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Kortbølgestation OZ2C. Marstal.
Perlen blandt »Sydhavsøernes Amatører, OZ7F, be

mærkede forleden under QSO med mig: »Nu er det Deres 
Tur, 2C, til at beskrive Deres Station i »OZ!« Jeg væg

rede mig mod at følge Henstillingen og bad ham »tage 
denne Kalk fra mig« under Henvisning til, at min Er
faring og Aktivitet ikke virkede i den Grad tyngende, at 
jeg ved ,at stille den til andres Disposition mente at kunne
berige deres Viden. Som Svar fik jeg den sædvanlige 
Lektie om, at »OZ« er vort fælles Kælebarn, som vi alle 
skylder »Alimentationsbidrag« og har Pligt til at fylde 
med Sukkergodt, saa snart vi blot er i Besiddelse af en 
spiselig Genstand. Og Moralen er maaske ikke saa daar
lig! Jeg besluttede mig i hvert Fald til at tømme Kal
ken — eller Blækhuset — om man vil! —

Ved at betragte Diagrammet over min Transmitter ser 
man straks, at Svingningslamperne arbejder i push-pull 
og moduleres efter Heising-Metoden af to Rør af samme 
Type (Métal Cl 1257). Det mest karakteristiske ved Op
stillingen er sikkert den effektive Udnyttelse af det alm, 
dc Treledernet, idet alle fire Rør forsynes med direkte 
Anode- og Glødestrøm fra Lysnettet: Lampernes Gløde

traad er sammen med Modstanden serieforbundne mel
lem - og 0, imedens Nettets + gennem Heising-Drossel fog 
Milli-Ampéremeter gaar til Rørenes Plader. Resultatet bli
ver en Anodespænding paa 440 Volt og gennem den vari
able Modstand i Glødestrømskredsløbet afpasses der ca. 
1,2 Amp. til Glødetraadene.

Sædvanligt arbejder jeg med en Input paa 35-40 Watt.  
Under Anvendelse af Telegrafi kortsluttes M-Lampernes 
Glødetraad med Kontakten K. Antennen (21 m Hertz, 
»voltage feed«) er koblet til Frembringerkredsen ved Hjælp 
af Kondensatoren C (0-100 cm). Til Mikrofon-Forstærk
ning anvendes 1 Stk. RE 134, som forsynes med Gløde
strøm fra samme Akkumulator, der føder Mikrofon og 
Modtagerlamper og har tillige fælles Eliminator med Mod
tageren (Schnell, 0-V-2). Jeg  har gennemprøvet de for
skellige Modulationsmetoder og fundet, at Heising er at 
foretrække, hvis man da ikke ligefrem skal tage Hensyn 
til begrænset Anodestrømstyrke som f. Eks. ved ensrettet 
Vekselstrøm. Schäfer-Metoden har jeg ogsaa med Held 
benyttet en Overgang. Ogsaa de gængse Nøglemetoder 
har jeg prøvet for at se, hvilken der gav mindst »Klik«. 
Resultatet blev, at ingen af Metoderne absulot kunde 
forhindre Nøgleklik, selv ved de bedste Filteranordninger.



Anvendelse af Absorptions-Spole giver ringest Nøgleklik, 
men danner som bekendt Mellemrumsbølge, hvilke gør 
Metoden ulovlig og Arbejdsbølgen for bred. —

Min Premiere som aktiv Sender-Amatør kan egentlig 
ikke karakteriseres som nogen straalende Sukces. En selv
svingende Sender af min Type vil selvsagt, naar der ar
bejdes med en forholdsvis høj Modulations-Procent, høres 
alt for godt hos nærboende Lyttere, og da man mente,

at mit »Repertoire« ikke stod paa Højde med Kalund
borgs, sendte ikke mindre end 25 Lyttere en Klage til 
Telegrafvæsenet og forlangte »mit Hoved paa et Sølvfad«! 
Sagen formede sig imidlertid til en lille munter Farce, 
som jeg ved Lejlighed skal gengive, men jeg glemmer 

sent den noble og upartiske Optræden, Telegrafvæsenet 
ved denne Lejlighed viste. Selv havde det v,seret mig 
umuligt at faa Lytterne til at tro, at der i k k e  forelaa 
Misbrug af »betroede Talenter«!

Imidlertid kan de lokale Forhold nu betegnes som OK, 
og OZ2C »lufter« sig da hver Søndag 9—10 paa 40 og. 
efter 23 paa tilgængelige Aftener paa 80 m, og det skulde 
glæde mig at opnaa QSO med endnu ffere danske Ama
tører, end Tilfældet hidtil har været, hvor de daarlige 
Forhold næsten har umuliggjort indenlandske Forbindel
ser. Ligeledes er jeg altid taknemlig for QSL, som ikke 
skal forblive ubesvaret. Og endelig: Skulde en eller an
den af E. D. R.s Medlemmer i Landflygtighed eller un
der andre dramatiske Omstændigheder forvilde sig til det 
sydfynske Øhav, saa værsgo at kig ind! Indtil nærmere: 
Best 73s!

