E. D. R. optager som Medlemmer aile 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., Postboks 79, København K., Telef. Central 11606 hver Mandag Kl. 18—19.

Med transportabel Sender paa Kullen i 14 Dage.
Hvem havde for 10, ja bare 5 Aar tilbage i Tiden
om, at man nogensinde ude fra en Mark eller langt
fra beboede Steder med en ganske lille Sender
faa Forbindelse med Alverdens Amatører, eller i
Tilfælde en hel Verdensdels Amatører i forskellige
de. Dette er i de sidste Par Aar hændt for flere Ama

drømt
borte
kunde
hvert
Lan

tører, som .med en »bitte Sender« har faaet fine Forbin
delser. I Foraaret besluttede jeg derfor at tilbringe min
Sommerferie med en lille Sender for at undersøge For
holdene paa korte Bølger andre Steder end i København.
Senderen og Modtageren blev efter mange Eksperimenter
nedbygget i en Kuffert. — Modtageren bestaar af
1 afstemt HF. D. og 2 LF. og Senderen af tre parallelt
koblede RE 134 Lamper. Til Modulations-Forstærker byg
gede jeg, en to Trins transformatorkoblet Enhed. Som,
Modulationsmetode
brugte
jeg
Gitterspændingsvariationen.
Hele Herligheden indeholder saaledes 9 Lamper ialt. Paa

Billedet ses midt i Laaget Højttaleren, til højre for
denne »Høreklapperne« og til venstre for disse ses Spo
lerne for 20 og 80 mtr. bandet. 40 mtr. Spolerne sidder
i Modtageren. Modtageren fylder hele den venstre Halv
del af Kufferten og Senderen med Modulationsforstærke
ren hele den højre Halvdel. Diagram skal følge i et se
nere Nr. af »OZ«. Kufferten vejer med Sender, Modtager
og Batterier, Højttaler T,elefon osv. ialt 19 kg. Anode
spændingen er 180 Volt. Glødespændingen er taget fra
3 Stk. »Tiger« Elementer, som er sat i parallel. Disse
»Tiger« Elementer vil jeg dog ikke anbefale som Gløde
strømsbatterier for større Strømme, idet disse slet ikke
er beregnet for dette. Det skete da ogsaa, at Elemen
terne udløb, medens jeg laa i mit Telt ovre paa Kullen,
og da ingen Elementer eller Akkumulatorer var at skaffe
paa hele Kullen, maatte jeg rekvirere fra København.
Saaledes gik der fire Dage, hvor jeg var »udelukket fra
Omverdenen«, i hvert Tilfælde med min Radio. I disse
Dage skulde jeg have haft tre QSO, som jeg havde aftalt
med nogle Amatører i København, inden jeg rejste
hjemme fra.
Inden jeg tog til Kullen, havde jeg besluttet, at jeg
en Week-end skulde holde Generalprøve. En Lørdag Af
ten tog jeg med Telt og Radio til Furesøen. Antennen
en 20 mtr. Hertz, blev rigget op, OZ7GL kaldte CQ. Før
ste Station blev den unge Dame i England G6YL. Jeg
gik igennem med r6 og min tone var fbtS like t9. Næste
Station var SP3OL, som ligeledes gav t8 like t9 QRK r6. Jeg
havde faaet Blod paa Tanden og fortsatte med at kalde
CQ og Stationer til langt ud paa Natten. Min Antennes
ene Ende var hængt op i en Telefonpæl, den anden
Ende var fastgjort til en Vognstang, paa en »Høsamlemaskine«, som jeg fandt et Sted paa Marken. Vognen
havde jeg sat paa Højkant, saaledes at Vognstængerne
stod lodret op i Vejret. En ganske god Antennemast
paa en aaben Mark med frit Udsyn til alle Sider! Dia
jeg sluttede den Nat, var det med et Smil, jeg krøb
ned i min Sovepose og sov ind. Da jeg om Morgenen
vaagnede, opdagede jeg til min Rædsel, at »Høsamlema
skinens Ejermand havde været og »hugget« sin Vogn.
Idet han havde taget Vognen, havde han i Raseri revet
Antennen i flere Stykker. En Kortbølgeamatør taber

imidlertid ikke Fatningen saa let, saa i Hast fik jeg
lappet Antennen sammen og hevet den op paany, i Ste
det for Vognen brugte jeg saa en Teltstang, som kun
hævede Antennen 1.5 mtr. over Jorden. Denne Antenne
viste sig imidlertid at være omtrent lige saa god som
den første. I Løbet af Søndagen fik jeg 12 QSO, i alle
blev jeg meddelt med.en god QRK ikke under r4.
Generalprøven var forløbet heldigt, og den egentlige
Ferie stod for Døren. »Med Ransel paa Ryg og Kuffert
i Haand« drog jeg til Kullen, slog mit Telt op, riggede
en Antenne op, den ene Ende til et højt Træ og den an
den Ende til en Stang, som jeg satte op lige ved Skræn
ten af en meget stejl Klippe. Bedre Antenne kunde in
gen Amatør ønske sig, den var saa god, at naar Kort
bølgespolerne var taget op af Modtageren, brølede Kal
lundborg og Konigswusterhausen om Kap med hinanden.
40 mtr. var mit Favoritbaand, men enkelte Aftener kig
gede jeg dog ogsaa op paa 80 mtr., hvor jeg fik QSO
med OZ7K og OZ2E samt OZ7F, som jeg i Forvejen
havde aftalt QSO med paa 40 mtr.
Paa 40 mtr. skippede jeg fuldstændig over Danmark,
skønt jeg fik fine QSO med andre Lande i Europa
kunde jeg ikke faa Danmark til Trods for, at jeg havde
aftalt Forbindelse med baade OZ1R i København samt
OZ7F (paa Langeland!). Dog, den allerførste QSO, jeg
fik fra Kullen, var med OZ2H, som var meget forbavset

hørte mig, kaldte mig og vi fik QSO. Han hørte mig med
QRK r5, men QSA var meget sløj, idet der var meget
slem QRN paa begge Sider. Jeg hørte OZ7F mied r7.
Hans fone gik godt igennem, medens min var fuldstæn
dig umulig. OZ7F fortalte mig, at han og OZ7K havde
lyttet efter mig paa 40 mtr. paa ovennævnte Tidspunkt,
uden at de kunde høre mig. Efter OZ7F fik jeg saa
OZ7K, som jeg havde QSO med en hel Time. QRK var
god paa begge Sider. OZ7F havde jeg forøvrigt QSO
med flere Gange de paafølgende Dage. Paa 40 mtr. havde
jeg bl. a. QSO med to tyske transportable Stationer, og
her var QRK ogsaa god paa begge Sider,
QRM og særdeles QRN var meget generende paa 40
mtr. Paa 80 mtr. var QRN helt generende, mange Gange
helt op til r8. Af Pladshensyn maa jeg desværre ude
lade de Stationers Kaldesignaler, jeg havde QSO med,
blot skal jeg meddele, at jeg har glemt at fortælle, at
jeg en Søndag Eftermiddag havde QSO med OZ7FP paa
40 mtr. Den eneste af mine Byfæller, som jeg over
hovedet opnaaede QSO med.
Af ovenstaaende ser man jo tydeligt, hvor interessant
en. Sommerferietur med transportabel Sender er. Det at
have el X foran sit egentlige Kaldesignal er en dejlig
Følelse, og det er interessant at høre, hvor forhippede
»hams« i hele Europa er for at faa fat paa en saadan
Station; det var vderst sjældent, at jeg kaldte CQ uden
at faa Svar derpaa.
Som ovenfor meddelt skal jeg i et senere Nr. komme
med en fuldstændig Beskrivelse af Kuffert-Modtager og
Senderen.
Poul J. Jensen.
XOZ7GL.

