
E. D. R. optager som Medlemmer alle Kortbølgeinteresserede, saavel Sender= som Modtageramatører Kontingentet er 
Kr. 4.50 Kvartalet, i hvilket Beløb Tilsendelsen af „Radio Magasinet“ og Foreningens Medlemsblad „OZ“, som udkommer 

den 15. i hver Maaned, er inkluderet. Alle Forespørgsler besvares af Klubbens Sekretær og Redaktør Helmer Petersen, 
Adr.: E. D. R., Holmens Kanal 5. København K., Telef. Øbro 3214 hver Mandag Kl. 20—21.

Kortbølgestation OZ1K, Ringkjøbing.
Senderen er. en Hartley efter QST (resp. »OZ« No. 4 

1. Aargang) og Røret et Philips TB 1/5o, som arbejder med 
1050 Volt, der opnaas ved at benytte Nettets Spænding

i Serie med et stort Akkumulatorbatteri ca. 700 Volt, 
Batteriet er det kendte Fabrikat »Noack« og maa af
lades med indtil 500 m. Arup.

Dette Batteri kunde maaske fortjene lidt nærmere Om
tale. Det er i Blokke paa ca. 25 Volt, saa det 
fylder en Del, men jeg maa sige, at det er i lige 
saa fin stand den Dag idag, som da jeg begyndte 
at bruge det for ca. 1 Aar siden, Qg det har 
endda faaet meget lidt Pasning. Mange Ama
tører vilde vist betakke sig for at holde et 
saa stort Batteri i Orden, men det gaar meget 
let, Og det har den Fordel, at det arbejder 
lydløst, hvilket ikke kan siges om en Omfor
mer. Navnlig naar man bor i et stort Hus, 
askal man jo helst kunne arbejde saa ubemær
ket som muligt. Jeg er villig til at hjælpe 
med Anskaffelse af enkelte eller flere Batterier 
uden Fortjeneste for mig udelukkende i Sa
gens Interesse.

Glødestrømmen til Røret tager jeg ogsaa fra Akkumu
latorer 3,5 Amp. v/ 10 Volt.

Jeg nøgler i Pladekredsens minus Ledning, hvil
ket giver mig de værste Kvaler, idet der undertiden 
»gaar Ild« i Kontakten. Det skal bemærkes, at jeg 
bruger Nøglefilter; men i en saa stor Sender kan det 
ikke undgaas, at Kontakterne »sværter«, naar man arbej
der i Pladekredsen. Alligevel synes jeg, at det giver det 
bedste Resultat.

Jeg har for nylig faaet en ny Zeppelin Antenne rigget 
op, og den synes at være fortrinlig. Den første Aften 
havde jeg Forbindelse med OZ7JO i Thorshavn (r7 t8) 
og FM8CFR i Oran, som gav t8-9 r8, saa min Tro paa 
»Zepp« er fast, eller ogsaa er Forholdene ved at bliver 
som i »gamle Dage«. Jeg er forøvrigt i denne Tid veds



at lave min Sender krystalstyret, men faar dog vist først 
Krystallet om en lille Maanedstid.

Enhver Amatør, der maatte komme til denne Kant af 
Landet, vil være hjertelig velkommen hos mig, og vi 
kunde da faa os enn hyggelig SW-Passiar.

Hpe cu!
OZ1K

Installatør Aage Hansen, 
Nørrehus, Ringkjøbing.

E.D.R. test.
Det har længe indenfor E.D.R.s Bestyrelse været paa

tænkt, at arrangere Udsendelse af Foreningsmeddelelser, 
Referater af Foredrag m. m. over en eller anden Kort
bølgestation, saaledes at vi derigennem kunde opnaa ten 
betydelig bedre Kontakt med vore Provinsmedlemmer, der 
som bekendt er langt d-en største Del af vore Medlemmer. 
Sagen har ofte været paa Tale i Bestyrelsen, og man er 
nu kommet saa vidt, at man vil begynde de indledende 
Skridt til en Ordning, der uden Tvivl vil have vore Pro
vinsmedlemmers fulde Interesse.

Vi gaar ud fra, at det Omraade, der bedst egner sig 
i Øjeblikket, er 80 m Omraadet, men det er af Betyd
ning at faa konstateret med absolut Sikkerhed, hvilken 
af vore hjemlige Stationer der egner sig bedst, d. v. sp 
kan høres med nogenlunde Sikkerhed over hele Landet.

Vi vil derfor de kommende Søndage foretage tests over 
4 Kortbølgestationer, der er velkendt over hele Landet, 
nemlig OZ7T, OZ1D, OZ7Y og OZ7F. Den første test er 
udelukkende baseret paa Forsøg, og vi beder indtrængende 
vore Medlemmer skrive Rapporter til E.D.R. om, hvor
ledes idisse 4 Stationer er hørt.

  Det siger sig selv, at vi maa have Rapporter frå hele 
Landet med Lydstyrke og Modulationsrenhed.

De næste tests vil komme til at indeholde smaa For
eningsmeddelelser eventuelt Referatet af vort næste Fore

E s p e r a n t o .
Foreningen af Esperanto-Interesserede meddeler os, at 

der blandt Kortbølgeinteresserede i forskellige Lande, 
navnlig Australien og Californien, er rejst en Bevægelse 
for at indføre Esperanto som internationalt Hjælpesprog: 
blandt Kortbølgeamatørerne.

Her i Landet kan man faa et Korrespondance Kursus 
paa 20 Lektioner i Esperanto for Kr. 3 plus Porto, 
hvorefter man skulde være i Stand til at kunne korre
spondere Sproget.

