- og
Telegrafvæsenet vel i almindelighed stå som
en kedelig „myndighed" med alle de besvær
lige egenskaber, som man ofte forbinder med
dette ord. Men det er dog også mit indtryk, at
man er ganske klar over, at denne myndig
hed er et nødvendigt onde, betinget af, at
radioamatørerne jo så langt fra er de eneste,
der „boltrer sig i æteren". Det er da ind
lysende, at der må være et sted, hvor alle
interesserne kan mødes, og hvor man efter
menneskelig evne søger at skille sol og vind
lige, når der opstår interessemodsætninger.
Det grundlag, på hvilket Post- og Telegraf
væsenet arbejder i disse spørgsmål, er ned
lagt i „Den internationale Telekommunika
tionskonvention" og særlig i det til denne
knyttede radioreglement. Det er formentlig
de færreste udenfor specialisternes kreds, der
kender eller interesserer sig for de mange
paragraffer heri, men måske et enkelt citat
dog kunne have interesse her. Om amatørtjeneste står der: „Tjeneste, der til formål
har individuel opøvelse, udveksling af gen
sidige signaler og undersøgelse af tekniske
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spørgsmål, og som udfores af amatører, d. v s.
personer, der er i besiddelse af behørig til
ladelse, og som udelukkende personlig og
uden pekuniær fordel interesserer sig for radioteknik". Om amatdrstationer iøvrigt fin
des en lække bestemmelser, som i det store
og hele går igen i den ministerielle „bekendt
gørelse om vilkår for tilladelse til oprettelse
af amatørstationer for radiokorrespondance“,
som alle amatører kender, og sidst men ikke
mindst indeholder radioreglementet en for
tegnelse over, hvilke frekvenser der i givet
fald kan tildeles radioamatørerne. Dette sid
ste punkt er jo ikke det mindst ømtålelige i
hele forholdet til radioamatørerne, der natur
ligvis gerne så, at de havde et noget større
råderum i æteren; og nægtes kan det vel
ikke, at på store internationale kongresser,
hvor disse forhold afgøres, er amatørernes
stemme ofte noget svag i det kor af skibsfart,
luftfart, radiofoni, fjernsyn, navigation, for
svar, kommerciel telegrafi og telefoni m. v.,
der iøvrigt lyder ved sådanne lejligheder. Alle
disse parter synes, de har for få frekvenser
til deres rådighed, og for det allermeste er
forholdet vel også virkelig således. Amatører
nes stilling er altså ikke væsentlig anderledes
end de andres, og det synes jeg efter omstæn
dighederne må være en trøst, og i betragtning
af amatørernes iøvrigt „svage" stilling et
umiskendeligt tegn på, at de fleste lande har
et åbent øje for amatørradioens store mulig
heder og væsentlige betydning.
Til dem, der har denne opfattelse, vil jeg
gerne melde mig, og det er mit håb, at Postog Telegrafvæsenets administration af ama
tørsendetilladelser i det store og hele af
spejler dette syn, når alle forhold tages i be
tragtning. I hele dette forhold er det natur
ligvis af stor betydning, at der findes en or
ganisation som E. D. R., der repræsenterer
en så talstærk kreds af danske radioamatører,
at organisationen i de fleste spørgsmål kan
optræde på radioamatørernes vegne. En ad
ministration af radioamatørernes sager uden
en organisation, der kan fremføre amatører
nes ønsker og synspunkter, og overfor hvilken
administrationen ved forhandling kan for
klare sine standpunkter og bevæggrunde, ville
være meget vanskelig og give et mindre til
fredsstillende resultat. Også i en anden hen
seende vil jeg fremhæve, at vi er glade for
E. D. R.: Som følge af Post- og telegrafvæse
nets beføjelser er det naturligvis vor pligt at
kontrollere, at de forskrifter med hensyn til
stationernes drift og benyttelse, der er inde
holdt i de givne tilladelser, bliver overholdt

i praksis. Der er måske nogen, der tror, at
vi finder en særlig fornøjelse i at være „æter
politi" der kan slå ned på små eller store
syndere. En sådan indstilling tror jeg imidler
tid at kunne sige os fri for, og skulle nogen
have fået den modsatte opfattelse, beder jeg
dem betænke, hvor alvorlige kalamiteter
overtrædelse af sendebestemmelserne kan
medføre, lige fra en nedstyrtet flyvemaskine
til forstyrrelse af radioaflytningen i et stort
antal hjem. Når jeg nævner, at vi er glade
for E. D. R. i denne henseende, er det fordi
jeg har talrige beviser for, at E. D. R. har den
helt rigtige forståelse af dette forhold og i
høj grad medvirker til, at vi faktisk har så få
overtrædelser af forskrifterne, som tilfældet
er. Lad det være sagt så tydeligt som muligt:
Der er ikke noget, vi i Post- og Telegraf
væsenet er gladere for, end at se amatø
rerne holde justits indenfor deres egne ræk
ker, ikke blot fordi det er behageligere, men
vi kan også godt tilstå: fordi det, når alt
kommer til alt, også er det mest effektive.
Ved et jubilæum er det naturligt ikke blot
at se tilbage, men også frem. Hvilke nye
muligheder kan man vente, at fremtiden vil
byde radioamatørerne? Det er min opfattelse,
at det i høj grad er berettiget at være opti
mist med hensyn til fremtidsmulighederne.
Radioen er endnu så ny og endnu inde i en
så vældig teknisk udvikling, at der i uover
skuelig tid må blive nok at tage fat på. Inden
for de traditionelle frekvensområder er der
stadig udsigt til nye forbedrede apparatkon
struktioner, antennetyper og undersøgelse af
transmissionsforhold. Men herudover tegner
sig mulighederne på helt nye frekvensområ
der, som endnu kun meget lidt eller slet ikke
er taget i brug af amatører. Den tid vil vel
næppe være fjern, før mikrobølgeområdet
også bliver et arbejdsområde for amatørerne
med rige muligheder for en teknisk betyd
ningsfuld indsats. Større DX-resultater skal
man vel næppe vente sig på dette område —
skønt hvem ved, amatørerne har jo før over
rasket sagkundskaben — men i hvert fald
vil der være uhyre interessante problemer,
der i høj grad afviger fra den tilvante tek
nik på de nuværende frekvensområder, og
som vil stille store krav til den pionerånd til
overvindelse af tekniske vanskeligheder og
kalde på den kammeratskabsånd, som er så
værdifulde traditioner i amatørbevægelsen.
Med ønsket om, at amatørbevægelsen på disse
traditioner vil gå en rig udvikling i møde,
vil jeg endnu engang udtale min lykønskning
med de godt forløbne 25 år.

Gerhard
Hansen

Når jeg tænker tilbage på de mange inter
essante timer, jeg har tilbragt ved sender og
modtager i kontakt med venner nær og fjern,
kan jeg ikke undlade at sende E. D. R. en
venlig tanke i betragtning af det store arbej
de, foreningen har gjort for den sag, den
stedse har arbejdet med: at give sine med
lemmer grund under fødderne, at hjælpe dem
på vej gennem radioteknikkens område, at
skabe det grundlag for medlemmernes kam
meratskab, der stedse har bevirket, at de
mindre kloge kan gå trygt til de mere erfarne
amatører og få gode råd og hensigtsmæssig
bistand.
E. D. R. har gennem sit årelange og inten
sive arbejde for sagen skabt en forening af
mennesker med samme hobby, hvis sammen
hold man skal lede længe efter, og hvis små
skærmydsler gennem årene kun viser liv og
interesse for problemerne. Foreningen har
gennem de 25 år vist sin absolutte levedyg
tighed trods varierende tider, krig og fred,
solpletter og andre naturkræfter, og den vil
stadig præge danske kortbølgeamatørers ar
bejde og interesse for de høje frekvenser i
tiden fremover.

☆
Næstved afdeling med tilsluttede medlem
mer i Vordingborg, Præstø og Menstrup frem
sender hermed de bedste ønsker på jubilæ
umsdagen og udtrykker håbet om et fortsat
stærkt og handlekraftigt E. D. R til gavn for
radioamatørerne, nybegyndere såvel som
old-timers.
Vy 73 and good luck!
Næstved, afd., OZ7TL Johs. Thode-Jensen.
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Kai Nielsen

Tanker ved skillevejen
Når man nu ved det første kvarte århun
dredes skillevej skal nedfælde sine tanker og
oplevelser i vor gamle forening, må der uvæ
gerlig ske en tidsopdeling, idet tiden før kri
gen er så vidt forskellig fra tiden efter krigen.
Jeg mindes mine første år i EDR, det var
først i trediverne; vi samledes een gang om
måneden på Polyteknisk Læreanstalt til et
foredrag, der som regel gik over hovedet på
os ikke polyteknikere. Men hvad der straks
var det mest iøjnefaldende, var det kamme
ratskab, der herskede; vi var ganske vist ikke
så mange, men det var en utrolig hjælpsom
hed og venlighed, der mødte den nyankomne.
Den gang afholdt foreningen ingen morseeller tekniske kursus, men man kunne hente
al den viden, der var behov for, hos de noget
ældre amatører. Deres hjem stod åbne, og
mangen en nat tilbragtes på stationen, lige
som man som regel var forsynet med en eller
flere radiokomponenter, når turen hen på de
små timer gik hjem. Der var god plads på
båndene, man kendte ikke til tunfisk den
gang, og der var sport i at worke en Hartley
med B409.
Det altoverskyggende problem var BCL;
datidens uselektive BCL modtagere slugte råt
alt, og det var i mange tilfælde amatørerne
forbudt at arbejde i dansk radiofonitid. Det
var natarbejde at være radioamatør i de år.
Generalforsamlingen var den årligt tilbage
vendende begivenhed; her samledes så godt
som alle medlemmerne fra hele landet, og
her gik det som regel hedt til. Vor forening
tæller som bekendt et meget forskelligartet
medlemsklientel, og ligeså forskellige med
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lemmerne er, ligeså mange forskellige menin
gel kommer som regel til orde på generalfor
samlingerne. Bølgerne gik højt, der var hef
tige diskussioner og hårde ordskifter, men
når generalforsamlingen var sluttet, samle
des man til aftenfesten som de bedste venner.
Så kom krigen med inddragelse af sende
tilladelser, og EDR blev nu mere end nogen
sinde samlingspunktet for amatørerne. Det
blev spået, at EDR faktisk ville gå til grunde
nu, da der ikke mere kunne sendes eller ud
veksles QSL, men det gik helt anderledes;
efter et mindre fald i medlemsantallet steg
tilgangen og EDR voksede for hver måned.
Mørkelægning, spærretid og mangeartede
forbud mod telegrafi og radioteknisk under
visning kunne ikke hæmme EDR, det gik støt
fremad, og OZ har ikke svigtet een gang i
disse år.
I 1942 blev det besluttet, at foreningen
skulle udgive en ny og stor „Kortbølgeama
tørernes Haandbog“, som efter to års forløb
kunne udsendes. Mon nogen aner, hvilket
kæmpearbejde det var og hvilke besværlig
heder, der måtte overvindes, — jeg tror det
ikke. Først skiftede bogen redaktør, stoffet
kom kun meget langsomt frem, en del af
forfatterne var optaget af nationale opgaver
og havde deres tid besat andre steder, tysker
ne kom med det ene forbud efter det andet,
papir blev med meget besvær skaffet og ende
lig en dag kunne trykningen begynde.
Bogen blev færdigtrykt og skulde sendes
til indbinding, og så røg Århushallen med til
stødende ejendomme i luften. Og håndbogen
var oplagret i dette kompleks. De fleste bøger
brændte og resten mødte os på gader og veje,
forbrændte og ødelagte af vand, da 9R og un
dertegnede kom til Århus for at konferere
med trykkeriet. Det var et trøstesløst syn.
Håndbogen var endelig udkommet, men ikke
på den måde, vi havde tænkt os. Men satsen
var heldigvis bevaret, og så gik det løs; nye
forhandlinger for at skaffe papir, trykkeriet
forlanger garantier, EDR’s formue var på
dette tidspunkt sat i bogen, forhandlinger med
udenrigsministeriet, der frarådede at udgive
bogen.
Men det gik alligevel. En mindre kreds af
amatører stillede de fornødne økonomiske
garantier (uden på nogen måde at få andel
i det evt. overskud). Papir blev skaffet, gan
ske vist var det ikke ens, der er to forskellige
slags papir i bogen. Vi fik udenrigsministeriets
stempel, ganske vist gennem bagdøren, og vi
solgte så godt som hele bogen til et forlag,
inden den forelå færdig. Og så endelig i 1944

var bogen færdig og blev solgt på meget kort
tid, uden der skete noget af betydning.
Men der var stadig krig, og det blev van
skeligere og vanskeligere at deltage i for
eningsarbejdet; mange møder og foredrag
blev afholdt søndag formiddag og rævejagter
foretoges med megen opfindsomhed.
Men en dag var det som bekendt slut. Maj
1945 bragte et jubelnummer af OZ med mange
opstemte og optimistiske indlæg. Vi havde
vor egen private udrensning af EDR, og med
lemsantallet fordobles; der blev arbejdet il
legalt på 5 meter landet over, og vi ventede
på frigivelsen af sendertilladelsen. Man havde
ventet, at 5 meter båndet først blev frigivet,
men det blev 10 meter, der gik af med sejren,
men her var der ikke så mange, der havde
materiel klar, så der var god plads i den tid.
Men efterhånden kom alle båndene med, og
tilgangen af senderamatører var så stor som
nogen sinde.
EDR voksede, den gamle hygge forsvandt,
men gav plads for andre ideer. Den gamle
hygge finder man nu i lokalafdelingerne, hvor
kammeratskabet stadig lever i fortidens ånd.
Kravene til den enkelte amatør bliver
større, og den tid, hvor man klarede sig med
en Hartley og en detektormodtager, er for
længst forbi. Det er og må stadig være EDR’s
opgave at formidle de tekniske nyheder, så
medlemmerne til stadighed kan have gavn
og glæde af deres medlemsskab.
Og med alle mine bedste ønsker for EDR
vil jeg takke for disse år, hvor jeg som med
lem har deltaget i stævner, lejre og samlin
ger og truffet venner for livet, og som har
medvirket til at give livet indhold og kulør
73s OZ3U
☆

DARCs lykønskning
Dear Om!
Having received your circular to the IARU
Societies regarding the 25th anniversary of
the EDR, it is a great pleasure for me, to wish
you all success with your preparations for the
Jubilee Festival.
The DARC, through me, sends the OZ-hams
all the best wishes, — we will regard it as an
honour to be present at your festival and further to promote the good relationship between
fellow amateurs.
Sincerely yours
Otfried Lührs.