Et Alvorsord.

over at faa QSO med mig. Hans Forbavselse forstod
jeg imidlertid ikke helt; jeg tænker, han troede, at jeg
aldrig var i Luften. Dette maa imidlertid være en Mis
forstaaelse; jeg har hørt lignende Udtalelser fra andre
»udenbys« om, at Københavnerne aldrig er i Aktivitet.
Sagen er den, at de fleste Københavnere ligger paa 40
mtr. Paa dette band kan »de udenbys« ikke høre os
om Aftenen og Natten, saa her er Løsningen dr OB’s. Det
viste sig da ogsaa under QSO’en med OZ2H, at vi begge
fadede mere og mere ud; til sidst kunde vi slet ikke
høre hinanden mere. Den QSO med OZ2H var og blev
ogsaa den eneste QSO, jeg opnaaede med OZ-Amatører
paa 40 mtr. Jeg havde som sagt aftalt test med OZ7F
paa 40 mtr. Kl. 23,30; jeg kaldte med Mellemrum en halv
Time paa ham, men fik ham ikke. Saa krøb jeg op paa
80 mtr., og her laa han til min Glæde, men desværre hav
de han QSO med OZ7K. Jeg kaldte, saa CQ paa dette
band og straks kaldte OZ2E paa Fyn mig; jeg gik igen
nem med r4. (OZ2E betjente OZ9V’s Station). Jeg bad
ham prøve at kalde OZ7F op, hvis jeg ikke kunde naa
ham. Vi afbrød saa og kaldte hver især paa OZ7F. OZ7F

Der eksisterer endnu i vor Forening en Del ulicense
rede Senderamatører, og det er specielt til disse og til
de Modtageramatører, der paatænker at gaa over til Sen
dervirksomhed, at de følgende Ord henvendes.
Vi har her i Landet en ret forstaaende og tolerant
Telegrafadministration,
der
yder
den
eksperimenterende
Senderamatør taalelige Arbejdsvilkaar paa visse Betin
gelser, som det absolut ligger indenfor e n h v e r interes
seret Amatørs Rækkevidde at opfylde uden større Be
svær.
Den væsentligste Betingelse er som bekendt,, at Ansø
geren skal kunne modtage og sende Morsetelegrafi nogen
lunde skikkeligt med en Hastighed af 60 Tegn pr, Minut.
Hertil kommer, at Tilladelsen koster 20 Kr. pr. Aar
(foruden Modtagerlicensen paa 10 Kr. pr. Aar).
. Den sidste Betingelse kan næppe være nogen væsentlig
Hindring for mere end nogle ganske enkelte Amatører,
og rent bortset herfra er det yderst rimeligt, at der ydes
en Afgift for Sendertilladelse saavel som f. Eks. for Køre
kort eller Jagttegn; der er jo dog ogsaa en Del Kontor
arbejde og Portoudgifter for Post- og Telegrafvæsenet ved
Senderamatørerne.
Telegraferingen kunde derimod tænkes at indgyde Frygt
hos nogle Amatører (maaske dog tildels Frygten for at
gaa i Gang med et Stykke Arbejde?).
Vi mener, at en Række Senderamatører (Telefoniama
tører) arbejder ulicenseret enten fordi
1) de ikke vil lære Morse, eller

2) de tror, de ikke kan lære Morse.
Det første Standpunkt kan man maaske nok se nogen
Begrundelse i, men vi maa straks slaa fast, at Forlan
gendet om Morsekundskab bliver ikke afskaffet, heller
ikke for rene 'Telefoniamatører. Den væsentligste og iøv
rigt fuldtud tilstrtekkelige Grund er den, at det forlanges
i Washington-Konventionen, som Danmark er Medunder
skriver af, men Begrundelsen er naturligvis i første Ræk
ke den, at man i givet Fald ønsker, at. en kommerciel!
Station, der f. Eks. forstyrres af en Amatør, skal kunne,
kalde ham op og give ham Besked herom.
En Amatør, der herefter fastholder Standpunkt 1) og
en skønne Dag kommer galt afsted, kan man altsaa ingen
Sympati have med.
Den anden og meget større Klasse, dem, der tror, at
de ikke kan lære Morse, er der derimod Mulighed for at
redde over paa den rigtige Side af Plankeværdet, og for
disse vil E.D.R. forsøge at gøre endnu mere end hidtil,
vi har forskellige Planer under Ventilation, og allerede i
næste »OZ« skulde der vise sig Resultater.
Vi maa dog atter pointere, at der maa gøres en per
sonlig Indsats af hver enkelt, men Vanskelighederne er
ikke større, end at ethvert normalt Menneske i Løbet af
faa Maaneder skulde kunne overvinde dem.

senere Tid er Antallet af Klager fra Radiofonilyttere og
Telegrafvæsenets
Lyttepost
ved
Glostrup
steget
meget
stærkt; endvidere at der i nærmeste Fremtid vil blive
taget haardt fat paa dem, der gribes paa fersk Gerning,
specielt naturligvis paa ulicenserede Amatører, der uvæ
gerligt vil faa Politiet paa Halsen.
Enhver saadan Sag vil, foruden de ubehagelige Følger
for Synderen selv, medføre en væsentlig Svækkelse af
Foreningens Stilling til Myndighederne under dens Ar
bejde for at opnaa bedre Vilkaar for de lovlydige, licen
serede Amatører, og alene af den Grund burde det være
en Selvfølgelighed, at enhver Amatør, der ønsker at be
nytte en Kortbølgesender, f o r i n d e n sørger for at er
hverve sig den fornødne Færdighed i Morse samt ind
sende Ansøgning om Sendetilladelse.
Til syvende og sidst bliver dette jo dog ogsaa til For
del for ham selv.
Vi opfordrer derfor alle vore Læsere til at være med
til at udrydde samtlige ulicenserede Sendere i Danmark,
saadan at forstaa, at de for Tiden ulicenserede hjælpes til
at erhverve Licens, og saaledes, at det gøres forstaaeligt
for enhver Begynder, at det er af største Betydning for
Foreningen og for vedkommende selv, at Stationen er
licenseret lige fra Starten.
J. S.

Generalforsamlingen.