Henvendelse sker brevlig til Viceskoleinspektrice Frk. 
Rybo, Amager Fælledvej 49, Kbhvn. S., der ogsaa berede 
villigt vil besvare enhver Forespørgsel om det internatio
nale Hjælpesprog Esperanto.

Bare jeg vidste —-

om »J. S.« skriver en Traffic Note til næste »OZ«;

om der i det hele taget kommer Traffic Notes til 

næste »OZ«,
om K. C. lytter paa 80 Meter paa Søndag, 

hvad de 135 Medlemmer mener, som ikke stemte.

drag o. m., og ogsaa for disse beder vi om Rapporter til 
E.D.R.

Jeg tænker ikke, det skulde være nødvendigt at hamre 
Betydningen af disse tests yderligere fast. Vore Medlem
mer maa være klar over, at det ligger i deres egen In
teresse at rapportere disse Udsendelser saa godt og saa 
ofte som muligt.

Det er en Sag, som Provinsmedlemmerne kan have 
Glæde og Fornøjelse af, men viser der sig ingen Interesse 
for den, maa vi nødvendigvis opgive den igen som væ
rende uden Betydning.

Glem derfor ikke at skrive til os, saasnart De høirer 
een af nedennævnte Stationer i denne test.

Program for testen.
Søndag den 23. November Kl. 9—10 Formiddag.

Kl. 9—9,15 OZ7T. 84,2 (3565 KG)
Kl. 9,15—9,30 OZ1D. 84,2 m (3565 KC)
Kl. 9,30—9,45 OZ7Y. 83,7 m (3586 KC)
Kl. 9,45—10 OZ7F. 83,7 m (3586 KC)

Testen gentages nøjagtig saaledes Søndag den 30. No
vember og Søndag den 7. December.

Husk Foredraget

Onsdag den 19. November.
Se under „Foreningsmøder i November og December.



Onsdag den 19. November Kl. 19,30 præcis vil Stats
radiofoniens tekniske Leder, Ing., cand. polyt. Fr. Heegaard 
holde et Foredrag med Titlen »Fjernsyn«. Ing. Heegaard! 
har lovet bagefter at ville besvare eventuelle Spørgsmaal, 
der maatte blive stillet. Vi anbefaler Medlemmerne at 
møde talrigt op; Emnet er jo for Tiden meget aktuelt, 
og det er behandlet paa en saadan Maade, at baade Teki
nikere og Ikke-Teknikere vil kunne faa stort Udbytte 
af det.

Onsdag den 17. December Kl. 19,30 præcis vil stud. 
polyt. Steen Hasselbalch indlede en Diskussion om »For
men for moderne Amatørkorrespondance«. Ogsaa dette 
Emne er meget aktuelt, og vi forventer, at vore »menige 
Medlemmer« vil benytte Lejligheden til frit at udtale 
deres Mening om Spørgsmaalene og ikke »være bange 
for at blive til Grin«. Det var jo dog Meningen, at det 
skulde være et Diskussionsmøde!

Mødestedet for begge Møder er som sædvanlig Poly
teknisk Læreannstalt, og vi henleder Opmærksomheden 
paa det fremrykkede Tidspunkt for Mødets Begyndelse.

Iiøvrigt kan der være Anledning til at paatale den Lige
gyldighed, hvormed en Del af vore Medlemmer synes at 
omfatte Foreningen; de klager over, »at der ikke er noget 
ved Bladet«, »at det altid er de samme Mennesker, der 
skriver i det«, og mere i samme Dur. At det sidstnævnte 
er Tilfældet, kan ikke undre i Betragtning af, at Redak
tørens gentagne mundtlige og skriftlige Henvendelser til 
Medlemmerne om Artikler, Tips o. 1. kun har baaret 
ringe Frugt. Foreningens økonomiske Stilling er, som 
det fremgaar af sidste Nr. af OZ, svag, og vi kan derfor 
ikke yde noget Honorar for Artikler til OZ; ikke desto
mindre skulde der dog findes en Række Medlemmer af 
E.D.R. udover den »lille, trofaste Skare«, der havde Evne, 
Lyst og Vilje til at assistere Redaktøren med Fremskaf
felse af Stof. (I denne Forbindelse kan anføres, at QST

A f s t e m n i n g e n .
Skal Foreningen forsøge at faa Kontrakten med Radio

pressens Forlag fornyet?
Ja: 32 Stemmer.
Nej: 5 Stemmer.

Det blev altsaa Afstemningens Resultat, og trods alt 
har Interessen aabenbart ikke været overvældende, naar 
man skal dømme efter det Antal Stemmer, der er ind
kommet. Til Gengæld har de fleste af dem, der deltog, 
vieret levende interesseret, og det er ikke faa kommen
terende Breve, der er indkommet; især fra de faa, der

intet Honorar giver for deres Artikler.) Som det ofte tid
ligere har været sagt, er Deres mindste Erfaringer, selv 
dem, der synes ganske indlysende for Dem, af stor In
teresse for de øvrige Medlemmer. Det er uden Betyd
ning, om Artiklens ydre Form skulde være mindre god; 
vi skal nok redigere den om. Bare De vil skrive selve 
Kendsgerningerne vedrørende Deres Erfaringer ned paa 
et Stykke Papir og sende det ind til os, vil vi være hen
rykte! Gør Dem det til en Regel altid at nedskrive et 
Par Ord om Deres Resultater under Deres Forsag; paa 
denne Maade vil en aktiv Amatør hurtigt kunne samle 
Stof til en hel Artikel i OZ. Det bør være Dem en per
sonlig Æressag at medvirke til at gøre vort Blad indholds
rigt og belærende.