OZ2C
(Harald Clausen, Marstal).

OZ1K slutter sin morsomme Rejsebeskrivelse i sidste 
»OZ« med en Udtalelse om, at der -er noget specielt ved 
Kortbølgeamatører overalt, som synes at skille dem ud 
fra ganske »almindelige« Mennesker. Denne Udtalelse in
deholder en stor Sandhed, som vi sikkert alle har mærket 
ved forskellige Lejligheder. F. Eks. er det vist ingen 
Tilfældighed, at jeg har mine bedste Venner blandt Kort
bølgeamatørerne.

I udenlandske Amatørblade. ser man ofte fremhævet, 
hvorledes Kortbølgeamatørernes Virksomhed ogsaa kan 
have stor Betydning for Opbygning af Verdensfreden — 
og har vi ikke alle en Følelse af, at det er rigtigt? Naar 
vi har sluttet en vellykket QSO med en saadan venlig Sjæl
— som Amatørerne næsten altid er — saa er der tilbage 
en Følelse af Velvillig og Sympati, som vist er gensidig. 
At mange Venskaber — ogsaa med Amatører i fjerne 
Lande — er begyndt paa denne Maade, er en Kendsger
ning. Efter min Mening er det komplet ligegyldigt, om 
det er en vaskeægte Bolschevik fra Leningrad; en kon
servativ Englænder eller en Sydeuropæer, hvis Blod let 
kommer i Kog. Han er Kortbølgeamatør ligesom os selv, 
og det er nok.

Maaske er Amatørernes indirekte Fredsarbejde mere 
værdifuldt end det, Politikerne udretter i Geneve. Det, 
der kommer fra Amatørerne, er i hvert Fald ikke Taktik 
og store Ord, men ægte Menneskefølelser.

Nu lige op imod Jul, hvor vi vel i højere eller mindre 
Grad gaar i Julestemning, kan jeg ikke lade være at

fremhæve en lille Erindring fra sidste Aar, selv om det 
ikke direkte vedrører det foreliggende Emne.

Det var Juleaftensdag 1929 om Eftermiddagen. Stats
radiofonien havde et Par Timers Pause — desværre et 
sjældent Fænomen nu om Stunder — og der var en halv 
Snes danske Telefonisendere i Gang. 40 Meter Omraadet 
havde endnu alle sine gode' Egenskaber i Behold, saa 
QRK var næsten for alles Vedkommende R8-9, og Stem
ningen var naturligvis høj — ikke mindst paa Grund af 
den forestaaende Højtid. Vi kappedes om at komme til 
at hilse paa hinanden og udtale vore bedste Juleønsker, 
og min Log viser, at jeg havde QSO med oz7p, oz7t, oz7xa, 
oz7eh, oz7pl, oz7ng og oz7ob. For rigtig at forstaa den. 
Stemning, der herskede, maa man helst selv have været 
med. Vi kendte jo hinanden saa godt, at Stemmerne 
alene var kaldesignal nok.

Det er den bedste Indledning til Julen og en af de 
mest værdifulde Kortbølgedage, jeg har haft, og det siger 
ikke saa lidt. Jeg haaber, at de andre Amatører har haft 
det paa samme Maade. Mon en Gentagelse er mulig i 
Aar.

OZ7F.



S I N G L E  C O N T R O L

De fleste Amatører synes at mene, at jo flere Omskif
tere og Ledninger man har paa sin Station, desto mere 
»professionel« ser den ud — skønt det modsatte jo ler 
Tilfældet. Man bør saa vidt muligt søge at gøre alt saa 
enkelt og praktisk som muligt, og man vilde spare mange 
overflødige Haandbevægelser, hvis man kunde kontrol
lere alle de til Sender og Modtager hørende Kredsløb ved 
Drejning af blot eet Haandtag.

Dette lader sig gøre med en »single control Switch«, 
der anbringes saaledes, at den kan betjenes med venstre 
Haand, medens man med højre fatter om Nøglen. En 
saadan Omskifter kan let fremstilles af enhver fingernem 
Amatør. Den bestaar af en Ebonitaksel 25 a 30 mm i

end 5, thi hermed kan Antennen skiftes, + og - Høj
spænding afbrydes og Akkumulator skiftes. Skal der til 
Senderen bruges større Spænding end til Modtageren, kan 
den nødvendige Forøgelse anbringes fast i Senderens Glø

Omskifter set fra Enden. Forreste Endestykker er fjernede-

Diameter. Paa denne fastgøres det nødvendige Antal Kon
taktfjedre afhængig af, hvor mange Kredsløb der skal 
skiftes eller afbrydes. Dette vil normalt ikke være mere

Forb/ndelsesskema for 
Omskifter.

destrømskredsløb. Forlader man Stationen for kortere 
Tid, behøver man blot at stille Omskifteren i Midtstil
ling, hvorved alle Kredsløb vil være afbrudt, forudsat at 
Omskifteren ikke gaar saa løst i Lejerne, at den ikke 
forbliver i den Stilling, man slipper iden i.