Ulicenseret

Certifikat
for
den
fornødne
Telegraferingsfærdighed
kan, som mange Gange nævnt her i Bladet, i København
erhverves hos vor Næstformand, Hr. Søminemester Wen
delboe, i Provinsen paa en hvilken som helst Telegrafeller Jernbanestation.
En tredie Klasse af ulicenserede Senderamatører er
dem, der ikke kan forlige sig med Bestemmelsen om, at
al Sending i den danske Radiofonitid er forbudt, og fore
trækker at arbejde ulicenseret fremfor at »maatte« bry
de den Bestemmelse, naar Navn og Adresse er Post- og
Telegrafvæsenet bekendt.
Vi vil hertil bemærke, at vi finder denne Bestemmelse
urimelig i mange Tilfælde og længe har overvejet samt
forhandlet med Myndighederne desangaaende. Hidtil har
Bestræbelserne ikke ført videre, end at man i Teorien gi
ver os Ret i vort Synspunkt, men i Praksis ikke ser
sig i Stand til at imødekomme os. Vi arbejder natur
ligvis stadigvæk videre paa dette Punkt.
Dette- forandrer dog ikke det Faktum, at Bestemmelsen
eksisterer, og at den bør overholdes. I Øjeblikket bliver
denne Bestemmelse overtraadt af en stor Mængde Ama
tørsendere, og vi har fra paalidelig Kilde erfaret, at i den

Som man vil have bemærket, afholdes E.D.R.s Gene
ralforsamling i Aar i den Tid, da den store Radioud
stilling finder Sted i Forum i København.
Vi haaber, at mange Provinsmedlemmer vil benytte
sig af denne Anledning til at komme til saavel Radioudr
stillingen som Generalforsamlingen den 2. September, saa
ledes at vi, i Modsætning til tidligere Aar, maa se Pro
vinsen fyldigt repræsenteret ved. denne for Foreningen
vigtigste Begivenhed i Aarets Løb.
Det er endvidere vort Haab, at mange af de paa Gene
ralforsamlingen tilstedeværende Medlemmer vil tage aktiv
Del i Forhandlingerne og ikke lade sig nøje med at
lytte til, hvad andre har at sige.
Bestyrelsen.

„OZ“ - 12 Sider.
Saa naaede vi omsider saa vidt, at vi kan udvide vort
Medlemsblad til 12 Sider i Stedet for som hidtil 8.
Det vilde være fejlagtigt at tro, at dette er naaet uden
Arbejde.
Først og fremmest skyldes det nu opnaaede Resultat
i høj Grad mange Medlemmers Interesse for Foreningen
og deres Evne til at interessere andre for Kortbølgearbej
det, saaledes at vort Medlemsantal er i støt og rolig
Stigning.
Dernæst den Omstændighed, at vi har sluttet en ny
Kontrakt med Radio Pressens Forlag, saaledes at een
(eller eventuelt to) Sider af »OZ« bliver Annoncer til Ind
tægt for Forlaget.
Iøvrigt bliver vore andre Ydelser til Medlemmerne ufor
andret, og Kontingentet forhøjes i k k e .
Vi haaber, det nye »OZ« maa blive vel modtaget, og
at det maa blive en Kilde til yderligere forøget Interesse
for E.D.R.
Helmer Petersen.

Medlemmerne har Ordet.
Som meddelt i sidste »OZ« findes der nu i Jylland,
paa Fyn og Sjælland og Lolland-Falster Distriktsledere,
som skal varetage Medlemmernes Interesser i de for
skellige Distrikter. Det er disse Distriktslederes Opgave
at gøre sig fortrolig med Radioforholdene inden for Di
striktet samt at virke for Sammenhold og Aktivitet i
Distriktet gennem Initiativ til Sammenkomster, Kortbølge
forbindelser
indbyrdes,
Udarbejdelse
af
Rapporter
til
»OZ« osv. Hvis muligt bør Distriktsledernes Kortbølgestationer være aaben een Gang om Ugen til nærmere fast
sat Tid for Aflevering af Rapporter etc.
Distriktsledernes Navne og Adresser er som følger:
FYN:
OZ7F, Hr. Helmer Fogedgaard, Skrøbelev, Langeland.
JYLLAND:
Nordjylland: OZ3NN, Hr. N. Nielsen, »Tjele«, Frederiks
berg, Randers.
Østjylland: OZ5A, Hr. J. C. A, Christensen, Transforma
torstationen, Aarhus.
Vestjylland: OZ1K, Hr. Installatør Aage Hansen, Ringkø
bing.
(Meddelelser til »OZ« gaar via OZ7NN).
SJÆLLAND OG LOLLAND-FALSTER:
Foreløbig: Helmer Petersen, e/o E.D.R. Postboks 79, Kø
benhavn K.
Det er Distriktsledernes Pligt at holde Fortegnelse over
Medlemmer i Distriktet samt meddele E.D.R.s Sekretær
enhver Forandring i Adresser og Kaldesignaler. Ved Sam
arbejde med E.D.R.s Sekretær faar Distriktslederne Med
delelse om Nyindmeldelser i Distriktet.
Distriktslederne vil endvidere efter bedste Evne søge
at bistaa Amatørerne i Distriktet i alt vedrørende Kort
bølgeradio, Morselektioner etc.
I Begyndelsen af hver Maaned samler Distriktslederne
de indkomne Rapporter fra Medlemmerne (for Jylland
varetages dette Hverv foreløbig udelukkende af Hr. N.
Nielsen, »Tjele«, Frederiksberg, Randers) og videresen
der disse til E.D.R. efter eventuel Bearbejdelse, Indlæg
til »OZ« maa være Distriktslederne i Hænde s e n e s t
den 5. i hver Maaned.
Til Generalforsamlingen i 1932 vil Distriktslederne ud
arbejde en Redegørelse for Arbejdet i Distrikterne.
Distriktslederne har som saadanne raadgivende Indfly
delse paa E.D.R.s Ledelse, og Bestyrelsen vil i v i d e s t
m u l i g t O m f a n g tage Hensyn til Raad og Anvisnin
ger fra disse.
Med Tiden er det muligt, at Distriktslederne kan over
tage den lokale Fordeling af QSL Kort, men herom vil
Meddelelse fremkomme senere.

Den fynske Afdeling.
Siden sidst,
Den nye Ordning af »OZ«’s Indhold, som gaar ud paa,
at Traffic Notes og Meddelelser af forskellig Art skal,