Tillige bør De, saavidt det er Dem muligt, altid møde 
op til E.D.R.’s Foreningsmøder; De vil altid kunne lære 
noget. Det er et utaknemmeligt Arbejde for en Foredrags
holder at skulle udarbejde og holde et Foredrag for Be
styrelsen plus en lille halv Snes menige Medlemmer. Des
uden ligner det heller ikke noget at komme dryssende 
en halv eller hel Time efter et Foredrags Begyndelse; det 
er mildest talt uhøfligt mod Foredragsholderen og er 
ikke meget bedre end at blive helt væk.

De hjælper ogsaa E.D.R. og ikke mindst Kassereren 
ved ikke at smøle med Kontingentindbetalingen og ved 
at udmelde Dem skriftligt, hvis De ikke ønsker at staa 
som Medlem mere. En stor og aldeles unødvendig Del 
af Kassererens Tid gaar med at skrive og udsende Ryk
kerbreve, undertiden to eller tre til samme »Medlem«. 
Vi regner med Deres Medvirken til en Udryddelse af dettes 
Uvæsen.

Altsaa, OM, frem med Skrivetøjet, og lad ogsaa og 
andre nyde godt af deres Resultater, de er jo da ikke 
Forretningshemmeligheder !

J. S.

ønskede Selvstændighed, er der indkommet Breve, og det 
viser sig, at samtlige Nej-Stemmer ønsker sig et 4-Sidet 
14-Dagesblad. Vi citerer nogle enkelte Bemærkninger:

Til medfølgende Stemmeseddel tillader jeg mig at frem
føre følgende Bemærkninger:

Risiko med faldende Medlemsantal synes mig at maa 
være ringe, idet jeg vil mene, at de nuværende Medlem
mer, ved at tage sig sammen, maa kunne sætte Medlems
antallet op med fra 50 til 100 pCt.; jeg mener derfor 
ikke, at man skal lade den derved flydende økonomiske 
Fordel tilgaa Radiopressens Forlag............................

Bedre Kontakt med Medlemmerne og mere Selvstæn

Foreningsmøder i November og December.



dighed vil jeg mene maa vække Ansvarsfølelsen hos alle 
Medlemmer, saaledes at de vil forstaa, at alle har Pligter 
overfor OZ og ikke lade alt hvile paa Bestyrelsen; dette 
gælder    i    første    Række    Agitation    til    Fremskaffelse     af
nye Medlemmer..................

Ved dette mit Forslag vil jeg anse det for formaalstjen
ligt, hvis E. D. R. hver Maaned holdt Medlemmerne un
derrettede om E. D. R.’s økonomiske Omstændigheder.

sig om »vores alles-ammens« E. D. R.; vi er ikke flere, 
end vi næsten kender hinanden 

Jeg har, som De ser, paa Stemmesedlen stemt for, at 
vi skal have et firesidet Blad hver 14. Dag, da jeg mener, 
Artiklerne, Stationsbeskrivelser og Trafic Notes kommer 
hurtigere ud. Jeg er ikke blind for, at Reklamen i Ma
gasinet betyder maaske endda mere, end jeg tænker.

Jeg synes, at Kontingentet kan vi let overkomme; jeg 
er ikke Velhaver, men i denne Andelsbevægelses tid skulde 
vi ogsaa indenfor E. D. R. vise saa megen Sammenhold, 
at vi modtog en eller maaske endda to ekstra Opkrævnin
ger med godt Humør — ærligt og redeligt: hvor meget 
betyder 10 Kr. mere eller mindre om Aaret, naar det er 
en Sag, som interesserer, og i Særdeleshed naar det drejer

Min Stemmeseddel skal snarest blive indsendt, men. 
det vilde være interessant at have hørt et Par Ord om, 
hvor stor Tilslutning de gæve Københavnere giver de 
omtalte Mødeaftener. — Hvis Tilslutningen der ikke er 
stor, ser jeg ikke, der kan ske nogen større Skade ved 
at undvære Klublokalet og bibeholde Siden i »Radiomaga
sinet«. — Hvis der derimod er god Søgning, er det selv
følgelig beklageligt, hvis E. D. R. skal undvære Lokalet.

— Imidlertid vil vi tage os Afstemningens Resultat ad 
notam og forsøge at faa Kontrakten fornyet. Samtidig 
udvider vi dog OZ til 8 Sider foreløbig, idet vi haaber, at 
vor lille opsparede Kapital vil kunne strække til, indtil 
vi kan faa forøget vort Medlemstal noget.

Orienteringsbemøerkningerne viste, at der var mest In
teresse for et 4sidet 14 Dages »OZ«, men det har vi ikke 
Raad til i Øjeblikket, som Sagerne staar, og vi maa se 
Tiden lidt an og arbejde for stærkt forøget Medlemstal.

1 0  Watt Amatør-Sender
Type 1 A.

Liste over de af Bølgelængden uaf
hængige Konstruktionsdele.

Rør:
V1 2 Ensretterrør Philips Type 
V2 1 Senderrør Philips Type TC 

04/10.
Transformatorer:
. T1 & T8 Glødestrømstransforma

torer 4 Volt.
T2 Højspændings-Transformator: 

Sekundær 2x440 Volt, 0,1 Amp.
Kondensatorer:

C1 & C2 2 Filter-Kondensatorer 
hver 6 MF (Papirkondensatorer). Prø
vespænding 1000 Volt Jævnspænding.

C8 .& C7 3 Blok-Kondensatorer 
hver 0,01 MF (Glimmer-Kondensato
rer) Prøvespænding 200 Volt Jævn
spænding.

C4 1 Blok-Kondensator 0,0005— 
0,001 MF (Glimmer-Kondensator) Prø
vespænding 1000 Volt Jævnspænding.