C. Reitz

Nu da EDR holder 25 års jubilæum, kan jeg
ikke lade være med at kigge tilbage i tiden og
tænke på, hvad EDR har betydet for mig
igennem et kvart århundrede. Jeg mindes så
ledes i slutningen af tyverne, da interessen
for de korte bølger begyndte at tage fart og
jeg rendte fra den ene til den anden, som på
en eller anden måde kunne fortælle mig,
hvorledes de korte bølger virkede. Man hav
de nok hørt, hvorledes de danske og uden
landske amatører var begyndt at arbejde på
korte bølger, men at der fandtes en særlig
amatørklub, var der desværre ikke mange,
der vidste.
En dag, da jeg var ude på „Den polytekni
ske Læreanstalt" og talte med en af profes
sorerne, fortalte denne mig i samtalens løb,
at der een gang om måneden var nogle unge
mennesker, som mødtes og drøftede KB. Det
var lige noget for mig, og jeg var nu her en
temmelig flittig gæst igennem årene, hvor jeg
lærte så meget teknik, at jeg en skønne dag
også kunne fremstille kortbølgesender og
-modtager.
Det var et stort øjeblik, da jeg gik i luften
med cw og fik min første QSO med nuvæ
rende OZ7GL. Den indre ild arbejdede videre:
Det skulle være phone og med god kvalitet.
Også dette lykkedes over al forventning, og
det har næsten altid gennem årene været
min eneste hobby og er stadig det vigtigste.
En anden god ting, som jeg gerne vil frem
hæve ved denne lejlighed, er det gode kam
meratskab, der består indbyrdes imellem
alle amatører. Hvor er det dejligt, når man
færdes såvel hjemme som ude omkring i ver
den, at lige meget om det er tidligt om mor-

genen eller sent på natten, man ringer på
klokken og siger sit kaldesignal. lige vel
kommen er man.
Maa jeg til slut ønske, at det gode kamme
ratskab og trangen i os alle til at lære og
dygtiggøre os må fortsætte i fremtiden, da
vil EDR fortsat være det midtpunkt, hvorom
vi alle samles.
Til lykke!
OZ2R
☆

Forfatteren
med
transportabel
illegal sender

Kortbølgeamatørerne under krigen

H.

Lykke

Jensen

Fjorten dage efter at jeg blev formand for
E. D. R. i 1939, blev al amatørsending for
budt og et halvt år efter blev landet besat af
tyskerne.
Det var vel ikke det, den omtrent helt nye
bestyrelse havde ventet, men det var måske
derfor, der overhovedet ingen københavnere
ville opstilles til formandsvalget og kun to
havde mod til bestyrelsesvalget!
Vanskelighederne var store: Dyrtid, syn
kende medlemstal og deraf forringede ind
tægter, manglende papir til OZ og svigtende
forbindelse med de øvrige lande, for at næv
ne nogle enkelte.
Når vi alligevel kom lykkelig og frelst gen
nem denne tid skyldtes det OZ og de dyg
tige mænd, som skaffede stof dertil i disse
vanskelige år.
Når jeg i dag får plads her, skal den derfor
bruges til at takke disse medarbejdere. Uden
dem havde vi næppe nu kunnet fejre jubi
læum i en så frodig og stærk forening, som
tilfældet er.
Tak til jer, tillykke E. D. R.!
OZ5Y
☆
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Når EDR i sit 25 års jubilæums festskrift
ønsker at kaste blikket tilbage over årene,
der gik, for bedre at fastslå den udvikling,
der har fundet sted indenfor kortbølgeamatø
rernes virkefelt, vil det selvsagt være van
skeligt helt at forbigå årene 1940—45, i hvil
ket tidsrum det officielt var forbudt at be
skæftige sig med radiosendere.
I dagene umiddelbart efter, at Danmark
var besat af okkupationsmagten, tilgik der
indehavere af sendelicens sålydende tele
grammer :
Tj. Telegram fra Kh. Nr. 08493 16/4 1940 =
= Adr =
I MEDFØR AF BEKENDTGØRELSE AF
27. MARTS 1935 PARAGRAF 6 STK. 1 SKAL
DERES SENDEANLÆG MED SAMTLIGE
TILHØRENDE DELE INDEN DEN 17. DS.
KL. 1900 DEPONERES PAA NÆRMESTE
POLITISTATION FORSYNET MED NAVN OG
ADRESSE STOP KONTROL MED AT
AFLEVERINGEN ER BEHØRIG FORETAGET
VIL SNAREST BLIVE IVÆRKSAT POLITIET
GENERALDIREKTORATET FOR
POST OG TELEGRAFVÆSENET +

Det stod naturligvis til den enkelte, hvormeget han ønskede at deponere, og mange en
keltdele blev nu pludselig overført til kate
gorien „Modtageanlæg med samtlige tilhø
rende dele“ — for hvilke der ikke var for
langt aflevering. Afleveringen til politiet for
blev da også i de fleste tilfælde en „pro
forma“ aflevering eller, om man vil, en „sym
bolsk aflevering"!
Ifølge ovenstående skulle der således fore
løbig være sat en stopper for eksperimenter

med sendere — officielt —, indtil i hvert fald
den 6. december 1945, jvnf. generaldirektora
tets skrivelse 1 T nr. 6838, hvor der igen blev
givet tilladelse til at arbejde med sendere (fra
15/
15/
12 45 på 28,1—28,9 MC og fra
1 46 på
også 58,7—59,8 MC) på max. antenneeffekt
5 watt.
Når eksperimenter med sendere i det „forbudte“ interval ikke helt blev indstillet, skyl
des det som bekendt de særlige forhold, der
var rådende under besættelsen.
Besættelsesmyndighederne havde fra 1940
lagt sin klamme hånd på alle officielle kom
munikationstjenester, og det er indlysende,
at det for en krigsmagt er af vigtig betyd
ning, at der bliver stoppet for enhver infor
mation til fjenden, samt at der udøves en vis
kontrol over den indenlandske kommunika
tion, ikke mindst i et besat land, hvor en
befolkning må antages at være fjendtlig
indstillet.
Det er en kendt sag, at disse bestemmelser
på enhver måde blev omgået; det er dog kun
den radiomæssige side af arbejdet, vi her skal
berøre.
Når tiderne er normale og de obligatoriske
kommunikationsmidler funktionerer tilfreds
stillende, mærker den enkelte borger ikke
meget til det store maskineri, der døgnet
rundt er i gang for hans skyld. Først når
tiderne er unormale, kommer besværlighe
derne frem, når en alsidig forbindelsestjene
ste skal formidles — og formidles iagttagende
de strengeste forsigtighedsforholdsregler, for
at de udøvende myndigheder ikke skal blive
indblandet i arbejdet.
Stor var den opfindsomhed derfor, der blev
lagt for dagen i disse vanskelige år, og det
var derfor naturligt, at kortbølgeamatørerne,
der havde eksperimenter med radiosendere
som hovedhobby, fik part i de opgaver, mod
standsbevægelsen — som alt illegalt arbejde

Fig. 2. Illegal sender/modt., amk. type.

efterhånden blev kaldt — stod for at skulle
løse.
Det vil ikke være klogt her at komme
ind på detailler i den store radiokommuni
kationstjeneste, der efterhånden blev opar
bejdet. Og i sandhedens interesse skal det
også fremhæves, at det ikke var kortbølge
amatørerne, der stod for ledelsen af det
enorme, velorganiserede apparat, der sam
lede alle trådene. Men „trådene" vidste, at

Fig. 3. Illegal sender/modt., tysk type.

de blandt kortbølgefolkene kunne finde den
velegnede arbejdskraft, der gennem dens
hobby kendte det radiomæssige arbejde såvel
fra den praktiske som den teoretiske side. At
hobbyen dyrkedes (og dyrkes) af såvel land
som bybefolkning i alle alderstrin (25-års
jubilæet in mente) samt blandt sine dyrkere
tæller mange dygtige branchefolk, var også
en tungtvejende fordel. Opgaverne blev fak
tisk delt i 2 hovedkategorier, nemlig 1) at
befordre meddelelser om den aktuelle situa
tion (presse- og efterretningstjeneste) og
2) at forberede kommunikationsveje i tilfælde
af en skærpet situation (invasion/„norske tilstande“ etc.).
Den tekniske side af sagen var et felt, hvor
der blev udvist en stor opfindsomhed, og de
konstruktioner, der blev udført fra dansk
side, stod ikke alene mål med, men var ofte
bedre end lignende konstruktioner udført in
dustrielt af de stridende udenlandske magter.
Eksemplerne i billederne 1 til 4 giver illu
strationen til dette.
Den amerikanske type sender/modtager
var kun beregnet for vekselstrømsdrift og
output ikke helt tilstrækkeligt (fig. 2). Den
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Fig. 4.
Modt. med
indb.
batterier

(3 rørs)

tilsvarende tyske type — som evt. skulle have
været i brug såfremt o. s. v. — var praktisk
i konstruktionen, men output var for ringe
(fig. 3). En ideel løsning var en universal
drevet danskkonstrueret modtager af størrel
se som en — og også kaldet — „telefonbog”.
Mappen indeholder komplet udstyr (fig. 1).
Modtager m. indb. batterier „den halve tele
fonbog" (fig. 4).
At der indenfor U- og VHF-tekniken blev
udført mange geniale konstruktioner — lige
som måden, konstruktionerne blev anvendt
på var meget iderig — skal vi forbigå her,
men at kortbølgeamatørernes erfaring netop
på dette felt har været af stor betydning, er
uomtvistelig.
Den tekniske udvikling i mellemkrigsårene
bl. a. i retning af mindre komponenter — lige
som de meget praktiske udførelser af de for
skellige konstruktioner — medførte, at ar
bejdet „i marken“ under ofte vanskelige for
hold, formindskede risikomomentet i betyde
lig grad. Der kan dog ikke ses bort fra, at
okkupationsmagtens store tekniske dygtig
hed — der var sat meget ind på at uskade-'
liggøre den „uofficielle" radiotjeneste — be
nyttet på den rigtige måde, var til nogen hin
der for afviklingen af den illegale radiotjene
ste. Fra de mange rævejagter, der gennem
årene er blevet afholdt af EDR, er det en
kendt sag, hvor hurtigt jægerne ved pejling
fandt frem til „ræven“ — med i realiteten
simple
apparater.
Kortbølgeamatøren
stod
derfor ikke helt fremmed overfor problemer
ne med kendskab til de arbejdsbetingelser,
der byder sig for henholdsvis jægere og
„ræve“, og kunne derfor udnytte denne er
faring i virkelig praksis. Det har sikkert man
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gen en gang den gang arbejdet som ræv
vclt
en nødvendighed — været ..rævens"
onske at ombytte rollerne og få lov til som
en afveksling at være en af jægerne — kan
man næsten gå ud fra.
Når EDR medlemmer i så rigt mål deltog
i modstandsarbejdet, må det skyldes den sær
lige form for kammeratskab, som altid har
været det rådende medlemmerne imellem.
Ved den nære kontakt gennem interessen for
en „kosmopolitisk” præget hobby, er det me
get få, der ikke bliver grebet af flere gode
menneskelige egenskaber, hvor hjælpsomhed
og tolerance vel er de mest betydende. Af af
gørende betydning har det vel også været,
at mange medlemmer på grund af et mange
årigt medlemsskab af EDR er kommet nær
ind på livet af hinanden. EDR’s første vækst
år var præget af en stærk personlig kontakt
medlemmerne imellem, og foreningens fort
satte beståen den gang skyldtes vel nok de
mange idealistiske og arbejdsvillige medlem
mer, og det er den ånd, der stadig har været
den fremherskende indenfor vor forening.
Nogle „idealistiske” bemærkninger fra EDR’s
sidste store mærkedag — 10-års jubilæet —
i 1937, som jeg den gang fremkom med, har
i de forløbne 15 år faktisk vist sig stadig at
være gældende, og jeg vil gerne have lov at
citere dem her for at vise, hvilken gæld vi
medlemmer står i overfor vor gamle forening:
„Gennem E. D. R. har vi lært, hvorledes og
hvordan vore apparater skal være, for at de
kan yde det mest mulige. Vi har muligheder
for at give andre gode ideer, hjælpe andre,
måske opfinde noget. Vi har muligheder for
at sætte rekorder, opdage noget nyt, viden
skaben ikke har været opmærksom på. Vi
hjælper
til
ved
naturkatastrofer,
ekspedi
tioner, deltager i officielle forsøg og eks
perimenter. Vor interesse er ikke kun en
„lænestolsfornøjelse“, vi kan pleje den både
indenfor og udenfor. Om sommeren kan vi
foretage eksperimenter i det fri, f. eks. i form
af rævejagter, 5 m forsøg og transportable
sendere samt i de interessante radio-sommer
lejre.
Kortbølgearbejdet
byder
på
afveksling,
glæde, venskab, eventyrlige oplevelser, alsidig
belæring
og
erfaring,
opfinderens
skaberstolthed,
fagmandens
håndelagsfølelse
og
meget, meget andet!“

Det har været mig en glæde at imødekom
me EDR’s opfordring til denne artikel om
handlende ovennævnte emne til vort 25 års
festskrift, og uanset jeg har været forhindret
i at gå for stærkt i detailler, håber jeg at have
givet et indblik i en periode (1940—45), der
måske for udenforstående kunne betragtes
som nogle delvis inaktive år for vor gamle
forening.