Kontaktfjedrene laves af tynd Messingplade med den 
nødvendige Stivhed og mekaniske Styrke. Iøvrigt frem
gaar Konstruktionen af Tegningerne.

Har man ikke selv det nødvendige Værktøj til Frem
stilling af ovennævnte Omskifter, da kan saadanne faas 
hos OZ7Z for en Pris af Kr. 6,00 med indtil 5 Poler.

H. Tscherning Petersen, 
OZ7Z

Paa Onsdag
d e n  1 7 .  D e c e m b e r  K l .  i  9 3 0  p r æ c i s  

indleder OZ7T Hr. stud. polyt.

Steen Hasselbalch
D I S K U S S I O N

om

Former for moderne Amatør 
korrespondance.

DR. Adresse,
DR019 Albert Holstein Christensen, c/o installatør Si

gurdsson, Ry St.

>}Kortbølgeamatøren“
den lille Bog, der har Oplysning om alt, hvad en 

Kortbølgeamatør bør vide, er næsten udsolgt nu. Nyt 
Oplag kommer til Januar.

Ebonit,



E .  D .  R . s  8 0  M E T E R
Det maa siges straks — den Idé s l o g  a n  — en 

Skam blot, at den ikke er blevet til noget længe før. 
Det er ikke, fordi der er indkommet saa mange Rap
porter. men vi ved ad Omveje, at mange af vore Med
lemmer allerede nu lytter interesseret til vore Søndags- 
forsøg. Efterhaanden vil det blive saadan, at alt, hvad 
vi har af Foreningsmeddelelser, der ikke taaler at vente, 
til næste Blad udkommer, vil komme frem over en af de 
Stationer, som sender under disse Tests, og vi gaar ud 
fra, at alene af den Grund, vil der blive flere og flere 
der vil give Afkald paa Søndag Formiddags Søvnen og 
sætte sig ved Modtageren.

Rapporterne er interessante, og vi skal gengive dem 
her i videst mulig Udstrækning. Test’en den 23. No
vember var af ren eksperimentel Art, og der var ikke 
fastsat noget specielt »Program« for de sendende Statio
ner, ud over naturligvis Tiden og Bølgelængden. Lad os 
se lidt paa, hvad de forskellige skriver om det:

T e s t  d e n  2  3 .  N o v e m b e r  1 9  3.0.

Hr. M. W. Hammerich, OZ7WH, København, hørte paa 
1-V-l (SG-V-Pentode) uden Antenne.

OZ7T (3565 KC) QSA4, r3-6, Mod. klar og ren, stdi, 
sum QRN. lidt hurtig Fading. Alt forstaaet.

OZ1D (3555) QSA3 r4-7, Mod. noget grødet, af og til 
Mikrofonhyl. Sum QRN. stdi. ca. 25 pC.t. forstaaet.

OZ7Y (3586) QSA4 r5-8, Mod. god, let Maskintone, 
stdi, sum QRN, lidt Fading, 100 pCt. forstaaelig paa 
Højttaler.  

OZ7F (3566) QSA 2-3, rl-5, Mod. ikke helt klar, men 
dog forstaaelig, naar Styrken bedst, til Tider unstdi, 
sum QRN. ca. 25 pCt. forstaaet.

Hr. Guldsmed II. Pedersen, Brædstrup, hørte paa 1-V-l
OZ7T r6-7 f6-7
OZ1D r5 f5
OZ7Y r6-7 f7
OZ7F r2-3 f3

Hr. M. Chr. Pedersen, Ranum, hørte
OZ7T QSAo r5-7, f8, hvert Ord forstaaet.
OZ1D ikke god. Mod. daarlig.
OZ7Y QSA4 r5-6, f8, Maskintone, hvert Ord forstaaet.
OZ7F næsten intet OK.

Hr. V. Pedersen, Nakskov, OZ7P, hørte paa Reinartz 
0-V-l.

OZ7T r8-9, fin Mod.
OZ1D r8, daarlig Mod. kun vanskeligt forstaaelig.
OZ7Y r7-8, fin Mod.
OZ7F r5-6, god Mod. En Del Fading.

Hr. Axel Petersen, Vanløse, hørte paa 1-V-l (Radio
fonimodtager).

OZ7T kraftig og fuldstændig ren.