samles afdelingsvis under faste Rubrikker, vil sikkert vin
de udelt Tilfredshed. Man opnaar herved en større Over
skuelighed over Bladets Stof, ligesom der bliver god Lej
lighed til direkte Sammenligning af Aktiviteten i de
forskellige Landsdele. (Sjælland - Lolland - Falster Afdelingen
bliver forhaabentlig snart til Virkelighed). Tillige vil der
maaske opstaa en Konkurrence mellem os, der redigerer
Lokalrubrikkerne, om at faa saa meget Stof som muligt,
og det er indlysende, at det maa blive til Gavn for vort
Blad.
I den fynske Afdeling er der ikke sket noget opsigts
vækkende i den forløbne Maaned. Mangel paa Aktivitet
har der absolut ikke været, selv om en Del af vore
gode gamle Amatører ikke har ladet høre fra sig. Maa
ske arbejder de kun paa de Bølgebaand, søm ikke er
egnet til indenlandsk Korrespondance. Men send mig
en Traffic Note til næste »OZ«, old boys, eller lad mig
faa Lov til at tage et lille Interview, hvis I ikke selv
vil gribe Pennen. Jeg er ellers ikke fordringsfuld. En
Lap Papir med Optegnelse af nogle Hovedpunkter ved
rørende Virksomheden i den sidste Maaned kan jeg nok
lave en Traffic Note af. Den fynske Afdelings Rubrik
bør altid være meget fyldig. Lad os hjælpes ad for at
naa dette Maal.
Angaaende Lands stævne, som OZ3NN skrev om i sid
ste Nummer, da er vi altid med paa Tanken i Fyns
Stift. Men Tidspunktet i Begyndelsen af September er
efter min Mening uheldigt. Dels er der for kort Tid til
at forberede det ordentligt, og dels falder E.D.R.s Gene
ralforsamling i samme Maaned. Denne Begivenhed burde
forresten i sig selv være Anledning nok til at faa en Slags
Landsstævne ud af det. Hvis det ikke bliver for lang
Ventetid, vil jeg foreslaa at holde Stævnet 1. Paaskedag
1932. Hindsgavl, som OZ3NN foreslaar, er forsaavidt et
meget tiltalende Sted, men om det kan bruges, er afhæn
gig af, om det er tilstrækkelig centralt, naar Trafikmidler
ne derud til ogsaa skal tages i Betragtning. Ellers maa
Odense eller Fredericia stadig betragtes som Favoritter.
Yderligere Udtalelser vil have stor Interesse, idet det selv
følgelig skal arrangeres, som Flertallet ønsker det.
I vor Afdeling har vi i den forløbne Maaned faaet to
nye Senderamatører, nemlig OZ1US og OZ7LB. Samtidig
meddeles, at Herr Rasmus Rask, Hønsehaven pr. Sten
strup, er blevet indregistreret som DR070. Vi byder de
nye Amatører Velkommen i vor Midte og haaber, at de
vil opnaa Resultater, som bl. a. vil komme til. at præge,
denne Rubrik i Form af Traffic Notes.
Nu, da disse Linier skrives, meddeles det mig fra for
skellig Side, at 40 Meter Baandet pludselig er blevet godt
egnet til indenlandsk QSO paa visse Tider af Døgnet. Saa
danne Perioder har været kendt flere Gange i Løbet af
det sidste Aar, men synes hver Gang at være af kortere
Varighed. Rapporter over dette Forhold modtages imid
lertid med stor Interesse. Mens de allerfleste OZ-Amatø
rer benytter 80 Meter Bølgen til indenlandsk QSO, findes

der stadig et lille Faatal, som hævder, at 40 Meter Bølgen
ogsaa ofte kan bruges. Vi tvivler ikke paa deres Ord, selv
om vi er mange, der har prøvet forgæves. Skal vi ikke
samlet gøre et Forsøg paa at faa Mystikken opklaret?
Der vilde være god Anledning til at komme ind paa Sol
pletterne nu (Hi!), men jeg har besluttet, at de skal hvile
i denne Maaned. Men er der ikke Amatører, som kan
fremskaffe Solfotografier af og fil og faa Adgang til Op
lysninger om jordmagnetiske Forhold? Maaske kan vi
ad den Vej gøre Studier, som kan løfte lidt af Sløret
over de besynderlige Forhold, der hersker paa de korte
Bølger. Behøver man at være Optimist for at vente andre
Udtalelser om dette Spørgsmaal i »OZ«? Tiden vil vise
det.
OZ7F.

alle ikke komme til Mikrofonen, men jeg tror alligevel,
at 80 Meter Bølgen bragte Bud om, at de fynske Ama
tører har det rart, naar de er sammen.
At forsøge at forklare, hvor morsomt vi havde det,
da vi laa i Græsset og fortalte Kortbølgevittigheder og
drøftede Teknik, mens den medbragte Mad vederfaredes
al ønskelig Retfærdighed, vil falde altfor mat ud. Og
hvorledes OZ1W bar sig ad med at skaffe Lindring til
de tørstende Sjæle, vil vi stadig bevare for os selv som
et indre Anliggende. Hi! Keine Hexerei, nur Behendig
keit. Men at det ikke bliver sidste Gang, vi holder Fri
luftstævne i den fynske Afdeling, er vist en given Sag.
H. F.

Indbydelse til Sommerstævne ved Stige.
Fynske Amatører ti! Friluftsstævne.
Stilstand er Tilbagegang, og det maa forhindres. Der
for foregaar der ogsaa altid noget i E.D.R.s fynske Af
deling. Paa det snart saa berømte Svendborg-Møde i
Paasken, hvor det naturlige Kammeratskab for første Gang
ved en saadan Lejlighed kom i Højsædet paa Bekost
ning af al unødvendig Højtidelighed, fremkom OZ5G med
et Forslag. Det gik ud paa, at vi alle skulde samles i
en stor Lejr i Løbet af Sommeren og medtage transpor
tabel Sender. Forslaget blev ført ud i Praksis den 12.
Juli. Som Mødested havde Forslagstilleren anbefalet Ny
bølle Galgebakke ved Espe som godt egnet, og han maa
ubetinget faa Tilslutning fra alle, der overværede det
vellykkede Stævne. Stedet var idyllisk, Vejret godt og
Humøret overmaade højt.
Det var maaske lidt voveligt at arrangere Stævne lige
i den bedste Ferietid, og det bevirkede ogsaa, at vi
maatte undvære, nogle af de oid boys, vi havde glædet
os til at træffe. Til Gengæld var det ogsaa en Følge af
Ferien, at vi havde den Glæde at have DR-051 fra Hol
stebro og OZ2E (Præsentation vist overflødig) i vor
Midte hele Dagen. Fra tidligere Stævner ved vi, at det
er noget af et Problem at faa Tiden til at slaa til, og
derfor samledes vi denne Gang allerede fra Formidda
gen af og skiltes ikke før hen paa Aftenen. Alligevel svandt
Dagen med forbavsende Hast. Paa Bakken samledes ef
terhaanden 16 Deltagere, og da vi om Eftermiddagen sam
ledes om Kaffebordet paa Espe Hotel, kom Nr. 17 paa
en kort Visit. Det var OZ7NG, som stadig har sit gode
Humør og de kendte Talegaver i Behold, skønt det des
værre ikke har præget de korte Bølger ret meget i den
senere Tid.
Formaalet med Stævnet var at dyrke det blandt Kort
bølgeamatører saa smukt udviklede Kammeratskab un
der frie Former og paa en Maade, der er mest naturlig
i Sommertiden. Desuden skulde Lejliglaeden benyttes til
Forsøg med transportable Sendere. Begge Dele naaedes
paa udmærket Maade. OZ9V og OZ7K mødte hver med
en transportabel Station. Førstnævnte blev fast instal
leret i Lejren, mens OZ7K og et Par andre Amatøren
kørte et Stykke bort i Bil med den anden Sender. Vedi
denne Lejlighed blev der foretaget nogle Forsøg med
Rammeantenne. Den blev sat op paa Bilens Tag, og OZ7K
kunde nu udmærket opretholde Forbindelse med Lejren
uden Brug af andet Antennesys Lem. Med Lejrstationen
opnaaedes en hel Del vellykkede QSO’s. Bl. a. skal næv
nes en fornøjelig Telefoni-QSO med OZ9D og OZ5H, som
ogsaa var ude med transportabel Sender og laa i Naar
heden af Ringkøbing Fjord. Da vi var saa mange, kunde

Som det vil ses andet Sted her i Bladet, afholdt den
fynske Afdeling i Juli Maaned et vellykket Friluftstævne
i Espe. Mange af Deltagerne har bedt om »mere af sam
me Slags«, og de, der var forhindret sidst paa Grund af
Ferie, er ogsaa interesseret. Af den Grund har vi besluttet^at afholde endnu et Stævne i Sommer.
Søndag den 30. August mødes vi derfor alle i Stige
(ved Odense Kanals Udmunding i Fjorden). Stævnet be
gynder Kl. 13,00, og Deltagerne samles ved Pavillonen.
De, der ankommer til Odense med Tog, vil paa Statsbane
gaarden blive modtaget af Odense-Amatørerne, og Kl.
12,30 kører alle samlet til Stige.
Muligvis bliver der atter Medvirken af transportable
Sendere, men Stævnets Hovedformaal vil ligesom sidst
være det kammeratlige Samvær under tvangfri Former..
Alle ankomne QSL-Kort til Afdelingens Medlemmer vil
blive omdelt.
I Tilfælde af daarligt Vejr afholdes Stævnet indendørs.
Ugunstige Vejrforhold bør derfor ikke kunne influere
paa Tilslutningen i skadelig Retning. Ogsaa Amatører
fra andre Landsdele er som sædvanlig yderst velkomne.
Mød talrigt, og vi tør garantere Dem en fornøjelig Dag.,
Den fynske Afdeling.
OZ7F OZ7EH.