C6 1 Gitter-Kondensator 0,0003 
MF (Glimmer-Kondensator) Prøve
spænding 1000 Volt Jævnspænding.

C6 1 variabel Luft-Kondensator 
med Finregulering max. Kapacitet 100 
cm, min. Kapacitet ikke større end 
10 cm. »Low loss« Type. Prøve
spænding 2000 Volt Jævnspænding. 
Afbrydere:

S 3 Tumblerafbrydere (250 V. — 
6 Amp.)
Telegrafnøgle :

K Normal Type.
Modstand:

R 1 traadviklet Gitter-Modstand 
10,000 Ohm (10 mA) Aftapning for 
hver 1,000 Ohm.
Instrument:

A 1 Varmetraads-Amperemeter 0 
—1 Amp.
Drosselspole:

L6 50 Henry ved 50 mA. Jævn
strømsmodstand 500 Ohm.

Liste over de af Bølgelængden afhængige Konstruktionsdele.

Spoler Bølgelængde 
75 — 85,7 m

Bølgelængde 
41 — 42,8 m.

Bølgelængde 
20,8 — 21,4 m.

L1

Afstemningsspoler.

25 mH. Spoledia
meter 10 cm. 3 mm 
Kobbertraad. 20 Vin
ding. m. 5mm Afstand

10 mH Spoledia
meter 10 cm. 3 mm. 

Kobbertraad. 10 Vin
ding. m. 5mm Afstand

4 mH. Spolediameter
5 cm. 3 mm. Kobber

traad 11 Vindinger m.
5 mm. Afstand.

L2

Koblingsspole

8 mH. Spolediameter 
7 cm. 3 mm ICobber
traad. 12 Vindinger 
m. 5 mm. Afstand

3 mH. Spolediameter 
7 cm. 3 mm. Kobber

traad. 7 Vindinger 
m. 5 mm. Afstand.

Kapacitiv Kobling C8 
0,001 MF. Prøvespæn
ding 1000 Volt Jævn
spænding- Det anbefa
les at anvende „Feeder“

L3 & L4 

H.F. Drosselspoler.

400 mH. Spoledia
meter 4 cm. 0.45 mm 
2 x silkeomspinding 

1 60 Vindinger

200 mH. Spoledia
meter 4 cm. 0.45 mm 
2 x silkeomspinding 

90 Vindinger

100 mH. Spoledia
meter 4 cm. 0.45 mm 
2 x silkeomspinding 

60 Vindinger



E . D . R  o g  P r o v i n s m e d l e m m e r n e .
Det er ingen Hemmelighed, at E.D.R.s Medlemmer i 

Provinsen af og til har følt sig lidt tilsidesatte paa for
skellige Omraader. Lad os se lidt paa Berettigelsen heraf 
og Mulighederne for en eventuel Forbedring.

Initiativet til Foreningens Dannelse i sin Tid udgik fra 
København, og det er naturligt, at Hovedstaden stadig er 
Hjemstedet, ligesom Størstedelen af Bestyrelsen af rent 
praktiske Grunde maa have Bopæl samme Sted. De største 
af de Værdier, E.D.R. kan byde paa — Repræsentationen 
overfor Myndigheder o. lign., Udgivelse af Medlemsbladet 
og QSL-Tjenesten — kommer alle Medlemmer tilgode uden 
Undtagelse. Tilbage er vel egentlig kun de mange ud
mærkede Foredrag, E.D.R. har ladet afholde paa Poly
teknisk Læreanstalt. Det er til Gengæld ogsaa et Punkt, 
hvor vi i Provinsen har god Grund til at være misunde
lige paa Københavnerne, og — saa ser vi endda det Sær
syn, at disse kun i forbavsende ringe Grad har draget 
Nytte af dette Gode.

Nu da jeg har faaet den ærefulde Opfordring at ind
træde i E.D.R.s Bestyrelse som særlig Repræsentant for 
Provinsamatørerne, saa mener jeg, at det er min Pligt 
at oplyse, at Bestyrelsen ikke alene paa denne Maade 
viser sin gode Villie til at tilfredsstille Provinsen. Nej'
— jeg har lagt Mærke til det stadige Omkvæd, der lyder: 
»Hvad kan vi gøre for Provinsmedlemmerne?« Var det 
da ikke naturligt, at vi ude over Landet til Gengæld siger: 
»Hvad kan vi gøre for E.D.R.?« Sagen er jo den, at al 
Fremgang for Foreningen kommer os alle tilgode. Naar 
der endnu ikke har været afholdt Foredrag i Provinsen, 
saa er ingen vel i Tvivl om, at det kun skyldes geogra
fiske og især økonomiske Aarsager.

I en Forening som E.D.R., hvor næsten alle Medlems
mer er virkelige Entusiaster, og der tilmed ikke er flere, 
end at en meget stor Procentdel af dem kender hinanden 
personligt, skulde det egentlig ikke være vanskeligt at 
opnaa et intimt Samarbejde. Naar et saadant til Dato 
ikke er opstaaet i tilstrækkelig effektiv Form, maa det 
skyldes Aarsager, der lader sig fjerne. Hvad nytter det, 
hvis der er Medlemmer, som er utilfredse, at de saa kun 
viser det ved at forholde sig fuldstændig passive? Den 
første Betingelse for, at Bestyrelsen kan gøre noget i 
saadanne Tilfælde er, at man faar Medlemmernes Ønsker 
og Forslag at vide. Skriv til os og fortæl, hvad De har 
paa Hjerte. Vi kan heller ikke nøjes med at beklage os 
over, at E.D.R. ikke magter dette og hint, naar vi ved, 
at det skyldes økonomiske Grunde, hvis vi saa ikke sam
tidig gør vort til at forbedre Mulighederne. Derfor bør 
alle Medlemmer føle sig som Agitatorer og gøre deres 
Bedste for at skaffe yderligere Tilgang. En Storby som 
København er ikke noget ideelt Sted for en Kortbølge- 
amatør at bo, og det er absolut ude i Provinsen, de 
store Muligheder for en Forøgelse af Medlemstallet er at 
finde. Lad os da være enige om at udnytte dem. En 
hurtig Fordobling af E.D.R.s Størrelse vil sikkert ligge 
indenfor Mulighedernes Grænse, hvis alle Medlemmerne 
vil bruge deres Talegaver overfor de mange eksperimen
terende Amatører, som endnu ikke er klar over, hvad 
E.D.R. og de korte Bølger byder paa. Naar den økono