Skulle artiklen have bevist, at EDR også
i vanskelige tider har sin eksistensberet
tigelse, er formålet med den nået, og vi kan
lykønske EDR til at fejre samtlige sine 25 års
beståen med aktivt virke for kortbølgesagens
fremme i Danmark.
Poul J. Jelgren, DR 010/OZ7GL.
☆

Paul
Heinemann

E. D. R. gennem tiderne
Det var egentlig tanken, at jeg skulle prøve
at skrive EDR’s historie, men historie har for
mig altid stået som en række af oplevelser,
og jeg vil derfor hellere skrive lidt om nogle
af EDR’s oplevelser gennem de 25 år, forenin
gen har bestået.
De har allerede på de foregående sider læst
om, hvorledes en kreds af videbegærlige, fan
tasifulde unge mænd i sin tid startede vor
forening. Jeg kom jo først i foreningen tre år
efter starten, og på det tidspunkt var der alle
rede sket meget. De omtalte 7 unge mænd,
hvis navne man ser på titelbladet i dette jubi
læumsnummer, havde allerede da gennem
gået de første faser af EDR’s historie. De be
gyndte i små lokaler i København, og de mød
tes nu og da for „at snakke kortbølge". Med
lemsblad havde de ikke, men et af de lyse
hoveder havde fundet på, at man kunne
alliere sig med et af datidens radioblade. Og
som tænkt, så gjort. Det ny radioblad „Radio
posten" var netop ved at starte, og man fik
da arrangeret det således, at EDR fik sin før
ste debut her for offentligheden ved bladets
nr. 1 og fik en ugentlig side. Der kom forskel
lige omvæltninger indenfor radiobladene, og
den 15. april 1929 fik EDR sit eget første lille

medlemsblad; det var på 4 sider og kom sam
men med „Radio-Magasinet".
Til generalforsamlingen den 26. septbr. 1929
var fremmødt 28 medlemmer, og her kom en
af EDR’s første storme. Tro blot ikke, at ama
tørerne dengang var mindre kritiske, end de
er i dag. EDR har altid kunnet glæde sig ved
at have en vågen og interesseret medlems
skare. På nævnte generalforsamling udtalte
Nelborg, OZ7NG, at der ikke var nogen me
ning i, at medlemsbladet skulle komme sam
men med et andet radioblad til medlemmerne.
De penge, der blev ofret herpå, måtte hellere
bruges til at udvide bladet til 8 sider. Forsam
lingen og bestyrelsen blev himmelfalden over
det dristige forslag og der opstod en hidsig
debat, der varede mange timer. Til sidst ene
des man om at undersøge sagerne, og resul
tatet blev da også, at EDR efter nogen tids
forløb fik sit eget blad og blev helt selv
stændig.
Det er jo en kendt sag, at de første amatører
startede som unliss. Forholdene var noget
anderledes de første år. Alt var nyt, man
kunne ikke læse ret meget om kortbølgeradio,
og lærebøger, som vi i dag kender dem, fand
tes jo heller ikke. Og inden amatørerne trådte
frem for offentligheden, var man simpelthen
nødsaget til at være unliss. Det behøver man
som bekendt ikke i dag, hvor der står alle
mulige hjælpemidler til rådighed for den
amatør, der virkelig gider gøre sig den ulej
lighed at sætte sig ind i det, der skal til for
at få sendelicens. Men tilbage til fortiden:
I 1927 opnåede EDR hele 29 licenserede ama
tører, i 1935 var tallet oppe på 178 og i 1937
endda helt oppe på 306. Til sammenligning
over den rivende udvikling tjener, at der i
dag er godt 1500 licenserede amatører i Dan
mark. I 1933 var der et forfærdeligt stort antal
ulicenserede amatører, og på generalforsam
lingen i september kom der igen en af de store
kampe. Man ville simpelthen ikke mere finde
sig i det store antal unliss og vedtog en æn
dring af en paragraf, hvorefter foreningen
ikke mere ville ekspedere QSL til eller fra
unliss. Dette var vist en af de sværeste kampe
i EDR’s historie, men den gav da til resultat,
at man fik rene linier. Det var virkelig vel
gørende for EDR at få dette forhold ordnet.
Det var forøvrigt nogle pudsige general
forsamlinger, vi havde dengang. Der var et
indviklet fuldmagtsystem, hvorefter medlem
mer, der ikke kunne være til stede på gene
ralforsamlingen, kunne lade sig repræsentere
ved fuldmagt. Der var selvsagt i nogle til
fælde en virkelig kamp for at hverve fuld
magter og mange kneb blev brugt for at
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overtrumfe hinanden, når antallet af fuld
magter lagdes i vægtskålen til fordel for en
eller anden sag. Nå, også dette uheldige sy
stem fik man afskaffet og i dag foregår af
stemninger og bestyrelsesvalg på en mere
hensigtsmæssig måde, selvom man vel endnu
ikke har nået det rigtige.
Medlemsbladet har jo sin egen historie. I
1932 blev Helmer Fogedgaard OZ7F valgt til
redaktør. Posten var ulønnet og han måtte
samle hele stoffet selv. 7F er jo også en af de
historiske skikkelser i EDR. Han var underti
den anledning til svare sorger for forskellige,
fordi han ikke kendte til at gå på akkord med
sine meninger. Han lagde en virkelig grund
under OZ’s fod, så det nu i dag står som et
af de bedste og mest anerkendte amatørtids
skrifter. Og det var herligt, når 7F mente,
at bladet ved en eller anden lejlighed burde
være 4 sider større. Så betalte han simpelt
hen selv det manglende beløb. I dag er bladet
jo væsentlig større, og hvis vor udmærkede
nuværende redaktør selv skulle finde på den
slags ekstravagancer, skulle han have en so
lid bankkonto i baghånden. OZ’s format er
blevet forandret i mellemtiden og der er nu
en hovedredaktør og en teknisk redaktør. Dog
eet er uforandret: Det er stadig ikke lykkedes
at opnå, at stoffet til bladet kommer i god
tid til redaktionen, således at denne de sidste
dage må arbejde hektisk.
Amatørerne kunne ikke nøjes med at se
hinanden
ved
den
årligt
tilbagevendende
generalforsamling, og man fandt så på at
arrangere stævner, hvor amatører fra hele
landet samledes og drøftede tekniske proble
mer og desuden havde kammeratligt samvær.
Der var Fredericia-stævnet hvert år i påsken.
Det varede altid 2 dage og man mindes endnu
med et smil mange af de hyggelige oplevelser.
Mange af de nu noget bedagede amatører
fandt på allehånde narrestreger, som man
endnu mindes, når man snakker „gamle
dage“. Senere kom Odense-stævnet ved nyt-'
årstid til. Det var også hyggeligt at komme
her og være sammen med gamle og nye ven
ner. — Men tiderne skifter: De gamle stæv
ner er ikke mere og man priser derfor det
initiativ, der i de sidste år er udvist fra Ål
borg afdeling med at arrangere et fast årligt
stævne.
Sommerlejren er også en fast årligt tilbage
vendende begivenhed. Der har været mange
dejlige sommerlejre i tidens løb. I de senere
år er de blevet noget behageligere for del
tagerne. I gamle dage måtte medlemmerne
selv lave mad, vaske op, skrælle kartofler
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o. s. v. Nu moder man blot op på det nær
liggende hotel til den fastsatte spisetid. I reg
len moder 7WH op og tager film fra lejren,
og det er hyggeligt at se de gamle gutter og
se, hvorledes de har forandret sig i tidens lob.
Så kom krigen og dermed forbudet for
amatørerne mod at være i besiddelse af sen
dere. Det var med vemod, man pakkede det
hele sammen. Der blev stille på amatørbån
dene. uhyggeligt stille! I OZ for oktober 1939
skrev OZ3XA: „Vi danske amatører vil stå
sammen om vor forening og det gode kamme
ratskab”. Nogle af vore medlemmer nøjedes
ikke med dette alene. De brugte deres kunnen
som kortbølgeamatører til at være med til at
bringe vort gamle Danmark frelst gennem de
vanskelige år, og selvom vi ikke offentligt må
drage deres navne frem, vil vi gerne her have
lov til at takke dem, fordi de viste, at de ikke
alene var gode medlemmer af EDR. men også
gode danske mænd.
Noget skulle der gøres under krigen og
man fandt så på at udgive en EDR-håndbog.
Jeg husker endnu de voldsomme diskussioner,
om der skulle senderstof i eller ej. Og den
dag, bogen udkom (med senderstoffet), var
vi alle meget spændt. Vi lyttede jo noget, om
trinene på trappen betød, at man nu var kom
met for at hente den siddende bestyrelse.
Der var et udmærket samarbejde om hånd
bogen og alle, både de med den store tek
niske kunnen og de andre mere almindelige,
gjorde hvad de kunne, for at det skulle blive
et virkeligt værk. Bogen blev godt modtaget
af foreningens medlemmer og ude omkring,
og den er senere efterfulgt af en endnu større
bog. Det er betagende at se, at Danmark som
et af de mindre amatørlande er i stand til at
udgive et værk som et af de største lande;
jeg tænker her på den amerikanske håndbog.
Krigen endte og normale tilstande begyndte
så småt igen at indfinde sig, men det gik
småt for amatørsenderne. Endelig en dag lyk
kedes det og vi fik tilladelse til at benytte små
områder i 28 og 56 MHz-båndene og ringe
effekt (5 watt). Begyndelsen var gjort og vi
livede igen op. Det er lidt efter lidt blevet en
del bedre. Der er kommet mere liv, mere fart
over det hele, og amatørerne arbejder igen
sammen. Dog, ikke alle lande får endnu lov til
at være med i det internationale samarbejde.
De må endnu gå og sukke efter de gode gamle
kortbølgedage, men vi ved, at også for dem vil
dagen engang oprinde, hvor de frit kan tale
med kammerater i alverdens lande.
Og så tilbage til EDR. 25 år er forløbet,
mange af amatørerne er blevet grå i tindin

gerne, men der kommer stadig nye til. EDR
har nu en teknisk stab, der sørger for godt
stof til bladet. Der er mere orden og system
i sagerne nu, fordi vi har lært af de første
amatørers erfaringer. Og foreningen vokser.
Nogle mener, at EDR er blevet for stor. Hvis
vi dermed mener, at vi ikke mere har de
gamle tilstande, hvor alle kendte hinanden,
vil jeg give dem ret. Men vi har noget nu,
som vi ikke havde tidligere: Vi er i stand til
at byde den nye amatør velkommen med ud
mærkede hjælpemidler og bøger. Og den
gamle hjælpsomhedens ånd eksisterer stadig.
Der findes intet som dette internationale
kammeratskab, der går over alle landegræn
ser i alle samfundslag.
EDR er blevet 25. I disse år er det lykkedes
foreningen at befæste sit ry som en god af
deling i I. A. R. U. Må mine ønsker på denne
dag være, at EDR stadig må være på sin
plads i det gode internationale samarbejde.
Og må jeg ønske, at EDR fortsat må have
god fremgang og god forståelse til alle sider.
Paul Heinemann, OZ4H.
☆

Ahrent
Flensborg

EDR har gennem 25 år levet op til sine for
mål, og den fortjener et kraftigt TIL LYKKE
med det, den har nået. Og dermed også hå
bet om, at den stadig må kunne bevare det
sammenhold og det kammeratskab, som er
så værdifuldt!
F. O. J. Ahrent Flensborg, OZ1D.
☆

S. H. Hasselbalch

Den tekniske udvikling
„Den tekniske udvikling” har redaktionen
kaldt mit bidrag til OZ’s 25 års jubilæums
nummer! Jeg viger tilbage for opgaven, den
er for stor, og der bliver ikke spalteplads
tilbage til de andre gratulanter på dagen. —
Jeg må forsøge en genvej, en fremstillings
måde, som hurtigt — men nok ikke udtøm
mende — kan gennemgå, hvad 25 år har
bragt af forbedringer af kortbølgeamatører
nes tekniske udstyr.
Kender De „familiealbummet"? det, som
fremtages, når man på en hurtig måde, som
også morer een selv, vil lade årene passere
revu. Vi „ældre” kortbølgeamatører har et
sådant, ja flere. Vi har „OZ”, vi har gamle
QSL-kort og fotografier, vi har avisartikler,
og vi har masser af erindringsbilleder fra vort
liv som kortbølgeamatør. Må jeg i anledning
af dagen have lov til at blade i mit album?
Skulle jeg en gang eller to komme lidt for
langt uden om emnet — tekniken — så beder
jeg på forhånd om tilgivelse!
Her ser De nu et billede af to drenge — 13
og 15 år gamle. Julemanden havde bragt dem
en vidunderlig gave: en trådløs telegraf. Sen
derens hjerte var en „gnistrulle”, et 4,5 volts
tørbatteri leverede strømmen, og antennen
bestod af to vandrette pinde med cirkulære
plader på enderne. Modtageren havde en
„kohære”, et lille mystisk glasrør med to
elektroder indsat over en fyldning af fine
metalspåner. En lille hammer rystede på
glasrørets indhold, når apparatet ellers vir
kede, og skriften kom på en papirstrimmel
eller kunne aflyttes på et ringeapparat. Appa
ratet kunne virke: Bedste DX var ikke min
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dre end 20 meter, altså længere, end man
kunne råbe til hinanden, når det var ordent
ligt blæsevejr!
I samme år gik de store voksne radioama
tører — meget hemmeligt, fordi det var jo
strengt forbudt af myndighederne — rundt
og byggede de første amatørsendestationer
her i Danmark. Jeg har ingen billeder af dem
i mit album. Det er kedeligt, for disse billeder
er sikkert meget morsomme. Medens små
13—15 års drenge prøvede at få blåt oxydere
de jernsøm til at fungere som det følsomme
element i deres kohærer, var disse voksne
radioamatører så utroligt rige, at de kunne
købe et „Silicon-krystal” til deres modtager,
og så kunne man da sagtens lave DX!
Fra 1927 stammer det næste billede. De
ser det her:

Det er en fint bygget amatørsender fra
dette år. Amatøren selv er vel næppe mere
i live, men mindet skal leve! Se hans tank
kreds til en input effekt på allermindst 6
watt. Røret er Philips C 509, og anodespæn
dingen er 220 volt rå vekselspænding. Se hans
hf-drossel til parallelfødning af svingnings
kredsen! Den ligger lige under denne, viklet
på 8 cm paprør. Han er en foregangsmand på
sit område, se bare, hvor „QST” skimtes til v
højre, lige ovenfor hans QSL-kort. Hans bøl
gelængde er „40 m”, hvilket vil sige et sted
mellem 40 og 45 m eller — omregnet til kHz
— mellem 6700 og 7500 kHz.
Vi blader videre i albummet. Se her! En
artikel af OZ7Z om hans første kortbølge
sender, beskrevet i 1931 OZ. Det var i 1926,
og 7Z’s sønder og modtager var det samme
apparat, kun udskiftede han sin gitterafleder,
når han gik fra sending til modtagning! Han
var også en fremskridtsmand og een af de
første, der benyttede kvartskrystaller til fre
kvenskontrol. I modtageren bruger OZ7Z
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skærmgitterrør som detektorrør med eet trins
lf-forstærkning, jovist er han en moderne
amatør!