Nyt fra Odense.
Der findes i Øjeblikket 7 Senderamatører i Odense,
nemlig 7EH, 5VL, 7K, 5X, 2P, 5M og 7DV. (Dog er kun
3 licenseret endnu?)
7EH arbejder for Tiden med en 20 Watts Styresender
og bruger 1 Stk. TC 04/10 som Hovedrør med 500 Volt
Pladespænding. Han har paa Grund af manglende Tid
ikke haft nogle særlige Resultateer fornylig. For Tiden
gøres der Forsøg med CC paa 80 Meter.
5YL har faaet sin Push Pull Hartley med 2 Stk. RE604
installeret i den "Sommervilla ved Kerteminde Strand,
hvor hun holder Ferie. Vor eneste kvindelige Senderama
tør siges at være meget aktiv for Tiden.
7K har arbejdet med saavel selvsvingende som styret
Sender og opnaaet pæne Resultater med baade CW og
Fone. Modulationen er Schæfer, og Senderrøret — Radio
Record T34 — faar 220 Volt paa Pladen.
5X ér for Tiden indkaldt til Militærtjeneste, men ar
bejder i ledige Timer med OZ-Telefoni paa 3,5 MC og
med CW paa 7 MC.
2P arbejder i Øjeblikket med en MOPA Opstilling.
Han har ca. 12 Watts Input paa saavel 3,5 som 7 MC
og arbejder konstant med gode Resultater.
5M, der er Jernbaneassistent, har i de sidste Maane

der haft Afløsningstjeneste og har derfor ikke haft saa
megen Lejlighed til at »komme i Luften«.,.
7DV har i denne Maaned ikke haft særlige Resultater
udover OZ, hvilket dog skyldes daarlige Antenaeforhold,
som snart bliver rettet. Senderen er Hartlev Parallel-feed,
og Modulationen er Gitterspændingsmetoden med 1 Trin
Mikrofonforstærkning.
OZ7DV.

Nyt fra Nordøstfyn.
Lyttende til Romas Operamusik og Naboens Gnistsen
der (ogsaa kaldet Vandpumpe) forsøger jeg her paa et
Par andre Amatørers og egne Vegne at skrive lidt om
vore »Synders Mangfoldighed«. Hvem kan i Længden staa
for 7F’s indtrængende Bønner og rammende Trusler?
»Der er ikke noget at raabe Hurra for,« sagde OZ5G,
da jeg forelagde ham Spørgsmaalet: Hvad har du bestilt
i den sidste Tid? Han har arbejdet konstant med Fone
paa 80 Meter og opnaaet gode Resultater. 80 Meter har
ogsaa givet fin Europa QSO med CW, men 5G tillægger
sin 43 Meter v.f.Hertz hele Æren: »Ja, men kære Mand,
en 20 Meters Hertz kan jo ikke arbejde ok paa den
Bølge« — det er vist sandt, kære 5G, men forlang dog
ikke, at jeg skal flytte en anstændig høj Mast 20 Meter
i den Varme. — Paa 40 Meter- hører man ogsaa af og
til CQ de OZ5G — Europa worked — derimod jager han
ikke paa 20 Meter. Han har dog lovet at lave et Par DX
dernede til Efteraaret. OZ5G sværger til T.P.T,G, Dia
grammet. Ikke mindst for Telefoni har det Fordele frem
for det gode gamle Hartley, mener han. Hans Input lig
ger omkring 10 Watts, og »Lygten« er en af de efterhaan
den saa populære T34 Radio Record.
OZ9V — Østfyns gamle Telefonidrøner — ja, for Ti
den lytter han efter Kalundborg, men det siges, at de
ikke savner 9V’s indholdsrige Program, f. Eks. »Riber
husmarchen med Knæk paa Pladen«. Hans Master Oscil
lator med de to RE604 Lygter i Forstærkeren fører en
rolig Tilværelse. Derimod har han en RE134, der uden
Vrøvl giver ganske gode OZ Fone QSO’er i en transpor
tabel Udrustning. Paa Togterne medfører 9V to 6 Me
ters Antennemaster (6x2 Meter Staalrør). Fynboerne saa
Udrustningen ved Stævnet i Espe. Det er dog »Jeppe«
(Døbenavn: Austin Baby), der muliggør disse Udflugter.
OZ2E benytter mange Timer af sin Ferie til at indpode
OZ9V nye Kortbølgebaciller, men der maa være nogen,
der ødelægger den gode Hensigt — f. Eks. er hans An
tenne ofte faldet ned. Pokker ved, om det ikke er YLSabotage eller er »Jeppe« jaloux?
Efter en Togt paa Søen er OZ9AX atter kommet hjem,
men næppe for evigt. Han mener, at en 600 Meter Gnist
er nyttigere end en nysselig T8-40 Meter CQ. OZ8A, OZ5G
og undertegnede, har søgt at bortlede hans Opmærksom
hed fra Stadens YL’s, men hvad kan vi »low power bovs«
udrette i. saadant Tilfælde? Han har dog lovet at for
lyste os lidt med sin fine CQ.
2E har i sin Ferie haft det ret fornøjeligt med en
lille Hartley — 0,005 k\v. Europa er gennempløjet nogle
Gange paa 40 Meter, og ogsaa paa 20 Meter har jeg op
holdt mig meget, men udenfor Europa — nej! Jeg har
faaet Ørene tudet fulde af W, VE, LU, HC og andre male
bariske CQ’er, men ikke en Sjæl har hørt mine sagtmo
dige Besvarelser. Paa 80 Meter er jeg hørt godt i Eng
land og Holland, men det kniber med OZ. En Aften
syntes jeg dog, jeg vilde fortælle 7F om min Existens
— han havde en af sine »korte« QSO’er med 5G — og