miske Basis først er til Stede, vil Provinsmedlemmerne 
ikke faa Grund til Klage, hvis de da vil gøre sig den 
Ulejlighed at sige, hvad det er, de ønsker.

»OZ« er vel noget af det bedste, vi har Indenfor 
E.D.R., og det Offer, vi bør bringe for at gøre dette 

 Bindeled saa fuldkomment som muligt, bliver ikke Jet 
for stort. Gaar vi ud fra, at vi alle ved en godt gen
nemført Agitation i den kommende Tid faar tilveje
bragt en sikker økonomisk Basis for Medlemsbladets Ud
videlse, saa er kun Spørgsmaalet om Indholdet tilbage. 
Her er et af de Punkter, vi bør opholde os lidt ved. 
Samarbejdet mellem de danske Amatører er langt fra, 
stærkt nok. Især i det sidste halve Aar, hvor besynder
lige Æterforhold har gjort sig gældende — Forhold, som 
vi mærkeligt nok endnu ikke har set pogen videnskabelig 
Forklaring paa — da har »OZ« næsten været det eneste 
Bindeled mellem de danske Amatører. Et Gennemsyn 
af Bladene vil vise, at det kun er et lille Faatal, der føler 
sig som Medarbejdere, og Antallet staar i hvert Fald 
i et frygteligt Misforhold til den Mængde Amatører, der 
er aktive. Lad os faa Traffic Notes og Stationsbeskrivel
ser i Massevis. Jeg vægrer mig ved at tro, at det er 
Dovenskab, der overvælder de danske Amatører. Mon del 
ikke snarere er overdreven Beskedenhed og en Angst for, 
at »OZ«’s Læsere er en Samling strenge Kritikere i Ste
det for interesserede Amatører? Lad dog al Mindreværds
følelse og overdreven Beskedenhed fare. Vær forvisset 
om, kære Læser, at vi danske Amatører alle tilhobe er 
forfærdeligt nysgerrige efter at faa at vide, hvad De faar 
ud af Deres Sender, hvad De eksperimenterer med i Øje
blikket og hvilke Fremtidsplaner, De eventuelt har. Mener 
De ikke, De magter den journalistiske Form, saa skriv 
nogle Hovedpunkter ned og send os dem, og vi vil ordne 
Resten.

Foruden dette Samarbejde, vi venter at have i Gang 
i Fremtiden til Gavn for vort Blad og dermed for os selv, 
vil der være Grund til at fremhæve, at Mulighederne in
genlunde er udtømt hermed. Det fynske Kortbølgestævne 
i Odense sidste Foraar viste tilfulde, at en saadan Sam
menkomst har alle Muligheder for at faa Sukces, og det 
opfordrer til Gentagelse baade her og andre Steder i Lan
det. Bestyrelsen vil sikkert ved en saadan Lejlighed kunne 
stille en egnet Foredragsholder til Raadighed, naar ikke 
for store økonomiske Vanskeligheder stiller sig i Vejen. 
Iøvrigt har saadanne Sammenkomster i Provinsen et saa 
familiært Præg, at Deltagerne sikkert ikke viger tilbage 
for selv at bringe et mindre Offer, naar det kan sikre 
Planens Gennemførelse. Det er stærkt paa Tale at arran
gere endnu et Stævne i Odense inden længe, og jeg skal 
gerne foretage det fornødne for at faa gjort Alvor af 
det. Dog venter jeg, at interesserede Amatører giver til 
Kende overfor mig, hvad de ønsker, Dagen skal bringe, 
ogsaa med Henblik paa det eventuelle Foredrags Emne. 
Er der Stemning for at afholde Mødet før Jul, eller vil 
f. Eks. Søndagen mellem Jul og Nytaar passe? Helst 
maa det fastsættes saaledes, at nærmere Meddelelse kan 
fremkomme i »OZ« kort Tid forinden. Det kan vel 
ikke siges at være ubeskedent at vente, at Interesserede



kommer med Forslag og Udtalelser, inden det ikke helt 
ringe Forarbejde paabegyndes.

Mangel paa Kontakt og. Samarbejde mellem danske 
Amatører har ogsaa været følt paa en næsten uhyggelig 
Maade i denne mærkelige Sommer, hvor næsten alle 
Bølgebaand har ændret Karakter. Englænderne har straks 
forsøgt at gennemføre den lokale Trafik paa 2 M.C. og 
har gjort det med held, men vi Danskere — vi sidder 
fortabte med Hænderne i Skødet. Der foreligger Til
ladelse til at benytte Bølgelpengden 155,4 Meter, og den 
vil sikkert egne sig fortræffeligt til indenlandsk Telefoni 
og vel i særlig Grad til Ringtests. Der kan nemlig kun 
være een Sender i Funktion ad Gangen, da her kun er 
en enkelt Bølgelængde og intet »Omraade«. OZ7WH og 
jeg er interesseret i at forsøge heroppe, og vi venter, at 
andre Amatører vil være med. Send os et Brevkort om 
det. Nu da dette skrives, synes Forholdene paa 40 Meter 
at nærme sig de normale igen, men det er ingen Skade til 
at faa det andet Omraade gennemprøvet til lokal Telefoni.