Her er et lidt uklart billede: Det findes i
logbogen for ed-7VA for en QSO i januar
1928. Der står en bemærkning vedrørende en
QSO med eg-5TT: Måtte standse på grund af
overkog i elektrolytisk ensretter. Ja, det
brugte man dengang, mange af dem. der hav
de forladt „rå vekselstrøm”. En samling af
reagensglas med blyelektroder i en opløsning
af sekundært ammoniumsfosfat. Skulle nogen
få lyst til at bygge et sådant vidunder, så
slå bare op i OZ for februar 1931 og læs, hvor
dan det gøres!
I et senere nummer af OZ stod der om
konstruktionen af en hf-drossel: . . . . „denne
spole kan f. eks. vikles omkring en kerne
lavet af et kosteskaft”. En amatør, som fulgte
skriftens ord, konstruerede derved en af ver
dens længste drosselspoler, idet han benytte
de hele kosteskaftets længde! Jo, bestemt er
vi gået frem i teknisk viden.
Kan De gætte, hvis station følgende billede
viser? Senderen er MO-PA med T34 som
styrerør og TI04 som PA. Anodespændingen
er 500 volt fra „eliminator”, antennen er en
41 m spændingsfødet „Hertz”, modulationen
sker efter „Schäfer-systemet”. Modtageren er
en „SG-V-1” med rørene A442, A425 og
RE134. Hf-trinet er uafstemt, og modtager
typen anbefales iøvrigt for enhver, idet den
er kraftig, stabil og let at betjene! Der bru
ges til strømforsyning 4 og 140 volt — begge
fra akkumulatorer. — Stationen tilhører såmænd OZ7MP, der brugte den i 1931, og som
med rette var en hel del stolt over sin mo
derne station.
I disse tider arbejdede de fleste amatører
med CW, men telefonien var dog i stærk anmarch. Kvaliteten var normalt frygtelig dår
lig! Adskillige af senderne var gittermodu
lerede selvsvingere, og i „OZ” finder man ad
skillige indlæg fra CW-amatører, der går
ind for total udryddelse af fone-amatører! De
fik ikke meget medhold. OZ-amatørerne var
også dengang meget mikrofonglade, og kvali
teten bedredes efterhånden.
Trods den elendige telefonikvalitet, som
var reglen snarere end undtagelsen i hine
dage, var forholdene på båndene meget bedre
end nu: 81 navne talte man i listen over li
censerede danske amatører, og alle frekvens
båndene var meget bredere end nutildags.
Hvor få amatører, der fandtes, vises måske
bedst ved dette lille snap-shot: I en „trafficnote” fra 1931 oplyser OZ1I, at der i den for

løbne måned på 80 m er hørt 5 danske fonestationer på båndet!
Jeg blader hurtigt videre, ellers fortaber
jeg mig i gamle minder, og det var tekniske
fremskridt jeg er blevet bedt om at skrive om.
I årene omkring 1933—35 var alle „gode“
amatørstationer krystalstyrede. Se her bille
det af OZ7HL under serien „Danske hams“
fra 1933: . . . . og hans CC-signaler er nu
kendt af de fleste OZ-hams. Jo, kvartkrystal
let bragte virkelig en stor forbedring af ama
tørsignalerne med sig. Naturligvis sleb man
krystallerne selv, ja, nogle savede endogså
skiverne ud af de rå kvartskrystaller!
I august 1936 indkaldtes der i OZ til EDR’s
første rævejagt. At man med det pejlegrej,
som da blev benyttet, overhovedet kunne
finde ræven, er ret fantastisk! I en teknisk
artikel om pej lemodtagere i samme nummer
anbefales en superregenerativ detektormod
tager med en kvadratisk rammeantenne med
diagonallængde på 45—50 cm. Hvad siger
„rævejægermesterne“ af 1952 til en sådan
modtager?
Det vrimler af billeder i „familiealbummet“
for 1936, som illustrerer amatørernes vej
opad i frekvens, specielt hvad angår 28 MHz.
Solpletantallet var i stigning igen efter at
have passeret minimum i 1933. Kun ganske
få OZ-amatører havde oplevet det foregående
maksimum, som fandt sted i 1928, og resul
taterne dengang var naturligvis i høj grad
præget af det lille antal amatører, som arbej
dede på disse „ufatteligt høje“ frekvenser. Nu
kunne der igen høres fjerne verdensdele på
28 MHz, og amatørernes udstyr undergik
enorme forbedringer. Enkelte amatører kig
gede i disse dage også på 56 MHz båndets mu
ligheder, men resultaterne blev kun lokalQSO.
Der er nogle billeder i albummet, som nok
kan more VHF-amatørerne af idag. I sep
tember 1937 omtaler OZ5B sine resultater
med transceiver på 56 MHz. 8 km var „bedste
DX“ og dårligt var det da heller ikke, når
man tager det primitive materiel i betragt
ning. Men ingen tænkte vel i de tider på,
at disse høje frekvenser nogensinde skulle
anvendes til andet end udpræget lokal-QSO.
EDR fejrede sit 10-års jubilæum i 1937, og
men benyttede da lejligheden til at se til
bage på de vundne resultater. EDR var nu
en gammel forening, og redaktøren demon
strerede dette ved at starte rubriken „For 10
år siden“. Hvad har vi nået i de 15 år, som
er forløbet siden?
Lad os blade videre i familiealbummet. Vi

ser f. eks. billeder, som viser, at OZ-amatører
er blevet fantastisk dygtige til rævejagter.
Materiellet er blevet gjort lettere i vægt, idet
rørfabrikkerne udsendte nye 1,5 volts rør.
Sensning blev efterhånden en nødvendighed,
og resultaterne var virkelig meget fine.
Ganske morsomt er det at se, hvilke mod
tagere, de danske deltagere i NRAU-testen
1938 benyttede: af de 6 bedste danske delta
gere brugte de 5 ret-modtager og kun 1 (som
forøvrigt lå lavest i pointtal) super-modtager. Tallene viser tydeligt, at modtagetekniken var forsømt; jeg tror ikke, at nogen
amatør i dag ville benytte ret-modtager, hvis
han ville gøre sig håb om en fin placering i en
krævende CW-test.
De følgende sider i albummet indtil den
skæbnesvangre dato 1. oktober 1939 viser
billeder, der alle tyder på store tekniske frem
skridt indenfor amatørverdenen. Der kon
strueres på livet løs, og der vises fine resul
tater, men de sorte skyer trækker op, og da
den anden verdenskrig er en kendsgerning,
hejses der stopsignal for kortbølgeamatørerne.
Billederne i vort album skifter fuldstændig
karakter. Der er uhyggelige billeder af helt
nye rævejagter med livet som indsats, og
rævejægerne taler et fremmed sprog. Men
pej lerammerne har amatørerne lært at bruge,
og de er gode til at lukke støjsenderne ude
med.
Her er et billede af en kortbølgeamatør fra
disse frygtelige år. Billedet er sløret af tæt røg
fra „Tory“ cigaretter, røgen kan ikke slippe
ud, for vinduerne er tæt lukkede, og mørk
lægningsgardinerne er rullet for. Hvad fore
tager han sig? Det ligner en sender, det appa
rat han arbejder med. Det er det også, men
han siger det ikke, og apparatet kalder han
„telefonbogen”.
Modtagerbygningen tog naturligvis fart i
krigens år, men det er klart, at nu var det ude
i den store heksekedel af krigende nationer, at
den revolutionerende udvikling af radiotek
nikken foregik. Magnetroner og klystroner
konstrueredes i radarens tjeneste, og der ar
bejdedes hektisk på hele det nye felt af radio
teknik, som foregår på decimeter- og centi
meter-bølger. Som bekendt vandt England og
USA radar-krigen over Tyskland og fik der
med også vigtige våben i hænde til at vinde
krigen. Enkelthederne om de nye konstruktio
ner nåede naturligvis først frem til offentlig
heden efter krigens ophør i 1945. Vi blader
hurtigt forbi disse deprimerende sider.
I januar 1946 blev amatørsending igen til
ladt i Danmark, foreløbig dog kun på 28 og 56
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MHz båndene. I juli udvidedes tilladelsen til
14 og 7 MHz, og først i december føjedes her
til tilladelsen til sending på 3,5 MHz. Hvilke
billeder skal jeg fremdrage fra disse år til nu?
Ikke mange, for de fleste kender dem i for
vejen, og så har de mindre interesse.
Jeg tager nogle billeder fra „field-day“ på
både 56 og 144 MHz. De viser den høje stan
dard som VHF-amatørerne har nået. Nogle
snapshots af beam antenner, som DX-amatørerne nu benytter sig af, pynter også. Fjern
synsamatøren skal vi have med, for han er et
nyt fænomen, ligesom amatøren med smal
bånds-frekvensmodulation og ham med enkelt-sidebånd. Men hermed lukker vi bogen.
Jeg slutter med følgende betragtning: Det
er i dag meget vanskeligere at være kort
bølgeamatør end før krigen. Der er flere
grunde hertil. Der er kommet mange flere sta
tioner på båndene, både amatører og kommer
cielle, som vi skal dele dem med. Båndene er
blevet smallere end før. Den tekniske stan
dard er nok ikke blevet ringere, men krigen
har givet mange amatører sendere i hænde,
hvis signalkvalitet ikke er tilfredsstillende.
Som bekendt kan eet enkelt dårligt signal øde
lægge et helt bånd.
Man plejer at hævde, at Danmarks produk
tion skal virke på udlandet ikke i kraft af
sin mængde, men ved sin kvalitet. Lad dette
motto også gælde for OZ-amatørerne! Lad det
være „gode watt“ danske amatører sender ud
i æteren! Vor tekniske standard er i k k e
høj nok, OZ-amatørerne taget som helhed. En
venlig kritik af en med-amatørs signaler er
den største hjælp man kan yde ham.
Mine
ønsker
for
standard-forbedringen
gælder bl. a. følgende: bedre frekvensstabili
tet af senderne, bedre modulationskontrol,
bedre
CW-nøgling,
bedre
telefoni-kultur,
bedre nulstødsteknik, bedre rapportering.
☆

Radio Club Argentinas lykønskning
De nuestra mayor consideracion:
Al avisar recibo de v/gentil invitacion para
participar en el festej o del jubileo de esa prestigiosa Institucion colega, cumplenos agradecerles muy especialmente v/deferencia; lamentando que razones de distancia nos impidan asistir.
Formulando votos por que el mej or éxito
corone la celebraeion, hacemos propicia esta
circunstancia para renovaries las expresiones
de nuestro cordial afecto.
Jose M. Ahumada - LU8CW.
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Paul Størner

OZ’s tekniske stof, et tilbageblik
og nogle ønsker for fremtiden
Indtil oktober 1937 havde OZ ikke nogen
speciel teknisk redaktør og heller ikke nogen
fast teknisk stab som idag. Men teknisk stab
var der skam, idet den daværende hoved
redaktør, OZ7F, havde en aldeles glimrende
evne til at få sine medarbejdere, spredt over
hele landet, til at skrive en masse udmær
kede tekniske artikler. Det var et mægtigt
arbejde, der dengang blev lagt på en enkelt
mands skuldre, ikke noget under, at 7F også
tilsidst blev træt. Men forinden havde han
fået knyttet en fast teknisk redaktør til bla
det, nemlig OZ7N, H. C. Jørgensen. 7N redi
gerede teknikken ca. et år og blev efterfulgt
af OZ7WB, Mogens Bang, og af senere redak
tører vil vi særligt huske Lægring og OZ9R.
Men det var alligevel sådan, at disse redak
tører måtte være gevaldig i vinden for at
skrabe stoffet sammen, mange gange stod de
lige før stoffet skulle afleveres og havde ikke
noget, tiltrods for givne tilsagn. Som bekendt
(og af egne erfaringer) er amatørerne ikke
pålidelige i denne retning. Særlig galt var det
under krigen, hvor jeg også selv en tid hav
de jobbet. Sendere i praksis kunne vi ikke
så godt skrive om; vi måtte finde på alt mu
ligt andet, selv kvæghegn har der været for
talt om i OZ. — Naa, krigen holdt op. og nu
syntes den daværende bestyrelse med OZ3U
i spidsen, at nu var tiden kommet, da det
tekniske stof skulle ind i fastere rammer. Ved
et møde hos OZ9R den 24. august 1945 blev
OZ’s tekniske stab stiftet, og dens første red
aktør blev Aage Hansen, nuværende OZ2SV.

Der kom nu lidt mere system i arbejdet, der
er siden holdt regelmæssige månedlige møder,
hvor stoffet er blevet tilrettelagt og gennem
gået, og i det store og hele håber og mener
vi, at medlemmerne har været tilfredse. Nu,
da foreningen efterhånden er blevet stor, kan
der også i modsætning til tidligere tid gives
et pænt honorar for arbejdet, og ikke mindst
dette har hjulpet til at få godt stof frem.
Med hensyn til arten og kvaliteten af stof
fet, så må vi ikke glemme, at OZ’s læsere
kommer fra alle samfundslag, ikke alle er
professorer, så hvad den ene synes er ud
mærket, mener den anden er noget skidt.
Det er ikke let, eller rettere sagt umuligt at
gøre samtlige tilfredse. Staben gør sit bedste,
men jeg vil i den forbindelse lige erindre om,
at det skam slet ikke er meningen, at OZ skal
skrives alene af TR og teknisk stab. Enhver,
der har noget på hjerte, som han mener, har
interesse for andre amatører, er hjerteligt vel
kommen til at bruge OZ’s spalter, og det
bliver honoreret efter samme skala som
for TS.
EDR modtager fra udlandet en del tekniske
blade; disse bliver gennemgået af TR og TS,
og de artikler, vi mener egner sig til OZ,
bliver så oversat eller bearbejdede, så de
egner sig for vore forhold.
Vor sidste store håndbog, som blev redige
ret af OZ9R og OZ8N, er ligeledes skrevet af
teknisk stab. Det er en bog, der overalt har
vundet stor anerkendelse, også i udlandet,
selvfølgelig kan den ikke konkurrere med de
store amerikanske, men efter vore hjemlige
forhold har vi kun grund til at være godt til
fredse.
I de sidste år har foreningen vist mig den
tillid at lade mig redigere det tekniske stof,
et arbejde, der har beredt mig stor glæde, og
er arbejde, der har været overordentligt lære
rigt for mig. Må jeg her takke mine med
arbejdere indenfor staben og de amatører
udenfor denne, der har sendt mig stof til bla
det, og ikke mindst vil jeg takke hovedredak
tøren, OZ5AC, for det gode samarbejde, vi i
de forløbne år har haft.
Og så til slut et eneste ønske; et endnu
bedre og større OZ, og hertil kan amatørerne
gøre deres ved at indsende endnu mere stof
og ved til stadighed at slutte op om EDR.
Tillykke med de 25.
OZ7EU.
☆