jeg lagde mig altsaa »i Hovedet« paa 5G. — Jo, 7F meld
te, at der var en ubetydelig Interferens! Jeg besluttede
saa at faa min nye »low loss« — Sludder — »no loss!«
push pull Hartley færdig — og den er nu ved at lobe
af Stabelen.
Alt i alt har vi det udmærket under disse Himmel
strøg — kun mangler nogle Stvkker af os en 43 Meter
v.f.Hertz!
OZ2E.
OZ2A (ST VIBY)
Jeg sidder derhjemme og lytter, og hvad hændte paa
40 m den 22. Juli Kl. 10,30 DNT? »WX Barometer 769,
Temperatur 14; det blæser fra Vest, og Solen titter gen
nem forrevne Skyer, der for lidt siden gav et Drys«. Jeg
sidder og drejer paa Skalaen, og pludselig drøner OZ7FP
ind — QRK r8. Jeg kalder ham og faar QSO; han hører
mig med god QRK. Rapport udveksles — er 40 m godt
igen? Atter drejer jeg paa Skalaen, og i Telefonen lyder:
»OZ4A kalder; jeg skifter til Modtagning; vær venlig at
kalde mig!« Jeg er ikke sen. Startsvinget fat, Speederen i
Bund og RAC’en summer som en gammel Ford. Snart
lyder min spæde Røst i Æteren, og sandelig — OZ4A
hører mig endda med fin QRK. Rapport udveksles, men
mine sigs er paa retur; det koger og suser, melder 4A,
skønt jeg har hans sigs fint. Atter et Forsøg, men det
samme gentages, og jeg giver min Modulation Skylden;
skifter atter til 4A, men nu er det ogsaa galt med hans
sigs; det koger og suser, og QRK er faldet til r3, Modu
lation bd, skønt før F8-S, r8-7, altsaa QSO'en gik i Styk
ker. Jeg formoder, det var Vejret, som var Skyld deri;
men dette var trods Solpletter paa 40 m.
80 m er, selv om det til Tider kan være godt, dog ikke
som i Vinter, hvor man kunde faa QSO med Moskwa
med 47, Watt input; det er der ikke noget af nu, og 20 m
er meget sløjt en enkelt Dag kan det være godt — dog
ingen DX —, men naar Postbudet kommer med Brev
fra en Amatør i et fremmed Land — der er baade Foto
af ham selv, Stationen og hans QRA — da først gaar det
op for en, hvad der egentlig foregaar paa de korte Bøl
ger: Teknik og Venskab.
OZ8A.
OZ7EJ (LANGELAND)
For kort Tid siden har jeg tilendebragt Ombygningen
af min Station, Senderen (Hartley) er nu indbygget i
et Skab, hvis øverste Del er indrettet som Fordelingstavle
med Maaleinstrumenter, Afbrydere osv. Input er i Øje
blikket ca. 35 Watts med et Radio Record T38, og Mo
dulationen er Schæfer. Senere vil jeg eventuelt forsøge
med andre Modulationsmetoder.
Pladespænding faar jeg fra en Motorgenerator, og da
jeg har bragt i Erfaring, at mange Amatører Landet
over er interesseret i at faa Oplysninger om den, ska!
saadanne gives her. Maskinen, som bestaar af sammen
koblet Motor og Dynamo, er købt i England efter en
Annonce i »T&R Bulletin«, Prisen er 5 Pund Sterling,
men med Fragt og Told kommer den til at staa Køberen
i ca. 135 Kr. Motoren kan faas til forskellige Spændin
ger og Strømarter, men er en Smule dyrere til Veksel
strøm. Den, jeg har, gaar paa 110 Volt DC. Efter Op
givelse skal Dynamoen kunne afgive 140 Ma. ved 730
Volt, men da det er sjældent, at Belastningen bliver saa
stor (kan dog tænkes ved Heising-Modulation), stiger
Spændingen betydeligt, f. Eks. til 900 Volt, som jeg har
maalt. Der medfølger en Skydemodstand, saa Generato-

Output kan varieres indenfor ret vide Grænser. Den
Maskintone, der fremkommer, naar der sendes Telefoni,
er ikke overvældende, og den kan sikkert fuldstændig
fjernes ved Hjælp af et Filter og en passende Belastning
af Dynamoen. For Amatører, der ligesom jeg kun har
110 Volt Jævnstrøm paa Lysnettet, vil en saadan Motor
generator være den billigste og nemmeste Maade at frem
skaffe en rimelig Pladespænding paa.
Jeg er meget interesseret i Rapporter over mine For
søg, og saadanne bedes sendt via OZ7F eller E.DR.. i Til
fælde, hvor min QRA ikke er kendt. Desuden er jeg altid
glad for at faa QSO med alle danske Amatører.
OZ7EJ.
Jeg bruger Bølgelængder i Stedet for MC, da Anten
nelængden fremgaar af Bølgelængden. De fleste Anten
ner laves til 40 m, og de egner sig ikke lige godt til 80 m.
L Antennen skal arbejde paa et lige harmonisk Oversving
ning paa 40 m for at faa et godt Resonans paa 80 m;
den arbejder bedst paa de ulige harmoniske, men det
kan den kun komme li! paa den længste Bølgelængde,
man vil arbejde paa. Den rigtigt afstemte spændinsgfødet
Hertz-Antenne arbejder udmærket paa alle Bølgelængder,
naar.den er lavet til det længste Bølgebaand, man vil ar
bejde paa, altsaa 80 m Baandet. Skal man lave en Hertz
Antenne til 160 m, bliver den jo uhyggelig lang. En god
Hertz-Antenne til 80 m skal være ca. 42 m lang efter Be
liggenheden, længere for en frit beliggende, kortere for
indeklemt. Den kortere Hertz, man kan bruge, skal være
ca. ½ Bølgelængde. Afstemningen ved at klippe af maa
foretages omhyggeligt, og det er raadeligst at lave den
rigelig lang til at begynde med. Nedføringen til 1/3 Punk
tet. Resonanspunktet findes og prøves som omtalt i
OZ7YP udmærkede Artikel forrige Nr. af OZ. Der skal
være et meget skarpt Resonanspunkt paa 40 m Baandet,
saa man kan efterkontrollere der. At en 21 m Hertz ikke
er god til 80 m, er let at forstaa, hvis man indtegner
Strøm- og Spændingskurver for 80 m, saa vil man se.
at der skal staa Spænding i den ene og Strøm i den
anden Ende. At der ikke kan være Strøm i en fri Ende,
er jo indlysende.
OZ5G.
DB040:
Adresse er fra den 1. Juli forandret til Ditlev Valbjørn,
Mekaniker, Linde-Allé 34, Fruens Bøge, Odense.
Tens

Den. fynske Afdeling.
Jydske OZ’er og 3,5 mc.
Dette skal være et Forsøg paa at faa jydske Amatører
til at huske paa, at ovennævnte Bølgebaand findes til
Afbenyttelse for OZ-Stationer. Er det vor — i Omtale
langt overdrevne — bekendte Sindighed, vor Forsigtig
hed for at prøve, der gør, at man ikke hører flere jydske
Sendere paa 80 111, end Tilfældet er.
Det falder mig ikke særlig let, ligefrem at anbefal
80 m Baandet, da jeg aldeles ikke finder Forholdene
der saa særlig behagelige og gunstige, men naar det nu
er saadan, at det vel nok for Tiden er den eneste farbare
Vej til indenlandsk QSO, kan det jo ikke hjælpe at
trodse Forholdene.
QSO mellem indenlandske Hams maa man ikke for
agte, de medfører Bekendtskaber imellem os, Bekendt
skaber, der ved eventuelle efterfølgende Besøg kan faa
varig Karakter og kun være gavnlige for Kortbølge-Sagen
i sin Helhed,