De nævnte Eksempler, som sikkert kan forøges med 
andre, viser tilfulde, at det er Samarbejde og Initiativ, vi 
har Brug for blandt Amatørerne. Det er saamænd kun 
en gammel Sandhed, men den kan aabenbart ikke siges 
for ofte alligevel. Spørgsmaalet er ikke, om det er Kø
benhavnerne eller Provinsmedlemmerne, der faar mest 
Udbytte af E.D.R., men derimod hvorledes vi bedst ved 
fælles Hjælp kan gavne den Sag, hvori vi alle i lige høj 
Grad er Parthavere. Bestyrelsen har stedse det Maal for 
Øje at forhindre, at Provinsen bliver Stedbarn, og det er 
ikke Villie, men Midler, det hidtil har skortet paa. Ved 
at følge de her nævnte Retningslinier kan vi Provinsmed
lemmer imidlertid fremskaffe de manglende Midler. Lad 
os tage fat med det samme.

OZ7F.

I sidste Radiomagasin
kunde man paa vor Side finde et Billede af en »Mand 

paa Hjemvejen«. Desværre havde Trykkeriet glemt at 
sætte Underskrift under »Portrættet«, og det virkede kom
plet meningsløst, som det stod.

Mange er de Gisninger, jeg har faaet serveret i den 
Anledning — man gættede paa, at det kunde forestille 
»Sekretærens Hjemkomst efter et Bestyrelsesmøde« eller 
»Kassereren har forelagt Regnskabet til Revision« og me
get andet.

Sandheden er den, at vi har stjaalet Tegningen fra 
det spanske Kortbølgeskrift EAR, som igen har tyvstjaa- 
let det fra QST.

Den eneste Underskrift, det skal have, er:
QTP!

Certificatprøve.
Som omtalt i sidste OZ afholdtes den 21. Oktober Cer

tifica tprøve.
Der havde kun indstillet sig 2 Medlemmer, nemlig:

Hr. Bo Brøndum-Nielsen.
Hr. Holger Zornig, 

der begge bestod med Glans.
Vi ønsker dem til Lykke og haaber, at de vil faa Fort

nøjelse af at være i Stand til at morse med sikker Haand,

Paa C y k l e t u r
af OZ7WH.

I Juli Maaned begav OZ7TJ og jeg os paa en Cykle
tur, hvis Maal var Göteborg.

Hensigten var at »falde ind« hos saa mange Amatører 
som muligt paa Vejen, dels for at udvide Bekendtskabet 
til de svenske Amatører, og dels for at træffe en Del gode 
Venner.

Den første, vi paa Vejen belemrede. med vort Besøg 
var SM7RV i Falkenberg. — Vi hilste og bad om Lov 
til at se hans Sender. »Med Fornøjelse«, svarede han,
»Senderen er i dette __________  ____ _____________________
Værelse,« Vi saa os 
omkring, men saa in
gen Sender, og stor 
var vor Forbavselse, 
da han aabnede et 
Chatol, hvori der var 
installeret den nyde
ligste QRO-Sender.

Paa Vejen til Var
berg fik vi lige et 
Glimt af den svenske 
transatlantiske Station 
at se, og da der in
gen Kortbølgeamatør 
var hjemme i Var
berg, maatte vi atter 
træde Pedalen til Gö
teborg.

Nu var vi trætte af at køre paa Cykel og tog med Toget 
op til Trollhättan, hvor vi besaa SM6XQ’s Station (100 
Watt TPTG), der i Øjeblikket arbejder som Relaissta
tion for Trollhättan.

Næste Morgen tog jeg Afsked med OZ7TJ, hvis Tid 
ikke tillod ham at blive længere borte, og tog med Toget 
til Ødsmål og derfra i Bil til SM6UA’s Landsted paa Øen 
Orust. Ovenstaaende Billede viser SM6UA.

»Bestefars« Gæstfrihed for Kortbølgeamatører er vel
kendt, og jeg benyttede mig af den i 4 herlige Dage 
som jeg tilbragte sammen med ham selv, hans Søn 
(SM6UB) og hans Kone, og jeg havde god Lejlighed til at 
sætte mig ind i hans meget store Amatør Virksomhed. 
Jeg havde over hans Station Forbindelse med OZ7T og 
OZ7KB og blev meget overrasket over, at SM6UA’s high
power Station, der brugte Vekselstrøm gav den fineste 
T8 Tone. Man mærkede, hvor søgt en Amatør SM6UA er; 
han behøvede blot at røre Nøglen, saa vrimlede det med 
Opkaldninger, ikke blot i Europa, men fra praktisk talt 
alle Kontinenter.

Til Slut kørte SM6UA mig til Göteborg, hvor jeg havde 
den Glæde at se hans krystalstyrede Sender.

Slutningen af min Ferie tilbragte jeg paa Bornholm, 
dels hos OZ7OR i Bølshavn, hvor jeg boede i 8 Dage, 
og hos OZ7AG i Neksø. Jeg traf endvidere i Neksø 
OZ7H (old 7HM), der var i Færd med at bygge en Sen
der til sin næste Rejse med »Svend Pii« til Nordafrika 
og Vestindien. Han vil arbejde paa 7 og 14 Mc.