A, Clausen

I de bevægede dage i 1944, hvor general
strejken skyllede hen over landet, måtte OZ
pludselig skifte redaktør. Tidspunktet var
det vanskeligst mulige. Forbindelsen mellem
landsdelene var ofte afbrudt, så det var me
get besværligt at fremskaffe stof til bladet
under disse omstændigheder. Det var ikke
underligt, om OZ fik et noget tilfældigt ind
hold; det var ikke det, den ny redaktør havde
ventet sig, og det var ikke med glæde, han
betragtede de første numre af bladet.
En yderligere vanskelighed bestod i, at OZ
på daværende tidspunkt blev trykt i Aarhus,
medens redaktionen var i Odense. Men trods
alle besværligheder udkom bladet dog hver
måned.
Den følgende tid var heller ikke lystelig.
Det var jo begrænset, hvad der måtte bringes
i OZ, og det blev derfor den ny redaktørs for
nemste opgave at søge at holde bladet i gang
samt nøje overvåge, at der ikke blev optaget
noget, der kunne „støde“ på såkaldt højeste
sted.
Rundt om i Europa så man den ene amatør
organisation efter den anden bukke under for
„overmagten" og deres blade blev forbudt.
Men EDR og OZ forblev uberørte, uvist af
hvilken grund, og det var en stor lykke for
danske kortbølgeamatører, at de ved krigens
slutning havde en intakt forening og OZ i
behold.
Arbejdet med OZ var den gang natarbejde,
idet materialet fra trykkeriet i Aarhus næsten
altid fremkom sent paa eftermiddagen eller
først på aftenen, og af hensyn til den ofte
svigtende toggang var det tvingende nødven
digt, at få OZ klar inden næste morgen, så
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materialet kunne afsendes med et tidligt mor
gentog — hvis der i det hele taget afgik noget
tog! Helt sikker kunne man jo ikke være.
Mange numre af OZ er blevet til i en sen
nattetime, medens bragene fra schalburgtage
inde i byen nåede ud til en stille villavej.
Alt dette fik dog omsider en ende, men så
kom
den
skærpede
papirrationering,
som
ramte os føleligt. Mange indlæg har i tidens
løb beskæftiget sig med de „tynde“ OZ, og
det var jo forståeligt, da bladet dengang var
det eneste, medlemmerne tilsyneladende fik
for
deres
kontingent.
QSL-centralen
var
standset, stævner var der ingen af, og arbej
det ude i afdelingerne var omtrent gået i stå.
Der var ikke megen samling på amatørerne.
Udgangsforbud, mørkelægning og forbud mod
morsekursus og lignende huskes endnu.
På et vist tidspunkt kunne man godt sige,
at foreningsarbejdet var standset. Men også
kun tilsyneladende! For de mænd, der da stod
i spidsen for EDR, havde øjnene fæstet mod
fremtiden! Disse onde tider måtte da engang
holde op! Og derfor blev der fra ledelsens side
udfoldet stor aktivitet for, at EDR og OZ
straks efter krigens ophør atter kunne arbejde
på normal vis.
Den 5. maj 1945 fejredes af EDR med ud
sendelsen af et stort nummer af OZ, og nu
kom der atter liv i afdelingsarbejdet. Dagen
for sendetilladelsens frigivelse var i sigte, og
OZ bragte straks ny sendekonstruktioner.
De vanskelige papirforhold bedredes lidt
efter lidt. OZs indhold blev lødigere, takket
være en række amatører, der straks var pa
rat til med deres penne at give OZ et godt
indhold.
Den samme hjælpsomhed, den samme vilje,
som vi kendte før krigen, kom atter til udfol
delse. Mange betydende navne har været
medvirkende til at skabe respekt for de dan
ske kortbølgeamatørers blad, og fremtiden
skal nok vise, at der stadig er folk, der med
deres indlæg i OZ vil være med til at præge
danske amatørers arbejde og uddannelse.
På jubilæumsdagen sendes EDR en hjer
telig lykønskning, og vi sender også en hilsen
og tak til alle vore medarbejdere ved OZ.
OZ5AC.
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Reseau des Emetteurs Francais'
Mon Cher Ami,
Je vous prie de transmettre aux dirigeants
de 1 EDR, et å tous les OM OZ. les compliments et félicitations du REF, au nom de tous
les amateurs frangais et de rUnion Frangaise.
å l’occasion du 25éme anniversaire de votre
association.
Nous regrettons de ne pouvoir déléguer
nominativement un OM Francais, mais nous
serons de tout coeur avec vous le 23 Aout
prochain, pour vous souhaiter un bon développement de l’E. D. R., et une parfaite compréhension des besoins des amateurs de la
part des Services gouvernementaux danois.
Encore une fois, toutes nos félicitations, et
recevez nos 73 trés cordiales.
Pour le REF
Luden Aubry F8TM
Vice-Président du REF
IARU Liaison
☆

Til EDR på jubilæumsdagen
Fra København vor hilsen går
til dig, vor gamle moder!
Tit slog vi i din glæde skår
med slemme små unoder.
Men for dit velfærd vi som få
er altid disponible,
så derfor du tilgive må,
vi var l’enfant terrible.
Den københavnske afdeling.

Kurverne 14, 15 og 16 viser EC-indstilling,
d. v. s. R delvis indskudt, ved varierende af
stemning, men samme tilbagekobling og R.

Kurve 1 viser den originale MF-kurve for
den BC348 modtager, som blev anvendt. Som
man ser, er selektiviteten ikke særlig frem
ragende (usymmetrien skyldes kun oscillografens indstilling).
Kurve 2 viser det lille forstærkningstab,
som fremkommer ved tilslutning af selek
tor’en til blandingsrørets anode (omskifter i
stilling Dyk, ingen væsentlig tilbagekobling).
Kurve 3a viser til sammenligning MF-kurven uden selektor, men med modtagerens eget
krystalfilter indskudt. Forstærkningstabet er
kendeligt. 3b er samme kurve, men med
større y-forstærkning på oscillografen.

Kurverne 4—7 viser Dyk-indstillingen. I 4
er dykket placeret 10 kHz lavere end toppen
(MF), i 5 og 6 hhv. 2 kHz lavere og højere,
og i 7 ca. 9 kHz højere. Disse resultater op
nås ved kun at dreje på selektor’ens afstem
ningskondensator. I den originale opstilling
var dykket smallere (skarpere). Det vil an
tagelig kunne opnås med en bedre kreds eller
bedre L/C og C/C forhold.

Kurve 8a viser dæmpningen ved Spids
indstilling, svag tilbagekobling. Til sammen
ligning svarer b til kurve 1.
Kurverne 9 og 10 svarer til 8, men med
hhv. kraftigere og maksimal tilbagekobling.
Ved variation fra 8 til 10 er der kun rørt ved
PI.
Kurverne 11, 12 og 13 svarer til 10, kun er
i 11 og 13 selektor’ens afstemning ændret hhv.
10 kHz op og ned.

Vurdering. Efter at have set disse fine kur
ver på trimmeoscillografens skærm er man
naturligvis spændt på at høre resultatet un
der almindelig „tuning“ på
modtageren. Det mere subjek
tive skøn efter ret kort tids
brug er:
Brugen af selektor’en kræver
noget mere øvelse og kendskab
til virkemåden end brugen af
en stor modtager med flere se
lektivitetsgrader. Tilbagekoblingen er kritisk
som ved en ret-modtager, men uden dennes
ulemper.
For CW-modtagning er »Spids-indstillin
gens fordele indlysende (kurverne 11—13):
Når modtageren er indstillet midt i et myl
der af CW-stationer, og tilbagekoblingen er
justeret til maksimum, er det en let sag at
udvælge stationerne een efter een uden tonhøjdeændring!
Selektiv telefonimodtagning (kurverne 810) er heller ikke svær, men kræver lidt mere
øvelse, idet selektiviteten jo ikke må blive
for stor.
Med Dyk-indstillingen er det undertiden
muligt at fjerne en forstyrrende interferens
tone, men det afhænger noget af styrkeforhol
det mellem stationerne, krydsmodulation i
modtageren m. m. Det går naturligvis ud over
telefonikvaliteten. Denne indstilling er den
sværeste.
EC-indstillingen har der ikke været lej
lighed til at prøve i praksis endnu.

☆
Forslag til forbedringer. Hvem, der har tid
til at pusle lidt med selektor’en kan utvivl
somt forbedre den, f. eks. ved
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En antennemast, en beam-elevator
og en 2 m beam-antenne
Af Henrik Nielsen, OZ9R, og Jens Jørgen Jensen, OZ4U.

Hvis man har adgang til at rejse et par
antennemaster i forbindelse med sin QTH,
melder sig straks en række problemer. Hvor
høje skal masterne være? Hvor stor afstand
skal der være mellem masterne? Hvilken ret
ning skal antennen have? Hvordan får man
antennerne fastgjort — (specielt: hvis man
ønsker en to meter beam — hvordan an
bringes den)? Og sidst, men ikke mindst:
hvordan får man masterne rejst, hvor tykke
skal de være, og hvordan skal de fundamen
teres — skal der være barduner?
For at få en hensigtsmæssig udbredelse i
dx plan skal en antenne helst være hævet
een bølgelængde over jorden. Hvis man er
interesseret i 40 eller 80 meter, er det jo et
vanskeligt spørgsmål at få klaret — men er
man, som i mit tilfælde, kun interesseret i 20
meter — kan sagen klares med et par 20 meter
høje granmaster. Får man dem direkte hjem
fra skoven (lige skovede), skal man afbarke
dem samme dag — barken kan da rives af —
men har den først siddet nogle dage eller
uger, må man bruge skærende instrumenter
for at opnå det samme. Efter afbarkningen
skal masterne tørre nogle måneder — men
husk nu at lægge dem op på 3 bukke og vend
dem een gang om ugen for, at de ikke skal
blive skæve. Når masterne er blevet tørre,
skal de have 3 gange Cuprinol (grønt), og
når det er tørt, er det ingen skade til at give
dem et par gange oliereven zinkhvidt rørt op

at give afstemningskredsen maksimal bånd
spredning og justere skalaen i ± kHz.
at forbedre kredsenes godhed for at opnå
smallere dyk og dermed mindre telefoniforvrængning,
at kombinere P1 og P2 med semivariable
modstande for at opnå blødere tilbage
kobling.
at bygge to selektorer eller en dobbeltselektor. Ved at indstille den ene til Spids på
den ønskede station og den anden til
Dyk på den uønskede, skulle usædvan
lige resultater kunne opnås. Til telefoni
modtagning skulle en meget fin kurve
med næsten lodrette sider kunne opnås
ved at indstille begge til Dyk, men på
hver sin side af MF, f. eks. kombinatio
nen af kurverne 4 og 7.
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Masten med beam-antennen.

tilstrækkelig tyndt med ren linolie. Tørretiden
er ca. een uge for hver gang zinkhvidt.
Det var, hvorledes masterne skulle behand
les, men hvor tykke skal de være, når de skal
være 20 meter høje. Mine master, som nu har
stået i et års tid, er 22 cm i diameter i den
tykke ende og 9 cm i toppen. Hos mig står ma
sterne uden barduner — men det er klart, at
man kan tolerere væsentlig tyndere master,
hvis man bruger barduner. Før man vedtager
tyndere master og barduner, må man gøre sig
klart, at rejsningen af masterne belaster dem
rent materielt til tops. De tykke master klarer
den hårdhændede rejsning, de var udsat for
hos mig — men tynde master?? Jeg tør ikke!
Rejsningen — ja først må vi have lavet et
fundament — man kan selvfølgelig sætte ma
sterne direkte i jorden — iflg. amerk. hånd
bøger om telefonpæle — skal de så 1/5 i jor
den, d.v.s. 4 meter. Et hul på 4 meters dybde
er ikke sjovt at grave — når man så samtidig
ved, at masten rådner op i løbet af en tre år —
ja så gør man sikkert som jeg: laver et funda
ment af beton og u-jern.
Fundamentet skal også et stykke ned i jor
den, og her siger den amerk. håndbog ca. 1/10,
d.v.s. 2 meter (håndbogen regner med en træ
mast i klippegrund — men vi laver selv en
klippe i form af en vægtig mængde beton).

Masten anbringes mellem to stykker u-jern
nr. 18 eller 20 (18 eller 20 cm bredt), nr. 16
er for svagt. Jernene skal være 4 meter lange.
Et sæt, bestående af 2 stk. u-jern nr. 20, 4
meter lange, vejer ialt ca. 200 kg. Der er selv
følgelig ikke noget i vejen for at anvende
brugt jern — men find helst noget der har
været brugt indendørs, det plejer ikke at være
rustent. Jernene behandles med mønje og
males derefter med samme maling som ma
sterne. I hvert stykke jern bores 2 huller på
22 mm midt i bredsiden. Det øverste hul bores
5 cm fra overkanten af jernet, og det nederste
180 cm længere nede. I masterne bores to til
svarende huller, det nederste 9 til 10 cm fra
mastens tykkeste ende. For at få masterne i
lod når de bliver rejst, er det nødvendigt at
trække en lang muresnor fra midten af den
tynde ende til midten af den tykke ende for
at finde midterlinien (måske er det bedst at
lade en tømrer gøre det). Til fundamentet
graves et hul, 60X60 cm og 2 1/4 meter dybt,
og til støbningen anvendes en blanding, be
stående af 1 del cement, 3 dele sand og 7 dele
sten (5—6 cm diam.). Det er en fordel at
bolte de 2 stk. u-jern sammen med boltene
(3/4“), der senere skal benyttes til at bære
masten. For at holde den rigtige afstand mel
lem jernene anbringes midlertidig et par stk.
1“ elektrikerrør som afstandsrør. Rørenes
længde er den samme som mastens største
diameter. For at kunne komme til at klodse
u-jernene rigtigt op og holde dem i lod un
der støbningen har jeg fastspændt et stykke
kasseret u-jern nr. 10 ca. 3 meter langt på
den ene U-20. Denne travers er ca. ½ meter
nede i jorden. Den øverste ende af u-jernene
er holdt i lod af fire barduner, indtil støbnin
gen er hård (et par dage). Form den øverste
flade af betonfundamentet så regnvandet kan
løbe af. Betonfundamentet bør hærde en
månedstid, før man tænker på at påbegynde
den egentlige rejsning, men i mellemtiden
kan man lave beslag med taljer o.s.v. færdig.
Hos mig er på en galvaniseret ring øverst

oppe anbragt 3 taljer. På en tilsvarende ring
10 meter længere nede er anbragt een talje.
Een af taljerne er forsynet med en 4 mm rust
fri stålwire, medens resten af taljerne er for
synet med 6 mm flagline (den billige, snoede
manilla er udmærket).

Rejsningen af masterne. Mange kloge folk
blev spurgt — elektricitetsselskabet, telefon
selskabet, bygningsingeniører og til sidst en
ganske almindelig praktisk tømrer, der var
vant til at rejse flagstænger. På sidstnævntes
foranledning blev masten rejst på en måde,
der samtidig fungerede som en forholdsvis
ufarlig, men særdeles effektiv belastnings
prøve af mast, u-jern og betonfundament. På
skitsen er vist fremgangsmåden. Taljen er en
2½ tons talje. Egetømmeret til hjælpebom
men er 1 stykke 5X5 tommer eller 6X6 tom
mer 3 meter langt. Hjælpebommen er kun
nogle få cm i jorden, men befæstiget til u-jer
nene med et svært reb. Hjælpetraversen be
står af 2 stk. alm. tømmer, 6X6 tommer.
Hjælpetravers og hjælpebom skal være godt
sammenspigret. Sæt også et par spir til at
styre traversen op mod u-jernet, så den ikke
glider til siden. Når masten er helt oppe, må
man være lidt fiks med at sætte den galva
niserede 3/4“ bolt i foroven. Denne bolt spæn
des iøvrigt så hårdt, at jernet spænder mod
masten (jernet kan godt fjedre så meget). Der
skal benyttes 4—5 mand til at rejse en sådan
mast, og hvis vi regner rejsetiden fra det øje
blik, den nederste bolt er sat i, tager det ca.
20 minutter incl. anbringelsen af hjælpebom.

samlet slæde m styrerør, motor, gribere og antenneakse

159

Beam-elevator. Den ene af mine master er
forsynet med en beam-elevator. Den er uhyre
praktisk at have — man kan lave masser af
eksperimenter med forskellige antenner uden
at lægge masten ned. Elevatoren består blot
af en slæde med et styrerør, et trykleje og et
alm. kugleleje. Dertil kommer en galvaniseret
jernskinne, bestående af båndjern 1 1/4“X1/8“.