Naar man engang imellem trodser QRN og sætter 80 m
Spolerne i Modtageren, faar man, i bogstavelig For
stand, et Indtryk af, hvor levende aktive specielt Fyn
boerne er — i dennee Forbindelse regnes 7F og 7EJ
for Fynboere — Hi'.
Det kunde være morsomt, om vi Jyder engang imel
lem paa ganske tilsvarende Maade kunde træffes i Luf
ten. Fraregnet OZ5A har jeg praktisk talt ikke hørt
jydske OZ-Stationer paa 80 m. Jeg vil nødig tro, at det
er min Modtager, der reagerer, men vil, i hvert Fald
indtil videre, holde paa, at der er Mangel paa jydske
Sendere paa Omraadet.
Jeg skal, som jeg tidligere har nævnt, ærligt indrømme,
at det ikke er nogen absolut Nydelse at lytte paa 80 m;
jeg tænker her særligt paa QRN. Hertil kommer, efter
min Erfaring, at medens de kære »Naboer« absolut ikke
foler sig generte af, at man arbejder paa 40 m, bliver
Forholdet straks noget andet paa 80 m. Hos mig er det
saaledes, at alle BCL Lytteree indenfor en Afstand af 200
til 300 Meter hører mig udmærket paa Kalundborg Bølge
længden i Pauserne dér; fra nogle Sider har der endog
været Ærgrelse til Stede, naar Udsendelse af Radiofoni
igen begyndte, idet jeg da fuldstændig slaaes ud, og lier
var da endelig noget Nyt at høre paa.
Jeg mener dog ikke, at man skal lade sig afskrække
over de Forstyrrelser, man eventuelt vil volde BCL-Lyt
tere — lidt Diplomati vil sikkert i de fleste Tilfælde
klare Sagen til begge Parters Tilfredshed.
Saafremt der er jydske OZ-Stationer i »Sving« paa
80 m eller eventuelt nogle, der endnu kun interesserer sig
for Omraadet, vil jeg være meget taknemlig for at høre
fra saadanne og ril være glad for QSO, eventuelt efter
nærmere Aftale.
I Haab om snarlig QSO med jydske OZ-Stationer, øn
sker jeg
»god Fred med Deres Naboer«
OZ3NN,

Vi maa værne om vor Ret.
Fra flere Sider er jeg bleven gjort opmærksom paa,
at kommercielle Stationer, eller i hvert Fald Stationer,
der hører andre Steder til end i .Amatørba,andene., alli
gevel arbejder her. Jeg har selv hørt en hollandsk Sen
der, hvis Fremgangsmaade næppe er helt lovlig. Selve
Arbejdsbølgen ligger ganske vist udenfor Amatøromraa
det, men dette er ikke Tilfældet med de negative Tegn,
disse høres mange Steder (Keying i Gitterafleduing?)
saaledes at de bliver svagere, jo længere man kommer
bort fra Arbejdsbølgen. En Tid generede denne Station
meget i Amatøromraadet (40 Meter), men er ikke hørt
de senere Maaneder.
Derimod er der hørt en Station, der sender meteoro
logiske Meldinger. Har andre Amatører bemærket noget?
Prøv med Bølgemaaleren og indsend Rapport! I Amerika
taaler man ikke sligt — hvorfor skulde man saa her
i Europa?
Hvis vi ikke værner om vor Ret — — saa har vi en
skønne Dag mis let den helt!
OZ7Z.

Landsstævne — Morsekursus — Aktivitet.
Hvorledes gaar det med OZ-Landsstævnet? Jeg synes,
at vi inden alt for længe burde have et saadant arrangeret,
om ikke for andet, saa for at vi dér kunde hilse paa hin
anden og lære hinanden at kende. Er der Interesse) for

Sagen, saa frem i »OZ« med Tilkendegivelse herfor.
Kunde der ikke over en OZ-Station blive sendt Morse
kursus hver Søndag, f, Eks. fra 8,30 til 9,00?
Hvad bør der gøres for at faa de jydske Amatører lidt
mere aktive? For Tiden høres OZ-Stationer fra alle Lan
dets øvrige Dele, kun Jylland glimrer ved en beskeden
Tilbageholdelse. Den mest aktive er vist 7EG. Under
tegnede vilde meget gerne have QSO med jydske OZ. Jeg
er meget interesseret i Fone; Rapporter, ogsaa fra DR
Amatører, vil omgaaende blive besvaret med QSL.
Maa jeg samtidig henvise til Kortbølge-Amatøren Side
60 og 61 vedrørende QSL Kort; jeg har ventet og venter
endnu paa saadanne; selv om Jeg omgaaende sender QSL,
har jeg dog i mange Tilfælde ikke modtaget nogen igen.
Hvorfor skal Expeditionen af QSL stadig skubbes ud,
saa den kun foregaar ved de halvaarlige Stations-Rengø
ringer?
OZ5H.
OZ2RD
I Juni og Juli Maaneder har jeg været meget i Luften
paa 40 m Omraadet, men Forholdene har desværre ikke
været de allerbedste — helt umulige for OZ-Arbejde ud
over ganske lokal. Her paa Egnen er vi 4 Amatører,
der næsten daglig faar os en lille QSO, men Afstanden er
ikke over 2—3 km. Vi har i Juli Maaned lavet Forsøg
over, hvor langt Jordbølgen fra en lille 6—10 watts Sen
der kan naa og har prøvet inden for en Afstand af 5—10
km, men Resultaterne er endnu negative.
Min sidste OZ-QSO (paa 40 m Baandet) havde jeg med
OZ1I den 5. Juni. 1I gik meget kraftig igennem her, og
det var derfor en stor Fornøjelse atter Søndag den 2. ds.
at høre OZ-Telefonistationer paa 40 m. Jeg havde QSO
med 7FK og 8A. De gensidige Rapporter var r6-7, 8A
havde input ca. 8 watt, input her ca. 10 watt. Hørte næ
sten samtidig 1D i Ringsted med Styrke r8.
Det hele varer sikkert ikke ved, det har formodentlig
kun været et af de korte Bølgers sædvanlige uberegnelige
Sidespring. — I Dag OK, hvordan i Morgen??
OZ2RD.
AALBORG-NØRRESUNDBY (ved OZ7Z)
OZ7EG, Aalborg, arbejder med Telefoni paa 80 Meter.
Der bruges Heising Modulation og saavel Modulationsrøret som Senderrøret er RE604. Stationen har været i
Forbindelse med Danmark, Tyskland, Holland og Eng
lund. Energien 12-14 Watt. Antenne 1/2 v/f Hertz.
OZ7NH, Aalborg, benytter en Energi af 20 Watt til en
TB 04/10.. Der er opnaaet Forbindelse med Europa og
Nordafrika, men endnu ingen DX. Desværre har der
været arbejdet meget lidt paa Grund af Naboernes QRM!
OZ3O, Aalborg, arbejder med Telefoni paa 80 Meter.
Input er 6 Watt, moduleret ved Heising-Metoden. Anten
nen har hidtil været en 21 Meter v/f Hertz, den bliver
nu gjort dobbelt saa lang, hvorefter der haabes paa bedre
Resultater. Der er hidtil opnaaet Forbindelse med flere
danske Amatører,
OZ7ZH, Aalborg, er efter flere Aars Tavshed atter i
Gang. Senderen er Hartley (Hi. C.) og Senderøret RE604
med 220 Volt paa Pladen. Input er 12—14 Watt. Anten
nen er 21 Meter v/f Hertz, og da QRA er paa Toppen af

en høj Bakke, er der opnaaet gode Resultater. Paa 401
Meter faas det meste af Europa med r6-8, t9. Paa 20
Meter er det lige lykkedes at faa QSO med Brasilien r4,
og 3 QSO med U.S.A. r4. Desuden en Forbindelse med
Ægypten foruden de sædvanlige EAR, CT osv. Desuden:
er der modtaget Rapport fra Azorerne.
OZ7Z, Nørresundby, har været i Luften af og til med
en lille. Hartley-Scnder. Senderør RE 131 med 300 Volt
paa Pladen, Input 8-10 Watt. Paa 40 Meter er hele
Europa arbejdet, og der er opnaaet mange fornøjelige
QSO’er med gamle »hams« som G6PP, G6CL og andre.
Navnlig G6PP var det morsomt at tale med igen. Han
har været besøgt i London for flere Aar tilbage.
Paa 20 Meter er der opnaaet Forbnidelse med U.S.A..
(bedste QRK r6) og Island foruden FM, EAR, CT osv.