OZ1D meget grødet. Mikrofonstøj.
OZ7Y lydeligt og klart, ringe Fading
OZ7F meget stærk Fading — det meste gik tabt.

Hr. Herman Nielsen, Aarhus, hørle paa O-V-2 (Schnell).
OZ7T det meste forstaaeligt, skønt Lampen paa Sving

ningsgrænsen.
OZ1D uforstaaelig.
OZ7Y Bærebølgen hørlig, Modulation uhørlig.
OZ7F Bærebølgen hørlig, Modulation uhørlig.

Man vil bemærke, at medens f. Eks. baade OZ7T og 
OZ7Y forstaas i Ranum, har det kun været muligt at 
høre OZ7T i Aarhus.

De fleste Rapporter har været ledsaget af Breve, og 
vi refererer et Par:

Hr. M. Chr. Pedersen, Ranum, skriver bl. a.:
........ Jeg venter mig meget af disse Udsendelser, og

der kan sikkert blive meget godt at høre, f. Eks. Traffic 
Notes (ja, blot der kom nogle! Red.) og lignende — der- 
mod maa tekniske Artikler i »OZ«, saa at vi kan gaa 
tilbage til dem ved Lejlighed............

Endvidere skriver Hr. V. Pedersen, Nakskov, OZ7P:
........ OZ7T var langt den bedste, og der er vel Udsigt-

til, at det bliver denne, der skal anvendes som Talerør 
for E.D.R. —

Da Tiden indtil Kl. 10 Søndag Morgen er ret meget an
vendt, vilde en anden Tid sikkert være bedre. Mon (der 
ikke kunde faas Tilladelse lios Statstelegrafen at arbejde 
for denne ene Station f. Eks. Kl. 13—14, altsaa i den 
Tid, Sprogundervisningen foregaar? (Kan sagtens forsøge, 
men det sker ikke paa nogle Dage i hvert Fald. Red.)...

T e s t  d e n  3 0 .  N o v e m b e r  1 9 3 0.

Denne Test indeholdt allerede en Del Foreningsmedde
lelser, og virkede derfor - efter Rapporterne at dømme
— noget mere interessante. Her er Rapporterne i tørre 
Tal:

Hr. E. Larsen, Nærum, hørte paa 0-V-2.
OL7T, OZ1D, OZ7Y alle Højttalerstyrke.
OZ7T,
OZ7F svagt paa Telefon.

Hr. M. Chr. Pedersen. Ranum, hørte
OZ7T QSA5, r5-6, f8, alt forstaaet.
OZ1D QSA5, 1-4-6, f8, alt forstaaet.
OZ7Y QSA4, r5-6, f8, alt forstaaet, kun lidt Maskintone.
OZ7F 1-3, en Del Brummen, men Meningen forstaaet.

Som bekendt forsøgte Red. sig over OZ7T denne Søn
dag, men enten lian nu er "kommet for tidligt op(!) eller 
hvad der har været i Vejen, — hans Stemme lød grødet 
(men forstaaelig), medens OZ7T talte rent og klart. Fej
len ligger dog sikkert i, at Helmer Petersen ikke er



S Ø N D A G S   T E S T S .
»mikrofonvant« og talte for nær Mikrofonen og for 
hurtigt.

OZ1P, Nakskov, hørte paa 0-V-l.
OZ7T: r7-8, Modulationen fin, som sædvanlig, dog led

saget af lidt Støj. Hr .Helmer Petersens Tale uklar. 
OZ1D: r8, Modulationen god, hvad der jo ikke var 

Tilfældet ved Testen 23. Novbr.
OZ7Y: r6-7, god Mod. (Jeg hørte ikke hele OZ7Y’s 

Udsendelse.
OZ7F- r4-5. Mod. god. En Del Fading.

Hr. Axel Petersen, Vanløse, hørte paa 1-V-l (BCL Mod
tager).

OZ7T kraftig og ren. Helmer Petersens Tale grødet, 
men OZ7T’s ren og klar. Stor Lydstyrke.

OZ1D ikke god, utydelig og Fading.
OZ7Y fin Modulation, men Fading. God Lydstyrke. 
OZ7F hurtig Fading, kan ikke følges, Bærebølgen brum

mer.

Hr. Herman Nielsen, Aarhus.
OZ7T og OZ1D hørt, men uforstaaelige.
OZ7Y og OZ7F hørtes slet ikke.

T e s t  d e n  7 .  D e c e m b e r  1 9 3  0.
Hr. Guldsmed II. Pedersen, Brædstrup, hørte paa 1-V-l
OZ7T r8 f7
OZ1D r6 f5-6
OZ7Y r6-7 f5
OZ7F r3 f4

Hr. M. C. Pedersen, Ranum, hørte paa 0-V-2 
OZ7T QSA4 r6 f8 
OZ1D QSA4 1-8-5 f8 
OZ7Y QSA4 i-6 f8
OZ7F QSA4 r4-5 f8, samtlige Stationer forstaaet.