Denne skinne er skruet på masten med af
standsstykker, der er ca. 15 mm lange, i hele
mastens længde. Helt oppe ved den øverste
talje er båndjernet bukket om for at undgå,
at slæden hopper af. Nederst på masten er an
bragt en wiretromle på 8X8 cm forsynet med
et håndsving på 20 cm længde. Wiretromlen
er anbragt i et u-stykke, og som stop tjener
en ½“ bolt, der skrues fra u-stykket ind i eet
af fire huller, der er boret i wiretromlens
endeflange. Selv om skinnen er meget bugtet,
kan slæden ikke sætte sig fast, når blot kan
terne på griberen er rundet godt. Griberne bør
iøvrigt smøres i lidt vaseline. For alle even
tualiteters skyld er der altid bundet et hjælpe
reb i et øje, der er skruet fast i den nederste
griber. Som motor til at dreje antennen be
nyttes en lille tysk selvsyn motor, der her
kører på 3 faset vekselstrøm. Motoren løber
3000 omdrejninger, og den er derfor forsynet
med en lille, hjemmelavet gearbox med en
omsætning på 1 : 1200. Dette laves ved hjælp
af 2 snekkedrev fra et mekanosæt. Motoren er
helt indkapslet i en kobber-dåse, og akslen
går ud igennem bunden på denne dåse. Mo
toren er anbragt på drevakslen og er parallel
med antenneakslen, og regnvand kan ikke
løbe ind ved akselgennemføringen, fordi aks
len vender nedad. Såvel antenneakslen (der
består af et 4 meter langt stykke 3/4“ elek
trikerrør, der går inden i styrerøret) som
drevakslen fra gearboxen er forsynet med et
par kædehjul (fra baghjulet på en cykel) og
koblet sammen med en cyklekæde. OZ9R
☆

Beamen. Den første beam, der blev prøvet
i masten, var en 6-element Yagi-beam af
ganske normal konstruktion: En reflektor,

l6O

en foldet antenne fodet med 75 ohm twinlead og fire direktorer. Den fungerede i og
for sig upåklageligt, men båndbredden var
for lille bedømt efter modtagersus samtidig
med, at strålen var ret skarp. Resultaterne
var ganske lovende med Hamburg—Virum
som største distance, men det måtte alligevel
kunne gøres bedre. Næste forsøg blev et 12element system, der skal beskrives lidt nær
mere i det følgende.
På 2 meter er det af afgørende betydning
at få udstrålingsvinklen så lav som muligt,
almindelige Yagi-beam antenner er ikke til
strækkelige i den retning, hvis de helt rig
tige resultater skal opnås. For at tvinge ud
strålingsvinklen ned, må man stable anten
nerne i flere etager over hinanden, de en
kelte etager kan bestå af simple dipoler eller
en eller anden form for beam-antenner, af
standen mellem etagerne er en halv bølge
længde, og etagerne fødes i fase. Ved at bruge
beam-antenner i etagerne, forstærker man
stablingseffekten samtidig med, at man op
når et forøget gain på grund af beamens ret
ningskarakteristik.
ARRL’s
Antenne
Book,
1949-udgaven,
bringer på side 208 en karakteristisk kon
struktion af denne art, et antennesystem
stablet i 3 etager, altså ialt 12 elementer. Den
eneste forandring ved konstruktionen er, at
T-matchen blev ændret fra 50 ohm coax med
bazooka til at passe til 300 ohm twin-lead.
(Fortsættes i næste nr.)

Til EDR’s jubilæum.

The New Zealand Association of Radio
Transmitters (Inc.) s lykønskning
Dear Sir,
I am in receipt of your letter of 23rd March
regarding your Jubilee. I shall forward it to
the Editor of our magazine Break in, for his
action. Although the possibility of any our
members attending your festival is remote,
I would like to extend best wishes. for its
success from N. Z. A. R. T.

Plads søges
Københavnske amatører, der vil huse en da.isk
eller udenlandsk gæst en nat eller to i forbindelse
med jubilæet den 23. august, bedes venligst sætte sig
i forbindelse med
Paul Heinemann, OZ4H,
Vanløse Allé 100, Vanløse.
Telefon Damsø 2495.

Dansk television.
„Television blev introduceret i Danmark sidste
efterår og må snart, lukke . . . forsåvidt som der kun
er solgt 400 fjcrnsynsmodtagere."
Chicago Daily News fortæller dette via W9ZMY og
„QST“. — Har I ansøgt om jeres OZ-calls, venner?
(„Strays“ i juli QST).
Selvom man godt kan se komikken i den sidste
sætning med TVI in mente, så dog . . . hvem korri
gerer?
2NU.

Fra P&T har vi modtaget:

Vedr. amatør-radiostationer.
Man skal herved til underretning meddele, at der
ud over de hidtil gældende bestemmelser om ama
tør-radiostationers benyttelse af kaldesignal er ind
ført følgende bestemmelse:
Under brug af transportabel station kan der ved
hæftes amatørstationens ordinære kaldesignal bog
stavet P adskilt fra kaldesignalet ved en skråstreg,
f. eks. OZ6XX/P.
Samme fremgangsmåde kan benyttes i tilfælde,
hvor amatørstationen midlertidigt benyttes fra andre
adresser end den ordinære.
Benyttelsen af dette særlige kaldesignal fritager
dog ikke for pligten til at underrette generaldirek
toratet om enhver midlertidig eller permanent flyt
ning af en amatørstation.

Jubilæumsfesten
For sidste gang gentager vi så programmet for
EDRs jubilæumsfest.
Festen afholdes lørdag den 23. august 1952 kl. 17,30
præcis
i
Håndværkerforeningens
selskabslokaler
Dronningens Tværgade 2, København K.
Til tonerne af EDRs jubilæumsmarch, komponeret
af komponisten Jørgen Nielsen, går vi til bords.
Efter en prolog fremsagt af skuespillerinden Bir
gitte Reimer serveres festmiddagen, der består af:
Aspargessuppe
Svinekam med rødkål
Is a la jubilé
Kaffe
Under middagen causeri ved Den Gyldenblonde.
7DR Bram Hansen er aftenens toastmaster.
Efter middagen underholdning af Frandsen-trioen.
Børge Hilfreds orkester spiller op til dans, og der
danses til den lyse morgen.
Prisen for deltagelse er kr. 15,—, heri er includeret middag og drikkepenge. Drikkevarer er ikke ind
befattet i prisen og betales ekstra direkte til tje
nerne. Der er ingen vintvang — øl serveres gerne
i stedet.
Der er kun godt 400 pladser til rådighed, og ind
tegningen slutter, når disse er solgt. Hovedkassere
ren, 3FL O. Havn Eriksen, Fuglsangsvej 18, Nykø
bing Falster, har måske nogle billetter endnu. Skriv
straks til ham, han sender omgående.
Af hensyn til den begrænsede plads vil der kun
blive adgang for deltagere med adgangskort. Almin
delig påklædning.
Og så slutter vi vor propaganda
jubilæumsfesten med mottoet:
Fra Gedser til Skagen
vi mødes på dagen.

for

deltagelse

i

EDR-lotteriet
Så er spændingen omkring EDR’s store jubilæumslotteri udløst. Det var hektiske dage,
særligt de sidste, inden fristen udløb. Der
indløb bestillinger på mange sedler, men des
værre lykkedes det ikke helt at få udsolgt.
De sedler, der ikke er solgt, er indleveret og
forseglet hos notarius publicus, således at in
tet misbrug kan finde sted.
Vi takker herved alle, der har bidraget
ved at støtte sagen. Tak til de mange enkelt
medlemmer, afdelingsformænd og andre, der
har glædet os ved dels at sælge sedler, dels
ved selv at købe nogle. Det har været smukt
at se den rørende omhu, som mange har ud
vist. Desværre har vi også været ude for lige
gyldighed, men der er jo ingen tvang. Vi
udtaler vor bedste tak til alle, der har støt
tet sagen.
Og her er så resultatlisten:
2993 En Ekkola Wirerecorder, værdi kr. 1200.
4089 En radiomodtager, nyeste type, Sonofon, værdi 600 kr.
194 En flyverejse Aarhus—København eller
omvendt, værdi 77 kr.
3716 En damecykel, luksusudførelse, værdi
350 kr.
1211 En støvsuger, nem og praktisk model,
værdi 190 kr.
2850 En rejse tur-retur til EDR’s jubilæums
fest med middag.
3547 En sendetriode, 100 watt T 100/1,
Brown Bovery, værdi 122 kr.
1463 En højfjeldssol, nyeste model, værdi
300 kr.
4112 Køb hvad De vil for 50 kr. i Magasin
du Nord.
3191 En flyverejse Aalborg—København eller
omvendt, værdi 77 kr.
4879 To ensretterrør, DQ2 (som 866), Brown
Bovery, værdi 44 kr.
506 En støvsuger (let og elegant model),
værdi 190 kr.
713 En herrecykel, luksusudførelse, værdi
350 kr.
3267 En rejse tur-retur til EDR’s jubilæums
fest med middag.
2348 En flyverejse Rønne—København eller
omvendt, værdi 77 kr.
Gevinsterne afhentes hos Paul Heinemann,
OZ4H, Vanløse Allé 100, og må være afhen
tet inden 1. oktober 1952. 1 modsat fald til
falder de foreningen. Jubilæumsudvalget.
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EDR's årsregnskab for 1951-53 og budget for 1953.53
Indtægter:

Kontingent.......................................
Annoncer i OZ................................................
„ i QTH-listen ......................................
Henter ...........................................................
Salg af Lærebog i Radioteknik II .
QTH-listen ............... ,.................
„ emblemer ...........................................
håndbogen ...................................
vejen til sendetilladelsen .
„ mærkater ...........................................
KB-modtager ..............................
„ fjernsynsdele .....................................
Gjellerup. Restbeløb på håndbogen.
Erstatning for OZ7EDR...............................
Forudbetalt til jubilæet................................
Diverse indtægt ..........................................

Budget
51/52

Regnskab

Budget

40.000.—
3.200 —

49.864.37
4.674.62
1.086.90
206.76
525.—
685.51

46.000.—
4.200.—

400.—

51/52

52/53

200.—

122.—
2.534.50
2.656.06
83.40

2,600.—
2.000.—

1.200.—

300.-

180.80
26.000.—
1.351.91
540.—
168.05

43.900.—

91.879.88

55.000.—

20.000.—
1.500.—
2.500.—
800.—
1.400.—
4.000.—

26.000.—
1.800.—
3.200.—
800.—
1.400.—
4.000.—

300.—
300.—

26.375.20
1.731.54
2.641.94
600.—
1.200.—
3.547.—
75.—
62.—
172.—
172.15

30.800.—

36.576.83

37.800.—

900.—
1.400.—
2.400.—

900.—
1.215.98
2.418.60
9.000.—

900.—
1.800.—
3.000.—

Udgifter:
OZ:
Trykning.........................................................
Klichéer ........................................................
Forsendelse ..................................................
Hovedredaktør ..............................................
Teknisk redaktør...........................................
Redaktionsudgifter incl. honorar . .
Porto for OZ5AC ..........................................
OZ7EU ......................................
Tegninger til OZ ...........................................
Præmiering ...................................................

QSL-ekspeditør .......................
QSL-centralen .........................
Porto & telefon.........................
Restbeløb på håndbogen
Tryksager m. m........................
Adrema-plader..........................
Konvolutter & papir
Duplikering ...............................
Stemmesedler ..........................
Giroblanketter ..........................
Skrivemaskine ..........................
Reol & kartoteker ....................
Diverste tryksager ..................
Moder m m.
Generalforsamling ...................
Bestyrelsesmøder.....................
Forretningsudvalgsmøder
Revisionen ..... ......................
OZ2NU til SSA
N. R. A. U.-møde .....................
Foredrag
Sommerlejr 1951
Sagførersalær
REF-gebyr .............................
DX-test ....................................
Jubilæet ....................................
Emblemer
Sekretær..................................
Sekretærhjælp .......................
Udlæg til EDR-lotteriet
QTH-listen........................
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Generalforsamlingen
i Odense 1952
Ordinær generalforsamling afholdes søndag den 14. september kl. 13,00
på Industripalæet.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Resultatet af hovedbestyrelsesvalget.
6. Valg af formand.
7. Valg af to revisorer og en suppleant.
8. Eventuelt.
Medlemmerne opfordres til at indsende den rigtigt udfyldte stemmeseddel i god
tid inden den 1. september. Tidligere har alt for mange stemmesedler måattet
erklæres for ugyldige på grund af fejlagtig udfyldelse og for sent indsendelse.
Bestyrelsen.

Status pr. 30. juni 1952:
Aktiver:
Girobeholdning ...................................................... 14.395.26
Bankbeholdning ..................................................... 25.165.58
Kontantbeholdning ...............................................
...............................
212.38
............................... 2.149.65
Udestående annoncer...........................................
Lager af håndbøger ............................................... 4.0704.000.—
„
vejen til sendetill.................................
500.—
„
lærebog II ...........................................
380.64
Tilgode for vejen til sendetill..............................
300.—
Lager af QTH-lister ............................................
500.—
Udlæg til EDR lotteriet.........................................
3.773.—
Inventar ................................................................
55.446.51

Passiver:
35.201.—
Forudbetalt kontingent ..........................................
„
til jubilæet ......................................
540.—
Aktiver overstiger passiver
med .........
19.705.51
55.446.51

Beholdning 1. juli 51:
Giro......................... 15.276.03
Bank ...................... 3.969.03
Kontant ..................
2.40
Indtægt 51/52 . . 91.879.88

Beholdning 30. juni 52:
14.395.26
25.165.58
212.38
71.349.32 Udgift 51/52

111.122.54 111.122.54

Inventaret fordeler sig således:
Skabe og reol hos OZ3FL ......................................... 350.—
4 skrivemaskiner ...................................................... 763.—
Lejrsender .................................................................
900.—
Adrema-maskine ....................................................... 1.024.—
Skab til do................................................................... 102.—
Stempler ....................................................................
154.—
Skabe hos OZ4H ........................................................ 480.—
3.773.—
Nykøbing Falster, den 30. juni 1952.

O. Havn Eriksen, OZ3FL.
Undertegnede revisorer attesterer herved, at vi
den 26. og 27. juli 1952 har gennemgået regnskabet
og fundet følgende at bemærke:
1) Udgiftsbilagene nr. 15 og nr. 47 er begge indført
med 50 øre forlidt. Giro- og bankbeholdning er fundet
rigtig til stede, såvel som beholdningen af håndbøger
og „Vejen til sendetilladelsen*4 samt konstateret
nærværende aktiver i god og brugbar stand.
Nykøbing Falster, den 27. juli 1952.

H. Lykke Jensen,

Th. Mortensen,

OZ5Y.

OZ3TM.

Poul Jelgren,
OZ7GL.
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den 20. juli sammen med en tilkendegivelse fra den
opstillede kandidat om, at han er villig til at mod
tage valg.
Medlemmer, der ikke er tilsluttet en lokalfor
ening, kan indsende forslag til landsforeningens be
styrelse senest nævnte dato og på samme måde.
Alle de foreslåede emner offentliggøres i august
„OZ“. I samme nummer findes en stemmeseddel,
hvorpå medlemmerne inden for de fire kredse hver
kan opføre lige så mange navne paa bestyrelses
medlemmer, som den pågældende kreds kan til
komme i forhold til medlemsantal. Disse medlems
tal skal ligeledes hvert år opføres i august „OZ".
Stemmesedlen,
forsynet
med
bopæl
samt
med
lems- og kredsnummer, indsendes inden den 1. sep
tember
til
formanden
for
stemmeudvalget,
hvor
efter revisorerne optæller stemmesedlerne og brin
ger dem til kassereren, hvor de afkontrolleres. Kun
den i „OZ“ trykte stemmeseddel er gyldig, og hvert
medlem kan kun afgive een stemmeseddel.
De fire bestyrelsesmedlemmer, der — inden for
de respektive kredse — efter valget af de otte be
styrelsesmedlemmer har flest stemmer, indgår auto
matisk
som
bestyrelsessuppleanter.
Stemmelighed
afgøres ved lodtrækning.