M. W. Hammerich.



Forstaar vi ikke at afvikle en QSO.?
Fra OZ2E har vi modtaget følgende Indlæg, der be

lyser mangt og meget om den danske Amatørkorrespon
dance. Vi [gør for Ordens Skyld opmærksom paa, at Kalde
signaler og Adresse naturligvis er fingerede.

»OZ«’s Redaktør fandt det engang formaalstjenligt at 
citere »CQ« med en lille Historie 0111 en tysk Amatør, 
der havde svaret omtrent »Goddag Mand — Økseskaft«.
— Hvorfor Historien om den uheldige Tysker, der var 
forstyrret af Motor og Telefoni, skulde frem her, forstaar 
jeg ikke, jeg synes, det vilde være højst ubehageligt, hvis 
jeg saa følgende genfortalt i »CQ«:

Jeg sad for 10 Minutter siden ved min Modtager og 
tog følgende QSO mellem to københavnske Amatører. 
QSA 5 paa begge Sider, Bølgelængden 40 og ca. 50 Meter 
samt »Spacing wave«. Ved Hjælp af Ur konstaterede jeg, 
at Morsetempoet var 25 Bogstaver pr. Minut og — dob
belt Sending.

.........  QSO — QSL til Sørensen, Toldbodvej 187 — k.
OZ7QZ de OZ7ZQ (15 Gange) QRA Sørensen, Toldbod

vej 187 — QRS OK — QSA? — k —
QZ de ZQ — har De min adr.? Hvordan hører De mig?

— k —

OZ7QZ de — r r Gentag Deres Navn pse! Hører Dem 
fint — (1 Minuts Pavse) — QRK 8 — QSSS stadig — k 

OZ7ZQ de OZ&QZ — mit Navn: Bentzen — ok? — 
QRH? — pse k —

QZ de ZQ — hvad er mit Bølge? k —
ZQ de QZ — mni tnx — QRU — cul — vy 73 ex

dx — ar-----------k —
QZ de ZQ — tks om gb sk —
Hm! Det tog nøjagtigt 33 Minutter at udveksle disse 

Aandrigheder, nemlig fra Kl. 18.28 til 19.01 — altsaa 
Radiofonitid. Man lægger Mærke til, at den ene slet ikke 
forstaar den anden. Nu maa de Herrer Amatører her i 
København undskylde, hvis det er sædvanlig Form for 
QSO herinde — jeg er først for nylig kommet til Staden,

Til Salg.
To Stk. Telefunken Kilowatt Senderrør RS 47 er til 

Salg samlet for Kr. 150.—
Henvendelse til stud. polyt. S. A. Nielsen, Cottagevej 5. 

Hellerup. Telefon Helrup 1507 efter Kl. 19.

OZ7Z i Nørresundby har begyndt Forretning med 
Kortbølgedele og har sendt os Prislister, som vi gerne, 
videresender paa Forlangende. Han gør opmærksom paa,

og i Provinsen arbejdede vi ikke saadan, men det er 
jo muligt, at en Reform tiltrænges, om ikke her i Byen, 
saa derude!

73.
otd OZ2E.

Det er sørgeligt at skulle se den Slags, men ikke 
desto mindre finder jeg det denne Gang om muligt endnu 
mere formaalstj enligt at offentliggøre dette Indlæg, selv 
om vi risikerer, at vi faar et Aftryk at se i »CQ«; for 
man faar »OZ« paa D.A.S.D.s Hovedkontor, og Lederen 
af den udenlandske Afdeling forstaar Dansk!

Pointen i Historien om Tyskeren var vel nærmest, at 
Tyskeren, der blev tiltalt paa elegant Tysk af en Sven
sker, svarede denne paa Engelsk, hvilket beviser, at han 
ikke har faaet eet Ord af Korrespondancen, idet man 
vel maa gaa ud fra, at Tyskeren har sit Modersmaal 
saa kært, at han gerne svarer paa det, naar en er saa 
høflig at benytte det til ham.

Men den ovenfor citerede QSO maa karakteriseres som 
rædselsfuld og under al Kritik. Havde den fundet Sted 
i Provinsen, mellem to Amatører, der bor langt fra Ste
der, hvor de kan faa kyndig Vejledning, saa kunde man. 
maaske have fundet Undskyldning for dem — for ikke
sandt — vi har jo alle været Begyndere, og eengang skal 
man jo begynde.

At det derimod er sket i København, er for mig saa 
meget mere skandaløst, som vi Gang paa Gang har hen
vist til Hr. Wendelboe’s Morsekursus, hvor man ikke 
alene kan lære at skrive og høre, men ogsaa at afvikle
almindelig Amatørkorrespondance.

Naar de Herrer Sørensen og Bentzen — som naturligvis 
hedder noget ganske andet, men nok alligevel forstaar, at 
det er dem, det drejer sig om — ser dette, skulde de 
ulejlige sig ind i Herluf Trollesgade No. 1, 1. Sal, og 
faa aftalt Undervisningstid hos Hr. Wendelboe.

Red.

at det udelukkende er 1. Klasses Ting, han har, og ikke 
billigt Kram eller Legetøj.

Jeg tager min Hat af
for den ZL Amatør, der hørte mig QSA 3 den 25. 
September 1930. — Jeg har ikke sendt i Aar.

OZ7S



P a a  P a a s k e  b e s ø g  i  „OK“
Det vil være flere Amatører bekendt, at jeg sidste Paaske 

besøgte OK1AZ i Prag, eller rettere sagt jeg besøgte 
næsten samtlige »hams« i Czekoslovakiet, for OK1AZ ,og 
jeg kørte rundt paa Motorcykle i hele Landet omtrent.

Czekoslovakiet er let herligt Land og dets Amatører oven
ud elskværdige Folk, ogsaa naar det gælder at vise Frem
mede rundt i deres Land.