Hr. Axel Petersen, Vanløse, liørte paa. 1-V-l (BCL).
9.00 OZ7T god Modulation, jævn Højttalerstyrke.
9.15 OZ1D god Modulation, svag Højttalerstyrke.
9.30 OZ7Y 80 Watt input, lidt svingende i Styrke fra 

svag til jævn Højttalerstyrke. Modulation god.
       9.45 OZ7F kan ikke forstaas.

Resultat: OZ7T bedst.

OZ7Z, Nørresundby, hørte paa O-SGV-1
OZ7T Tale r7 100 pCt. forstaaelig
OZ1D Tale r6, 65 pCt. forstaaelig
OZ7Y Tale r6-7. 85 pCt. forstaaelig AG Strømstone 

hørlig)
OZ7F Tale r5-5, 75 pCt. forstaaelig
Hertz Antenne 21 m lang.

Hr. Herman Nielsen. Aarhus.
OZ7T enkelte Ord forstaaet.
OL1D. OZ7Y, OZ7F kunde »skimtes«.
OZ1D,

De to sidste Søndage i December og de to første Søn
dage i Januar vil en af de fire Stationer komme i Luften 

K l o k k e n  9 .  3  0  p r æ c i s  
paa 80 Meter Omraadet. Den Station, der kommer, vil 
have Forenings- og Kortbølgen yt, og vi maa atter bede 
Medlemmerne rapportere flittigt, hvorledes Stationen er 
hørt. Vi maa jo søge at komme til at benytte de Statio-, 
ner, der høres godt over h e l e  L a n d e t .

Altsaa: Lyt paa 80 Meter Omraadet hver Søndag Kl. 
9.30 præcis, og De vil høre E.D.R.-Nyt.

Klubaftener.
Fra og med dette Blads Udsendelse ophører vore Ons

dags Klubaftener.
Vi ses til vore maanedlige Foredrag paa den poly

tekniske Læreanstalt.
Københavner-Amatører kan ringe til Sekretæren og an

mode om at faa deres Kort tilsendt.

I næste „OZ“

LYT hver Søndag Kl. 9.30 prc. 
paa 80 Meter Omraadet til E. D. R.s 
Test og hør Kortbølgenyt.

pse.RAPPORTER
skriver OZ7T en Konstruklionsartikel af en 
4 Rørs Kortbølgemodtager.



E N H A R T L E Y  S E N D E R
Den her beskrevne Kortbølgesender er beregnet for 

den begyndende Amatør, men har alligevel alle de Egen
skaber, som en god Kortbølgesender bør være i Besid
delse af. Desuden er den let at bygge, let at betjene og 
udmærker sig ved sin Prisbillighed, idet Delene til selve 
Senderen ikke vil koste mere. end ca. 20,00 Kroner. Dertil 
kommer saa Nøgle, Nøglefilter og Senderrør, saaledes at 
den samlede Pris for hele Senderanlæget ikke behøver at 
overstige ca. 40,00 Kroner — en ringe Sum i Betragtning 
af de utallige, interessante Timer, som den vil kunne 
skaffe sin Ejer.

Til Senderen skal bruges følgende Dele:

1 variabel Kondensator ca. 450 cm
1 variabel Kondensator 50—75 cm 
1 variabel Højohmsmodstand, B & O
1 Blokkondensator, afprøv. 1000 Volt, 2000 cm
t Blokkondensator 300 cm
1 Bundplade 30x20 cm
2 Reagensglas 15—16 cm lange
3 Meter 4—5 mm Kobberrør eller -Traad
1 Lampesokkel, »low-loss« Model

Diverse Ebonitstrimler, Skruer og Telefonbøsninger.
Spolen vikles over en Ølflaske eller lignende. Man bør 

bruge fulde tre Meter at vikle op, da Traaden efter Vik
lingen atter vil søge at strække sig ud, hvorved Antallet af 
Vindinger bliver færre. Der klippes saa meget fra, at 
der bliver 7 hele Vindinger. I to Ebonitstrimler ca. 13x2 
cm bores 7 Huller med en Afstand af 11 mm. Disse to 
Strimler »sys« derefter paa Spolen, og naar de er paa 
Plads og sidder overfor hinanden, forbindes de med to 
andre Strimler af samme Bredde, men saa lange, at ide 
nagler 2 cm udenfor ved samme Side. Spolen vil nu sidde 
som paa en Ramme, der monteres paa Bundpladens Midte 
ved Hjælp af et tværgaaende Træstykke.