Adgangskort
til EDR's jubilæumsfest
Mens dette skrives sidst i juli måned
er der endnu adgangskort (il jubilæet at
købe. Som tidligere meddelt er prisen
15 kr. pr. stk., og kortene sendes mod
efterkrav straks efter bestillingen. —
Bestil hellere i dag, da det måske er
for sent i morgen!
Kassereren O. Havn Eriksen,
OZ3FL, Nykøbing F.

Indkomne forslag til general
forsamlingen.
København, 16. juli 1952.

Til

den

forestående

hovedforening

generalforsamling

indsender

Københavns

i

afd.s

EDR's
besty

relse følgende forslag til ændring af vedtægternes

På samtlige medlemmers vegne:
Nr. 1290 OZ3Y Nr. 605 OZ1KP Nr. 4546 OZ4NO
H. Rossen. Kay Pilius. N. Nørregaard Olsen.

§ 5:
„Efter første punktum:
De
dige

enkelte
og

dette
eningen,

afdelinger

opkræver

lokalkontingent
såfremt

er

selv

helt

igennem

lokalkontingentet,

opkræves

afdelingen

gennem

ønsker

dette.

selvstæn
dog

kan

hovedfor
Eventuelle

vedtægter for sådanne afdelinger . . . . 31. december."
Kai Nielsen, OZ3U.

☆

EDR-vimplen
Man ønsker herigennem at foreslå følgende ved
tægtsændringer til behandling på EDR’s generalfor
samling i Odense i september d. a.:
Pag. 10. Punkt 7: Valg af to revisorer og en sup
pleant ændres til: Valg af lo revisorer og en sup
pleant, hvoraf den ene revisor samtidig vælges til
formand for stemmeudvalget.
Pag 11 ændre.s til: Afstemningen ved formands
valget
er
sknftlig.
Alle
andre
afstemninger
kan
foregå
ved
håndsoprækning.
Alle
afstemninger
af
gøre ved simpel stemmeflerhed, dog kræves der %
majoritet blandt de afgivne stemmer til vedtagelse
af
vedtægtsændringer
eller
eksklusioner.
Afstem
ning
ved
bestyrelsesvalg
foregår
ved
urafstemning
efter følgende regler:
Landet inddeles i fire afstemningskredse.
Kreds 1. København (lokalportoområdet).
2.
Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm.
„
3. Fyn, Taasinge,
Langeland og Ærø.
4. Jylland, Læsø,
Anholt og Samsø.
Kredsene
vælger
ialt
8
bestyrelsesmedlemmer
i
forhold
til
medlemstallet
i
de
respektive
kredse
pr. J. juli.
Forslag
til bestyrelsesmedlemmer, som ikke
i for
vejen må
have en lønnet
stillingen inden for EDR,
skal for hver af de fire kredse indsendes gennem
afdelingerne og må være bestyrelsen i hænde senest
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På

adskillige

opfordringer

har

jubilæums

udvalget ladet fremstille en meget smuk jubi
læumsvimpel i farverne rødt-hvidt. De ser et
billede af den ovenfor.
Jubilæumsvimplen sælges for en pris af kun
2,0« kr. pr. stk. + porto. Den rekvireres hos
vor kasserer OZ3FL i Nykøbing Falster, så
længe oplag haves.
Vi har længe savnet noget smukt at pryde
vore stationer med. Lad også denne smukke
vimpel pryde Deres station.
Jubilæumsudvalget.

Med dette nr. følger stemmeseddel til bestyrelses
valget. Skulle den mangle, bedes en ny rekvireret
hos kassereren, O. Havn Eriksen, Fuglsangsvej 18,
Nykøbing F.

Fra testudvalget
Nye diplomer.
Der er grøde i tilgangen af nye diplomer i denne
tid, og selv om der er fælles retningslinier i flere af
dem, er der dog også — både i disse, som i de øvrige
— forudsætninger for et interessant job for de ama
tører, for hvem diplomjagten er et inciterende mo
ment i kortbølgearbejdet.
Desværre tillader pladsen os ikke at bringe betin
gelserne for disse diplomer i hele deres udstrækning,
men må henvise de interesserede amatører, der øn
sker yderligere oplysninger, om at henvende sig til
diplomudstederne direkte eller til testudvalget, men
husk i begge tilfælde svarporto.
Fra Portugal
er der kommet meddelelse om hele 2 diplomer,
nemlig:
Worked Portuguese World (W. P.W.).
Dette diplom kan opnås af alle medlemmer af sek
tioner under IARU, der kan forelægge bekræftelse
på mindst een QSO med hver af følgende prefixer:
CT1 — Portugal.
CT2 — Azorerne.
CT3 — Madeira.
CR4 — Kapverdiske øer.
CR5 — Port. Guinea, Sao Thome & Principe øerne.
CR6 — Angola (Port. Vest-Afrika).
CR7 — Mozambique (Port. Øst-Afrika).
CR8 — Goa-Damao-Diu (Port. Indien).
CR9 — Macao.
CR10— Port. Timor.
Forbindelserne skal være udført efter 29. juli 1947.
Diplomet kan også opnås af lytter-amatører, og
der er ikke forbundet nogen udgifter med det.
Det andet portugisiske diplom hedder:
Insular og Continental Portugal Award
D. P. C. I.
Dette diplom kan ligesom det forudgående opnås
af alle medlemmer af sektioner under IARU og kan
opnås på cw eller fone eller en kombination af begge.
Forbindelse med samme station, selvom det er på
forskellige bånd, vil ikke blive godkendt. Der skal
forelægges bekræftelse på 50 forbindelser med for
skellige stationer i de forskellige kontinentale di
strikter samt Azorerne og Madeira. Minimum for
bindelser med de forskellige distrikter er som følger:
Nr. 1. Tras-os Montes e alto Douro ........................... 1
„ 2. Minho ................................................................. 1
„
3. Douro Litoral .................................................... 5
„
4. Beira Litoral ..................................................... 1
„
5. Beira Baixa ....................................................... 1
„
6. Beira Alta .......................................................... 1
„ 7. Estremadura ....................................................... 10
„ 8. Ribatejo .............................................................. 1
„
9. Aleto Alentejo ................................................... 1
„ 10. Baixo Alentejo .................................................. 1
„ 11. Algarve ............................................................... 1
„ 12. Azorerne ............................................................. 1
„ 13. Madeira .............................................................. 1
R. E. P. dispenserer fra bestemmelsen om at sende
QSL, såfremt der fremsendes en liste, der er bekræf
tet af EDR’s testudvalg.
Forbindelserne skal være opnåede efter 1-1-52.
Adressen for fremsendelse af ansøgning
portugisiske diplomer er:
Rede dos emissores portugueses
Travessa Nova de. S. Domingos 34,1
Lisboa, Portugal.

om

de

Israel Amateur Radio Club
har indtiftet et diplom, der hedder:
4X4 = 16.
Dette diplom tildeles alle medlemmer af sektioner
under IARU, der kan forelægge bekræftelse på to
vejs forbindelse med mindst 16 forskellige amatør
stationer i Israel på 4 forskellige bånd. Hver station
må kun medregnes een gang. Der kan benyttes cw
eller fone eller blandet. Ansøgninger og QSL kort
skal sendes direkte til I.A.R.C.-Post Bckx. 4099, TelAviv, Israel, og må være vedlagt en afgift på $ 0.50
eller tilsvarende (10 int. svarkup.). Derudover skal
der vedlægges returporto for anbefalet returnering
af QSL og diplom.

„Short Wave Magazine“
i London har indstiftet ikke mindre end 4 certifi
kater, hvoraf det ene dog ikke kan opnås af OZamatører, idet det drejer sig om „Worked all british
Counties“ på 160 m.
Derimod har vi interesse i de efterfølgende, hvoraf
vi først nævner
Fire-Bånds-Diplomet.
Her gælder det om at opnå kontakt med mindst
20 lande, som der skal være kontakt med på 4 for
skellige bånd. Alle forbindelser efter krigen tæller.
Derefter følger.
WNACA-Certifikat.
Forkortelsen
betyder
Worked
North
American
Call Areas), hvori ikke er medregnet Central Ame
rika, Vestindien og Mexico.
Områderne, der tæller, er
10 USA-distrikter Wl—WØ.
9 canadiske distrikter, idet VE8 er delt i Yukon
og North-West-territoriet.
Alaska (KL7).
VO (Labrador).
VO (New Foundland).
Alle forbindelser efter krigen gælder. (Diplomet
kan ikke opnås af N.amerikanske amatører). Og en
delig til slut det mest interessante af S. W. M.-diplo
merne:

The W. F. E.-Award.
Dette diplom er for den ægte DX-jæger og dækker
Det fjerne Østen (Far East).
Området dækkes af følgende 23 prefixer:
C Kina
C3 Formosa
C9 Manchuria (MX)
CR9 Macao
CR10 Timor
DU
Philipinerne
FI
Fransk-Indo-Kina
HL Korea
HS Siam
JA Japan
KR6 Ryukyu Isl.
PK 1, 2, 3 Java
PK 4 Sumatra
PK 5 Hollandsk Borneo
N. Guinea)
PK 6 Moluccas (ikke Hollandsk
UA ø USSR Zone 19
VS 1 Singapore
VS 2 Malaya
Isl.
VS 4 Br. N. Borneo og Labuan
VS 5 Brunai
VS 5 Sarawak
vs 6 Hongkong
Burma
XZ
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18 kort fra disse 23 lande vil give dig et af de svæ
rest opnåelige certifikater, som er tilgængelige for
DX-manden.
(SWM udtaler, at man ikke må spørge om, hvorfor
New Guinea, Guam, Solomon øerne og resten ikke
er indbefattet — men man må jo stoppe med at gå
mod øst en gang, ellers kommer man jo enten til N.
eller S. Amerika . . .)
Alle ansøgninger må være ledsaget af QSL-kort
og en konferencelist > og sendes ti) „Short Wave Magazine“, 55 Victoria Street, London, S. W. 1

A. R. R. L, har skiflot præsident.
Ved et møde i „Board of Directors“ — den øverste
myndighed indenfor A. R. R. L. — der afholdtes i
West Hartford d. 9. og 10. maj i år, skiftede den store
amerikanske
amatørorganisation
præsident,
idet
George W Bailey, W2KH ved afstemningen kom i
mindretal overfor Goodwin L. Dosland, W O TSN fra
Dakota.
I sin 38-årige beståen har A. R. R. L. indtil denne
ændring
kun
haft
3
forskellige
præsidenter,
hvis
funktionstid fordeler sig således:
Hiram Percy Maxim, W1AW 1914—36,
Eugene C. Woodruff, W8CMP 1936—40 og
George W. Bailey, W2KH 1940—1952.

(QST).
1 orstc OY — W-QSO
på 40 m er gennemført mellem OY2Z og W3RFA.
Fra D A. R. C. har vi modtaget

Angående: Tyske amatør calls.
Dr. OM’s.
Til oplysning for Dem kan vi meddele, at de tyske
myndigheder har tildelt alle tyske, nationale amatør
stationer DL1-DL3-DL6-DL7 (Berlin) og DL9-calls.
Reserverede for de allierede tropper er DL2-DL4
og DL5.
DL8 er officielt ikke i brug.
Supplerende, nye calls vil begynde med DJ1AA og
fortsætte som sædvanlig.
vy 73 DL1BA.

DX-CC note.
Da de første LU1ZA QSL’s dukkede frem i ansøg
ningerne om DXCC, blev ARRL stillet overfor pro
blemet om kun at medregne VP8-kort fra Falklandsøerne eller også at medregne kort fra LU- og CEstationer, der arbejdede fra samme område.
Man fastholdt dengang det standpunkt, at området
var akcepteret som ejet af England, hvorfor VP8 var
det eneste prefix, der kunne godkendes.
Siden da har der varet rettet et utal af ansøgnin
ger med krav om godkendelse af de nævnte andre
antarktiske stationer.
ARRL besluttede sig da at konsultere selve De fofenede Stater regering, hvis svar gik ud på. at intet
enkelt land har noget krav på Falk landsøerne eller
nogen del af det antarktiske område.
1 overensstemmelse hermed har ARRL derfor be
sluttet at kreditere alle bekræftelser fra disse om
rader uden hensyn til prefix eller nationalitet.
Som følge heraf vil QSL’s fra LU- og CE7-amatører i den antarktiske region, som tidligere er blevet
afviste, nu blive krediterede for DX-Centery-Club.
(Juli QST).
Dette til gla de for OZ2PA, der i juni „OZ“ netop
forespurgte, om CE7Z kunne regnes for et separat
land.
Det kan det altsa nu. Hans, vel a! mærke, hvis du
ikke har VP8 i forvejen
2NU.
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Lidt om 2 af jubilæumstestens vindere.
G8KP vandt som bekendt vor jubilæumstest for
England og opnåede samtidig at blive topscorer i
testen med 322 points.
Bill er iøvrigt en kendt person i de forskellige
internationale tester, men af og til er jagten ved at
gøre ham helt svimmel, men han har en frygtelig
bunke fornøjelse ud af det, og han har da også for
øjeblikket mere end fyrre diplomer hængende rundt
om pa væggene derhjemme.
Forøvrigt må der jo også ligge et helt godt job i
at skaffe sig reglerne for alle disse diplomer. Det kan
måske endda være, at det er vanskeligere end at
opnå diplomerne.
OH2YV, der vandt for Finland og blev næstbedste
station i det samlede resultat, sendte mig et brev
forleden, hvori han udtaler sin forbavselse og glæde
over sit resultat. Han vil nu gå alvorligt ind for
OZ-CCA-diplomet. hvor han bl. a. savner et QSL fra
2AV i Svendborg.
Veikko blev iøvrigt 17 år i juni og har haft licens,
siden han var 15. Normalt skal man være fyldt 17,
men der findes enkelte, der er blevet hamser inden
denne
aldersgrænse.
Veikko
beklager
sig
iøvrigt
over, at OH-amatorerne normalt kun må anvende
50 w. input, og at de skal passere en sa'rlig prøve
for at få lov til højere input. Men det er så viseligt
indrettet, at man for tiden ikke kan få lov til at af
lægge denne prøve. Brevet undgår naturligvis ikke
at omtale de olympiske lege, hvor Veikko fortæller,
at han var ude at se legenes åbning. Han fandt det
meget højtideligt, da alle deltagerne marcherede ind.
Der var også Danmarks ufb lille skare. Det var rig
tigt hjertevarmende at se, hvor fint det danske rød
hvide flag kom vajende ind, og efter det kom Dan
marks hold. Hvilken vældig begejstrings-storm der
brød ud.
2NU.