Paa Turen besaa vi flere Radiostationer og deres Stu
dier, og i Modsætning til herhjemme kunde man der 
overalt faa Lejlighed til at bese det hele, ogsaa under 
Udsendelserne. Ydermere var der hvert Sted, vi kom, 
en Mand, der talte Tysk eller Engelsk (hvilket jeg var; 
glad for — det czekiske Sprog ligger ikke godt for Tun- 
gen).

Da der findes AC overalt i Landet, saavel i By som 
paa Land, kan man begribe, at de fleste Amatørstationer 
»knurrer« lidt rigeligt, men det er ganske morsomt at 
høre, naar deres Stationer arbejdet, ganske særligt naar 
deres Stationer arbejder, ganske særligt naar der bruges 
»space wave« (saa er der »Musik« hele Tiden). For en 
almindelig Dansker, der er vant til selv at arbejde med 
ren DC og ogsaa se andre gøre det samme, og som altid 
arbejder ganske lydløst, virker det ret imponerende lat 
høre det Spektakel, som kan frembringes selv ved et 
lille Input.

Jeg skulde selvfølgelig prøve at tale med OZ fra OKlAZ’s 
Station, hvilket ogsaa gik fb.

Som en Prøve paa, hvor fint en rigtig Amatørs Hørelse 
kan udvikles, skal det anføres, at OK1AZ spurgte mig, 
om jeg kendte OZ7EH, og det kunde jeg svare ja til (vi 
var begge til Mødet i Odense sidste Aar,: vy fb all ok,
— jo, det var et herligt Mode), og jeg spurgte nu OK1AZ,

Det var dengang -—.
Hvordan det gik til, ved jeg ikke — jeg sad i Gaar 

og bladede i noget gammel Korrespondance, og saa faldt 
der et Avisudklip ud, som stammer, fra — jeg tror, det 
var »Fyns Tidende«, men det er muligt, det var en helt 
anden Avis. Det var dumt, at jeg ikke dengang skrev 
Dato ved, men det er der altsaa ikke kommet, og nu 
ved jeg ikke, hvor gammelt Udklippet er. Men at det maa 
være gammelt fremgaar næsten. Her er det:

• Radiosamtale med Polen.
Som tidligere nævnt har man i Ejby - Stationsby 

en af de faa Radioudsenderstationer, som findes paa 
Fyn. Den tilhører Trafikassistent Nelborg. Gennem 
denne Udsenderstation har han i Tidens Løb ad 
telegrafisk Vej haft Forbindelse med mange Radio
amatører ikke alene over hele Europa, men ogsaa 
med Folk i Nord-Afrika. Udsenderstationen drives 
forøvrigt med en meget lille Energimængde.

 Ved at prøve sig frem med et af ham selv op

hvorfor han vilde have det at vide. Fordi OZ7EH altid 
var i Luften, svarede han. Da jeg lidt efter gav mig til 
at lytte, slog hans Ord virkelig til -— OZ7EH var der, 
grinagtigt nok. Jeg kaldte ham, men underskrev mig 
med et paataget Kaldesignal — fik omgaaende Svar sam
men med følgende Besked: Du behøver ikke andet Kalde
signal end; det, du har, jeg kender godt dit Trav. Desuden 
kunde OZ7EH høre, hvilken Station jeg var paa, og at 
han ikke kan have vidst det i Forvejen er jeg sikker 
paa, da kun min Familie vidste, jeg var i Prag.

Vi aftalte Tid næste Dag, og OZ7EH var der paa Se
kundet. Denne Gang prøvede vi ogsaa Telefoni, og det 
gik udmærket igennem.

Der kunde fortælles mange Pudsigheder fra en saa
dan Tur, — alene de Sprogblomster, vi afleverede hinan
den, skal man søge længe efter for at finde deres Mage
— naar vi blev ivrige, talte vi ikke noget bestemt Sprog, 
men blæste paa Grammatik og kørte op med, hvad Lage
ret indeholdt af Gloser paa forskellige Sprog.

Mine Rejseudgifter var meget smaa, for det var umu
ligt for mig at faa Lov til at betale noget — ikke saa me
get som en Sporvognsbillet lykkedes det mig at komme 
til at betale.

Det eneste, der ikke var helt gunstigt, var Kosten — 
i alle Tilfælde for en Vestjyde ligger den ikke helt rig
tigt, før man er godt sulten.

Men endnu en Gang skal det siges: jeg har aldrig truf
fet mere elskværdige Folk end Czekerne, men det var 
jo ogsaa ganske vist Kortbølgeamatører, jeg var gam
men med, og ved dem er der nu noget specielt overalt.

OZ1K.

fundet Modolationssystem, er det for nogle Dager 
siden lykkedes Hr. Nelborg at faa en Telefonsam
tale i Gang med en Station i Polen gennem sit 
eget Udsenderapparat. Samtalen kunde føres endog 
rigtig tydeligt.

Radioens Muligheder synes at være mange, — og 
Hr, Nelborg venter sig noget i Retning af Millio
nen for sit nylig opfundne Modolationsapparat.

Det med Millionen interesserer mig. Hvis det virkelig, 
for en Gangs Skyld skulde være gaaet, som det blev for
udset, saa foreslaar jeg Hr. Nelborg, at han arrangerer 
et Kæmpesold for samtlige E.D.R.s Medlemmer og sam
tidig opretter et Fond, hvis Renter og Renters Rente skal 
benyttes for det første til Udvidelse af »OZ«, saa det bli
ver paa Størrelse med »QST« og dernæst til Støtte for 
E.D.R., saaledes at vi kan nedsætte Kontingentet til 50 
Øre Kvartalet.

Sek.