Den store, variable Kondensator monteres paa den ene 
Ende af Bundpladen ved et Ebonitstykke af passende Stør
relse. Paa den anden Side af Spolen fastgøres Lampe- 
solden, og paa hver Side af denne monteres de to H. F. 
Drosselspoler, der bestaar af Reagensglas tæt beviklet med 
0,2—0,3 mm Magnettraad, der fastgøres ved hver Ende 
med en Klat Segllak. De monteres ved Hjælp af Propper 
og nogle smaa Træklodser. Microkondensatoren fastskrues 
ved en af de Bolte, der sammenholder Rammen om 
Spolen og i den Ende, som vil komme i Forbindelse 
med Pladekredsløbet, medens den variable Modstand an
bringes paa en Ebonitstrimmel sammen med to Telefon- 
bøsninger eller Klemskruer for Glødestrømmens Tilslut
ning. Denne Strimmel monteres paa den Ende af Bund
pladen modsat den store Kondensator. De to Blokkon
densatorer bæres af deres Tilledninger, og naar Se for
skellige Komponenter er monteret, forbindes Senderen ef
ter Diagrammet.

Til de bevægelige Ledninger bruges gummiisoleret Kabel, 
og Tilslutningen til Spolen sker ved Hjælp af »clips«. 
Saadanne kan laves af Strimler af Messingplade, der buk
kes sammen og tildannes, saaledes at de kan klemmes fast 
om Spolens Vindinger. Lige under Sammenbukningsste
det bores et Hul, hvori anbringes en lille Bolt, der tjener 
til Fastgørelse af Tilledningerne.

Denne Sender er beregnet til Anvendelse i Forbindelse 
med en spændingsfødet Hertz Antenne, da en saadan er 
meget let at ophænge og giver særdeles gode Resultater. 
Antennens Nedføring gaar direkte til den ene Klemskrue 
paa Microkondensatoren.

Som Sendelampe egner sig flere Kraftforstærkerrør som 
f. Eks. Telefunken RE 134, Philips C 605 eller Philips

lille Senderrør TC 03/5, der alle arbejder godt med en 
Anodespænding paa 220 Volt.

Gitterledningen indstilles saaledes, at Anodestrømmen 
bliver den mindst mulige, uden at der opstaar lavfrekvente 
Svingningsstød, hvilket kan høres i en Modtager afstemt 
til samme Bølgelængde som Senderen; men iøvrigt kon
trolleres Senderens Funktion bedst ved at indskyde et 
Milliamperemeter i x\nodekredsen.

Nøglefilteret bestaar af en overbrændt Transformators 
Sekundærside i Serie med en Blokkondensator paa 1 
MFD.

Der kunde være mange andre Ting, som burde om
tales ved Indstillingen af Senderen, men dette vilde føre 
for vidt, og desuden vil Erfaringen snart lære den ekspe
rimenterende Amatør, hvorledes den skal foretages.

Diagrammet viser en udmærket Frembringer af lav
frekvente Svingninger, hvis Frekvens lader sig regulere 
indenfor et ret stort Omraadé ved Hjælp af. Glødemod
standen R — 30 r. Transformatoren er en almindelig 
LF Transformator, og hvis Opstillingen ved første Prøve 
ikke frembringer Svingninger, ombyttes Ledningerne til 
enten Primær eller Sekundær. En Lampe med ringe 
indre Modstand bør anvendes.

Apparatet egner sig til Morseøvelser, Modulering af 
Telefonisendere med Morsetegn o. 1.

H. Tscherning Petersen.



A propos 
„Sørensen” og „Bentzen”

OZ2E’s Indlæg i sidste »OZ« er blevet diskuteret 
paa del kraftigste blandt københavnske Amatører i den 
forløbne Maaned, og man er kommet til det Resultat, at 
den citerede QSO absolut i k k e  betegner nogen Form 
for den københavnske Amatørs Standpunkt, men heldig

vis snarere maa betegnes som et specielt forfærdeligt 
Tilfælde, der forhaabentlig ikke vil gentage sig.

Jeg har imidlertid modtaget et ganske morsomt Brev 
fra Lederen af den udenlandske. Afdeling i D.A.S.D. Dr. 
Gurt Lamm, D4AFA, og jeg skylder Sandheden at sige, 
at jeg ikke paa nogen Maade har henledt hans Opmærk
somhed paa dette Indlæg. Jeg kan ikke dy mig for at 
offentliggøre det paa »Originalsproget«. Her er det:

........  Well, I have read your interesting article
and as Lederen af den udenlandske Afdeling af DASD 
forstaar en lidt Dansk, I think, I ve caught the 
meaning of it. But gosh — 1 mustn’t write English 
to-day, because I don’t want to be Tyskeren, der blev 
tiltalt paa elegantest Tysk af en Dansker, nemlig Herr 
Helmer Petersen, og svarede denne paa Engelsk, also 
Verzeihung, lieber Freund, jetzt gehts auf Deutsch 

weiter.