Amatør-radio redder atter liv.
Der var tale om liv eller død, da VQ4CO, Nairobi,
og W8LIO, Dorset, Ohio, satte en radio-reaktions
kæde i gang midt i maj på 20 tn fone. Kæden fik
tilslutning fra W4AAM, W4NTZ, W1JCX, W1MB og
5A2TO.
Doktor Gustave H. Hoehn, syvende-dags-adventistlæge, blev ramt af et alvorligt sygdomstilfælde den
4. maj, medens han var i tjeneste ved Kendu-hospitalet 200 miles fra Nairobi i Kenye-kolonien. Han
fortsatte sit arbejde indtil den 11., hvor en lammelse
af åndedrættet indtrådte. Doktoren blev hurtigt ind
lagt på Nairobi-hospitalet, hvor dr. G. W. Allen,
VQ4CO — Også en adventist-læge — anbragte ham
i en aldrende „kunstig lunge“ af træ.
Dette apparat var langtfra fyldestgørende, og dr.
Hoehns tilstand forværredes.
VQ4CO havde da held med at få kontakt med
W8LIO, der ved hjælp af W4AAAM fik givet besked
om situationen til adventisternes hovedkvarter i Wa
shington. Det næste skridt blev foretaget af SurgeonGenerals-offiee of Air Force.
En
særlig
mission
blev
afsendt
fra
Frankfurt,
Tyskland ad luftvejen — medbringende en trans
portabel jernlunge og et hold medicinere til Nairobi
og derfra siden til USA. Det 8500 miles lange trip
blev gennemført, og den sidste bulletin lyder, at dr.
Hoehn er i rask, fremadskridende bedring paa Children-hospitalet i Boston, USA.
(QST).

DX jægeren
DX-jægeren bringer denne gang kun nogle ganske
få nyheder, idet aktiviteten den forløbne måned sy
nes at have været noget ringe trods flere dage med
i hvert fald brugelige forhold.
Af eventuel interesse skal nævnes, at HZ1MY
kommer til VQ6 omkring den 28. august. Call vil
antagelig blive VQ6MY. Endvidere er HB9AW’s sta
tion på Clipperton Island (call F07AW) desværre
stadig ikke blevet en realitet.
Af 7BG's righoldige repertoire skal for den sidste
måned nævnes 14 mc cw: FB8BE 100. VS6CM 040,
ZC2MAC 064. 025 og 080 — PJ2AA (ex PJ5RE) 037,
K25SX 040, 4W1MY, FF8’s AI 095, AF 028 — FQ8AP
062, 2E5JP 025, KG4AF 015, HS1WR 084, FM7WH
098. VP5BF (Turks and Caicos Islands) 038. VP900
012, C07AH 003.
14 mc fone: VS7ES 174, JYIOG 120 og AW1MY.
21 mc cw: VQ4HJP 084.
Endvidere er hørt, men ikke qso: FP8AL 075, FY7’s
YC 067, YB 019. (Dette er 14 mc).
QTH's: PJ2AA QSL via PAØFD. HS1WR Ameri
can Embassy, Bangkok, Siam.
FB8BE, Box 86, Tamatarive, Madagascar.
7BG oplyser endvidere, at han venter besøg af den
også af OZ-DX-folk velkendte DX-mand 4 X4BE,
Sam, i næste måned.
73 es best dx — 4KT.

der har indsendt log, fremgår af nedenstående liste
der viser sammenlagte kilometerafstande i de tre
perioder.

1.

OZ2IZ, Struer
OZ2FR, Bække
SM7BE, Bjærred
OZ6B. Kolding
SM7IA, Genarp.
OZ5AB, Buske Mølle
OZ5HV, Holte
OZ2BZ, Gladsakse
OZ3EP, Gentofte
OZ7WA, Silkeborg
SM7PP, Lund
OZ9R, Virum
SM7XU, Lund
SM7BEK, Malmø
SM7SG, Simrishamn
OZ7BX, Klampenborg
OZ7EP, Søborg
OZ5ED, Holts
OZ3G, Randers

9042 km 39 OSO’s
8231 „
42
5628 „
64
5355 „
33
5052 „
53
5032 „
47
4061 „
54
3501 „
57
2844 „
55
w
.
2732 „
19
11.
2544 „
47
12.
1568 „
36
13.
1287 „
37
14.
1106 „
37
15.
1050 „
10
16.
: 732 „
30
17.
625 „
26
18.
615 „
31
19.
176 „
2 yy
De øvrige deltagere var OZ4JL, 7FB. 5MK, 7AN,
5KA, 3J, SM7BMO, 7BNX, 7QP, DL6KL og DL3TD
og DL9XE fra Hamborg, DL6SV fra Ahrensburg.
DL2MW fra Hannover, DL3VGP fra Horn/Lippe.
Den længste distance var 530 km mellem OZ2IZ og
DL3VGP. Tak for god test og vel mødt på 2 meter.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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FRA AFDELINGERNE
Københavns-afdelingen.
Formand
OZ3U,
Kaj
Nielsen,
Løjtegårdsvej
5,
Kastrup. Afdelingen holder normalt møde 2 gange
om måneden. Hvis ikke andet er meddelt, er møde
lokalerne Martinis selskabslokaler, Borups Alle 233.
19,30 — 20,00 er der ind- og udlevering af QSLkort, og 20,00 begynder mødet.
Program for den kommende måned.
1.
september: Foredrag af ingeniør Egon Hansen
fra Philips. Moderne senderør og deres anvendelse
hos amatørerne.
15. september:
Foredrag. Emnet meddeles på
mødeaftenen den 1.
Morsekursus begynder i oktober. Indtegning fore
går ved at indsende 40 kr. til giro 59 755, EDR, Jyllandsvej 18, København F. Nærmere meddelelse og
øvrige oplysninger på mødeaftenerne.
Buske Molle. Alle henvendelser om ophold m. m.
sker indtil videre til OZ5AB, NOra 5655. — Provins
afdelinger vil også efter nærmere aftale kunne leje
møllen for week-ends o. lign. Aftal nærmere med
5AB.
OZ7EU.

*

yy

yy
yy
yy

*

Transmission fra jubilæumsfesten.
Til de medlemmer, der ikke har lejlighed til at
deltage i jubilæumsfesten i København den 23. ds.
kan vi meddele, at der bliver transmission af „Fri
kvarteret med Den Gyldenblonde" i tiden kl. 21.00
—21.15 over alle danske radiofonistationer.
OZ4H.

yy

2 meter klubben.
Der er fast mødedag den første fredag i hver må
ned, og klubbens formål er at samle aktive 2 mtr.
folk til foredrag, demonstrationer og hyggeligt sam
vær. Interesserede får råd og vejledning, ligesom
klubbens målegrej stilles til medlemmernes disposi
tion. Indskudet er 5 kr. og kontingentet andrager
1 kr. om måneden. Det opkræves dog kun, såfremt
forholdene kræver det. Henvendelse på mødedagen
i klublokalerne, Frugtparken 13, Gentofte, kl. 20 prc.
Velkommen!
OZ3EP.

Bornholm. Første medlemsaften efter ferien tors
dag den 28. august kl. 20 i klubhuset på Snorrebakken. Medlemmerne bedes møde godt frem, da vi skal
planlægge flytning af klubhuset, som er berammet
til 13.—14. september d. å.
Esbjerg. Lørdag den 23. august: På denne aften,
hvor EDR’s jubilæumsfest afholdes i København,
fejrer vi også her jubilæet ved en festaften, hvortil
alle medlemmer indbydes. Festen, der begynder kl.
19,30, vil byde på forskellig underholdning og fælles
kaffebord. Og husk så at tage xyl eller yl med.
Onsdag den 3. september: Auktion kl. 19.30. 10 pct.
i omsætningsafgift som sædvanlig.
Onsdagsmøderne fortsætter som hidtil. Angående
rævejagter se opslagene i lokalerne.
Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. august 1952:
Snedvig, Maltagade 14,
nr. 5466 DR-nr. 952 E.
København S.
953 Bent Laustsen, Ranum.
5649
954 Richard Bugatsch,
5517
»i
Thorshavn.
955 P. Køster Sørensen, St.
5160
Billesgade 8. Aalborg.
956 Tage Poulsen, „Georgs5700
minde“, Hjortshøj.
957 K. E. Lund, Sunesvej 7,
5711
Sorø.
yy

Afdelingens field day.
Den foregik den 28.—29. juni og havde samlet 34
deltagere fra OZ, SM og DL. Placeringen af de 19.

f y
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NYE MEDLEMMER
Følgende har i juli måned 1952 anmodet om opta
gelse i EDR:
5720 - DL3OK, Johs. Andersen, Morviggade 134,
Morvig, Flensborg.
5721 - OZ7AK, A. Fjord Kristensen, Langgade 3,
2. th., Gedser.
5722 - Charles Johanssn, Ydunsvej 22. Herning.
5723 - Chr. Truelsen. Ydunsvej 28, Herning.
5724 - Jens Olaf Christensen, Tværgade 17-,
Silkeborg.
5725 - Kjeld Due, Birchnersgade 6, Korsør.
5726 - A. Baun Petersen, Fredensborggade 2-,
København N.
5727 - SM6AA, Lars Hallberg, Kungsgatan 13, Karls
borg, Sverige.
Tidligere medlemmer:
4469 - Henning Ebbesen, Norgesgade 23, Fredericia.
4584 - OZ3EM. Egon Møller, Arresø Alle,
Frederiksværk.
4880 - OZ4PO. Poul Damsgaard, Set. Jørgensgade 16,
Holstebro.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang
kassereren er fremsat motiveret indvending mod
pågældendes
optagelse
i
foreningen,
betragtes
som medlemmer af EDR.

til
de
de

QTH-RUBRIKKEN
968 - OX3RC, Arne Hammer, Kap Tobin, Grønland,
lokal.
1090 - OZ3AB, S. H. H. Poulsen, Jægersborgvej 58,
Lyngby, lokal.
1665 - OZ3AC, E. Bogø Jacobsen, Skinkelsvej 25,
Haderslev ex Kolding.
1713 - OZ3PN, P. E. Nielsen, Holme Sipperup pr.
Holme Olstrup ex Aarhus.
1874 - OZ5SN, Sv. Nielsen, Bredager 25, Glostrup ex
København u/ald.
2378 - OZ2BZ, B. Behrndtz, Lykkesborg Alle 25,
Søborg, lokal.
2745 - OZ1HC, H. C. Andreasen, Pilealle 15, Holte,
lokal.
3201 - OZ7SH, Sv. Bruun Hansen, Danmarksgade 24,
Struer, lokal.
3325 - Flemming Hansen, Radarstationen, Gedser, ex
soldat.
3400 - Lars Andersen, Jernbanegade 11, Aulum ex
Nørre Aaby.
3514 - OZ3KC, K. P. Knudsen, Villa Pax, Gimsing,
Struer, lokal.
3867 - OZ3BH, C. Brendstrup-Hansen, Sandkrogen
64, Lyngby, ex Helsingør.
4036 - OZ5OT, O. Truelsen, V. Ringgade 180, 3. tv.,
Aarhus, lokal.
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4080 - OZ5FL. 1445 409. elektr. F. Larsen, Senderstationen Grønnedal. Grønland ex soldat
4201 - OZ4WJ, Willy Johansen, Bogebjergvej 1 A
st. tv., Odense, lokal.
4248 - OZ4OS. O. Sørensen. Villa Gallina. Sdr. N*vrup. Kalundborg, ex Rungsted K.
4381 - OZ5AX. Bj. Nørgaard-Petersen, Vallekildevej 1, Brønshøj, ex Silkeborg.
448« - OZ9EC, E. Christensen, Chr. Hansensvej 5.
Skjern, lokal.
4587 - OZ3RL. Robert Larsen. Søndergade 17l, Ring
sted. lokal.
4695 - OZ7MH. Elev 160452 52-Hansen, KMF’s skole.
Am. Boulevard 6, Kbhvn. S. ex soldat.
4745 - OZ8PH, Herbert Christophersen. Holmestien
23, st.. Vanløse, lokal.
4809 - OZ2WO, E. Hauptmann, Kollegium 5, Vær.
231, Universitetsparken, Aarhus, lokal.
4950 - OZ1KS, Chr. Simonsen, Parmagade 54, 3. th.,
København S., lokal.
5044 - OZ5CB, Chr. Buhi, Aabjergvej 8, Frederiks
sund, ex Præstø.
5179 - OZ1JF, P, J. Foss, Krostræde 1, 1. H.,
Kastrup, lokal.
5190 - OZ7WY, Walther H. Høier, Hveensvej 9, 4. th.,
København S., lokal.
5411 - Carl Sivertsen, Tovbro, Vittrup, ex Skelund.
5552 - Her.rik Sørensen, c/o Bang & Olufsen, Struer,
lokal.
5580 - Poul Lang-Jensen, Arnegaardsvej 47, Aabyhøj, lokal.
5594 - Jørgen Rasmussen, Allegade 34, Odense, ex
soldat.
5614 - A. Kristensen, c/o Poul Petersen, Christians
feld, ex Kolding.
5649 - Bent Lausten, c/o Viggo Bang Jensen, Over
lade, Aars, ex Ranum.

„OZ"
udgives
af
Landsforeningen
„EKSPERIMENTE
RENDE DANSKE RADIOAMATØRER", Pustbox 79.
København K.
Teknisk stof sendes xil TR, Paul Størner, OZ7EU,
Huldbergs allé 8, Kbh.—Søborg.
Hovedredaktør (ansvarlig overtor presseloven): A. Clau
sen, Enighedsvej 30. Odense, telefon 10.439. Hertil
sendes alt øvrigt stof, som ønskes optaget i oladet.
Senest den 1. i måneden.
Formand: Poul Andersen, OZ6PA, Peder Lykkesvej 15,
København S.
Kassereren: O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangsvej 18,
Sundby, Nykøbing F.
Telegram-adresse: HAVNERIKSEN NYKØBINGF
Sekretær: Henrik Nielsen, OZ9R, Klavs Næbvej 7,
Virum, Lyngoy.
QSL-ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse allé 100,
Vanløse. — QSL-kort kan sendes til box 79, Køben
havn K, giro nr. 23934. Træffes i EDR’s Københavns
afdeling 1. og 3. mandag i hver måned.
Landsafdelingsleder og kalenderfører:
O. Hansen,
OZ2KG, Koensgade 73, Odense.
EDR’s testudvalg: OZ2NU, postboks 335, Aalborg.
DR-leder: J. P. Berg-Madsen, OZ-DR319, Handelsban
ken, Randers.
Foredragsudvalget: Einar Pedersen, OZ6EP, Alekistevej 211, Kbh., Vanløse.
Hertil sendes alt vedrørende foredrag.
EDR’s girokonto 22116, postbox 79, Kbh. K. Hertil
indbetales alle kontingentbeløb m. m.
QSL-centralens girokonto er nr. 23934, QSL-centralen,
Vanløse Allé 100, Vanløse, og hertil indbetales de 3 kr.
for direkte tilsendelse af QSL-kort.
Girokonto 35183, der er OZ3FL’s private, må ikke
benyttes til indbetalinger til EDR.
Ekspedition: Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. Klager
vedrørende tilsendelsen af „OZ“ rettes til postvæse
net, og hvis dette ikke hjælper, da til kassereren.
Annoncer: Henry Larsen, OZ7HL, Maagevej 31, Køben
navn NV.
Eftertryk af „OZ“s indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
FYNS TIDENDES BOGTRYKKERI