Zur Sache selbst — wenn ich offen meine Meinung 
äussern darf — glaube ich aber ganz bestimmt nicht, 
dass es viele »Sørensen’s« und »Bemtzen’s« unter den 
Kopenhagener Amateuren gibt, sondern aus eigner Er
fahrung habe ich die OZ’s bisher stets als vy FB OP’s, 
die sehr rasch und gut morsen, kennengelernt, beson
ders wenn ich an meine vielen QSO’s mit 7ZM, 7M.T, 
7EW, 7FP etc. denke. Nun diese Verbindungen mögen 
schon eine Zeit lang zurückliegen, und vielleicht sind 
es eher die newcomers, über die sich OZ2E beklagt; 
aber ich finde, Du hast sehr recht: einmal haben wir 
 doch- schliesslich alle angefangen, uns mit kurzen Wel
len zu beschäftigen, und deswegen muss man etwas 
 rücksichtsvoller sein, wenn sich wirklich ein derar
tiger Fall ereignet, wie er von OZ2E erwähnt wird.

Aber einen Abdruck dieser Geschichte werdet ihr 
in det- »CQ« nicht zu lesen bekommen(hi!), obwohl 
wie Du siehst, man OZ beim Hauptbureau des DASD 
nicht nur aus Kopenhagen g e s a n d t  erhält, sondern
auch sehr aufmerksam liest!! ................
Tro saa ikke, at det kun er inden for Landets Grænser, 
at Dansk forstaas —.

Red.

 Traffic Note. 
OZ3N (Nordjylland).

Efter at Stationen har været QTP i flere Maaneder, 
er jeg atter QRV med cw. paa 7 og 14 Mc. Det lader 
til, at Forholdene er i glædelig Bedring med Hensyn til. 
de længe savnede OZ hams. Søndag den 20. November 
kunde man mærkværdigt nok ikke høre een eneste OZ
Station, hvorimod saa godt som hele Europa gik ind 
med god QRK. Jeg arbejder som sædvanlig med push pull 
Hartley med 2 Stk. Philips B406. Inputtet er ca. 6 
Watts. I ca. Halydelen af mine QSO’er bliver jeg rap
porteret ccT9.

OZ3N.

OZ3R (Nordjylland).
Samtidig med at jeg har udskiftet min Hartley med 

T.P.-T.G., har jeg anskaffet et nyt Senderrør. Philips 
TC05/5, som 220 Volt dc fra Nettet giver 9-10 Watts inpt.

Med denne Xmtr har jeg worked saa godt som hele 
Europa. Mange af Rapporterne lyder paa t9cc: Min bedste 
DX er indtil Dato FM8BG i Algier, hvor jeg blev rap
porteret t8 w5 r6. Jeg har .endnu kun worked paa 7 MC, 
men haaber om kort Tid at komme i Gang paa 14 MC. 
Jeg er hver Søndag, og til Tider Hverdag om Middagen, 
fra Kl. 13—14, i Luften med fone (Gitterspændingsmodu- 
lation OZ7T), og dersom nogen skulde høre mig, vil jeg 
være meget taknemmelig for Rapport.

OZ3R.

DR040 (Sønderjylland).
November Maaned har heldigvis bragt en stor For

bedring af 40 mtr. Forhold. Følgende OZ er hørt: 
7F, 2H, 3H, 4X, 1D og 7PL. Det er alle Phone. Især 
EDR’s 3,5 MC Test har vakt Opmærksomhed. Her synes 
7T at være Nr. 1, men 7Y er ham en Torn i Øjet. 7T 
har en fortrinlig i 7-8, men Modulationen har lidt for 
megen Metalklang. 7Y er derimod r6-7, men hans Mo
dulation er. absolut OK, næsten som Radiofoni. OZ1D 
og 7F har desværre en Del Mas med Modulationen, mon 
det er jo en kendt Sag, at 3,5 MC er vanskelig at modu
lere. Ikke desto mindre har jeg i August hørt saavel 
Flensborg . som 7F med fin Modulation paa dette Om
raade. Det er min Overbevisning, at 80 mtr. er langt 
fra udforsket endnu, og det vilde derfor være ønskeligt, 
om endnu flere vilde være med.

very 73’s
DR040

Svar til DR038.
I »OZ« for Oktober skriver DR038 en Artikel, hvori 

han stiller en Del Spørgsmaal. Som en rød Streg gaar 
gennem det hele: mere Stof, større Blad og flere Amatør
Artikler (Traffic Notes). Maa det være mig tilladt at 
spørge: Har man set DR038 skrive noget til »OZ«? Jeg 
synes ikke, man bør kræve, noget, naar man ikke selv 
hjælper til. Det er absolut ikke kun DR038, jeg siger 
dette til, men mange andre. Vi har Uro nok i E.D.R., 
synes jeg, men det er Stof, vi skal have, og det faar ni 
ikke, hvis vi ikke hver især hjælper til, saa godt vi kan.

Med Tak for Optagelse.
 DR040, Sønderjylland.



KORTBØLGESTÆVNE I ODENSE
DEN 4. JANUAR.

Atter kalder vi Amatørerne til Stævne i Odense. Suk
cessen fra sidst er endnu i frisk Erindring, og det har 
da heller ikke manglet paa Opfordringer til at arrangere 
en Gentagelse. Dertil kommer, at forskellige Forhold, der 
kan komme til at hæmme vor Virksomhed paa de korte 
Bølger, i ret høj Grad gør en Drøftelse ønskelig mellem 
saa mange Amatører som muligt.

Som det fremgaar af Stævnets Program, mødes Delta
gerne ude paa Odense Radio Kl. 13,30, hvor Stationens 
Leder, Herr Brix-Jensen, elskværdigst har lovet at ville

løvrigt vil alle aktuelle Forhold indenfor Kortbølge
verdenen komme under Debat i Løbet af Dagen. Som 
Eksempler kan nævnes: »Hvad er det, der er galt paa 
de korte Bølger for Tiden«, »Sending i Radiofonitiden«, 
»Vil Amatørsendernes Rettigheder være i Fare i den 
kommende Tid« o.s.v. Stævnet slutter med en munter 
»Hamfest«, som vil vare ved til langt ud paa Aftenen, 
hvor de sidste Togs Afgang ubarmhjertigt gør det nød
vendigt for Flertallet af Deltagerne at bryde op.

Ikke alene fra Sjælland, men ogsaa fra Jylland har

P R O G R A M
1.. Kl. 13,30 Besøg paa Militærets Ra

diostation ved Odense. (Man tager 
med. Sporvogn i Retningen mod 
»Fruens Bøge«, og Deltagerne sam
les ved Endestationen. Herfra er 
der et Par Minutters’ Gang til Radio
stationen).

2. Kl. 15,00. Stævnet aabnes i »Den 
nye For samlingsbygning«, Asyl- 
gade 9.

3. Deltagerne præsenteres for hinan
den. (Kaldesignal, DR-Nummer el
ler Navn nævnes).

4. Foredrag af Bestyrelsesmedlem i 
E.D.R., Herr stud. polyt. Steen Has
selbalch (OZ7T). Emne: Krystalsty
rinig.

5. Fælles Kaffebord feamt Diskussion af 
det i Foredraget behandlede Emne 
og Besvarelse af Spørgsmaal.

6. Diskussion af alle aktuelle Spørgs
maal indenfor Kortbølgeverdenen. 
OZ7F indleder.

7. Resten af Dagen og hele Aftenen: 
Munter »Hamfest« under frie For
mer.

demonstrere og forklare alt af Interesse. Herr Brix-Jen- 
sen er kendt som en meget kyndig Radioexpert, der vil 
kunne give os mange værdifulde Oplysninger.

Selve Mødet begynder Kl. 15,00 i et af Selskabsloka
lerne i »Den nye Forsamlingsbygning«, Asylgade 9. Her 
vil Provinsmedlemmerne bl. a. faa et længe næret Ønske 
opfyldt, idet OZ7T vil vise os den Venlighed at komme 
til Stede og holde Foredrag om Krystalstyring. Emnet har 
jo i høj Grad Bud til -os alle, og det faar sin særlige 
Værdi ved, at det behandles af en af vore faa hjemlige 
Experter paa dette Omraade.

vi allerede nu Tilsagn fra flere Amatører om, at de vil 
komme til Stede, og at samtlige Amatører paa Fyn og 
omliggende Øer møder op, maa dog vist betragtes som 
en Selvfølge. Det tegner saaledes til at blive et virkeligt 
Landsstævne, hvor »Hams« fra alle Landets Egne faar 
Lejlighed til at lære hinanden at kende og drøfte Ret
ningslinierne for den kommende Tids Virksomhed. (Vi 
møder selvfølgelig alle med E.D.R.’s Emblem paa). Det 
bliver en af de største Dage, vi nogensinde har haft in
denfor dansk Amatørradio. Vel mødt 
Januar, old boys!

i Odense den 4.

Til Salg.
To   Kortbølgesendere,         konstruerede     for    at 

skrives i »OZ«, er til Salg for kun 
25 K r o n e r  

pr. Stk. De er forsynet 
satorer og af ny original 

Desuden kan faas Rør 
TC 03/5.

kunne be

med Torotor Kortbølgekonden- 
og effektiv Konstruktion, 
passende hertil, f. Eks. Philips

H. Tscherning Petersen, 
»Fribo«, Østergade, 

Nørresundby.

Og saa til Slut en rigtig

GLÆDELIG JUL
E. D.R.

fA HArtTÜlG HÄNSBTQn, 
vh KØBENHAVN &