Sjælland og Lolland-Falster.
OZ1D (RINGSTED)
Sidste Aar ved et Besøg i Gøteborg traf jeg SM6UT
og blev saa vel modtaget, at jeg blev der i mange Dage;
I Aar er SM6UT flyttet til Malmø, og forleden gjorde
han Genvisit hos mig. Det var morsomt at høre om
Forholdene derovre, at blive orienteret m. H. t. SM
ernes Interesser, og høre Nyt om de forskellige hams.
— Vy om SM6UA arbejder fremdeles med sine tre Sta
tioner, i Gøteborg, paa Orust og i Vårmland. Eftersom
Sæsonen er. Han havde sidste Aar Besøg af G6YL og
har, siges der, siden d a g l i g haft QSO med hende. —
SM6WL tidligere Gøteborg, kendt fra sine heldige 10 m
Forsøg, er nu i Stockholm og aktiv der. — SM6UT ar
bejder for Tiden paa en 100 W CC Sender og mener at
være klar i Løbet af en Maaned. Han kommer ogsaa
med Fone paa 80 m. Iøvrigt ynder SM’erne ikke Fone,
specielt ikke paa 40 m, og det var ikke helt blide Ord,
han havde om de OZ stns, der med daarlig Modulation
i lang Tid forstyrrede 40M. Dette Forhold maa dog
siges at være traadt ind i en bedre Fase, eftersom saa
godt som al OZ Fone nu køres paa 80 m.
I Stockholm holdes aarligt et Meeting, som samler
Deltagere fra hele Landet. Som Helhed synes der i Sver
rig at være stor Interesse for et mere intimt Samarbejde
mellem SM og OZ, end Tilfældet nu er. Jeg tror, denne
Interesse deles i høj Grad af alle OZ hams, og for
haabentlig vil den af EDR paatænkte interskandinaviske
test bidrage hertil.
Et Punkt, der er stor Enighed om i SM, er m. H. t.
Holdningen overfor EU. Ingen QSL besvares derfra, og
heller intet CQ faar noget Svar fra en SM.
Grunden til denne absolut afvisende Holdning er dels
den, at EU ikke vil anerkende de internationale Aftaler,
dels at EU ikke har den rette Ham Spirit og aldrig
gaar ind for nogen Art af Samarbejde, ikke er interes
seret i nogen Art test eller sked. el. lign., og endelig
dette, at EU driver rød Propaganjda paa deres QSL Kort.
I Virkeligheden har SM sikkert Ret i dette, og vi
burde i Grunden staa paa samme Standpunkt og lige
frem tilkendegive overfor EU, at vi ikke regnede dem
med under disse Forhold. Dette er jo allerede sket i
mange Lande, og det begynder at blive mere og mere
svært for en EU at faa en QSO. Det vilde' interessere
mig at høre fra andre OZ hams herom.

Som Afslutning paa
en trip ned til OZ7YP
som svømmede i japs
at lære Japansk. Det
Grejer der behøves for
den, rette Mand kommer til!

SM6UT’s Besøg herovre tog vi
for at hilse paa vor DX-mager,
Kort og saa smaat tænkte paa
er morsomt at se, hvor simple
at faa fine Resultater, naar bare
OZ1D.

OZ7FP.
Et Aars Tid har jeg ligget »brak« og er nu saa smaat
begyndt at røre Nøglen igen. Paa min Sommer QRA i
Snekkersten har jeg i de sidste Par Maaneder benyttet
en selfrectified Opstilling med 2 »80 Wattere«, Fabrikat
Émko’s Oxyd.
Jeg har. mest hengivet mig til 14 MC Omraadet,. og
med 70 Watts Anodeenergi er det lykkedes mig at opnaa
følgende DX med Rapporterne: PY1CR r6, LU4KC r5,
UE3CR r5, W2BSR r4, W2ASC r5 og W2CQX r5.
Desuden har jeg haft ZC6JM Jerusalem r8, SU1CH r8,
samt en schedule med FM8IH gennem1 en Uge, r9 hver.
Gang!
Forgæves har jeg lyttet efter VK & ZL i lange Tider.
Derimod kommer W6 og W7 godt ind om. Morgenen ved
6-7 Tiden. I og KA kan underliden høres midt paa Dagen,
naar Forholdene er gode.
7 MC bandet har været vanskeligt med Hensyn til DX
grundet paa voldsom QRN; desuden er det. i de sene
Aftentimer saa overfyldt med kraftige europæiske Statio
ner, at det er sjældent, at DX kan høres igennem.
I sin Tid kunde man næsten altid være sikker paa at
.træffe danske i Luften om Søndagen. I de Par Maane
der, jeg har været i Gang, har jeg kun hørt ganske faa
OZ hams; jeg tror, det var kun 4—5 Stk. Hvor og hvor
naar arbejder OZ Amatører?
For ca. tre Aar siden, husker jeg, at Svenskerne hver.
Søndag Formiddag Kl. 11 lyttede til en lille NyhedsBulletin eller Presse udsendt af SSA over en Amatør Sta
tion, dengang var det SM5TN. Efter Avisens Slutning søg
te SM Amatørerne saa QSO indbyrdes. Kunde noget, lig
nende ikke arrangeres herhjemme paa 7 eller 3,5 MC
Tidspunktet kunde passende være f. Eks. Søndag Morgen
før Radiofonien begynder. Man kunde sikkert finde en
dertil egnet ham, som var villig til at udsende en Bulletin,
for E.D.R. bestaaende f, Eks, af Smaa-Meddelelse'r til
Medlemmerne, Rapporter fra Ind -og Udland, »calls heard«
etc. - hw?
Find Philip, OZ7FP.
OZ7VP (MERN)
20 Meter Omraadet har i hele Maj Maaned været vderst
slet for DX-Arbejde, og der er ingen Bedring at spore.
Resultaterne har derfor været magre. 2 QSO med Brasi
lien, 4 med Japan, 3 med Hongkong ,1 med Philippi
nerne og. 5 med U.S.A., foruden de sædvanlige: Island,
Sudan, Egypten, Asien, Trans Jordan osv. En QSO med
XOZ7H, som befandt sig ved Gibraltar, og en anden QSO
med XW8A, som befandt sig 1 Rio de Janeiro Brasilien.
Haaber paa bedre Forhold.
DR055 (NYKØBING F)
I Juli Maaned har jeg flere Gange forsøgt at lytte paa
.3,5 MC (Recv. 1-V-.l, Schnell), men næsten altid uden Re
sultat. De eneste Stationer, der gaar pænt ind her, er
G øg nogle faa OK samt en enkelt PA. Er det hernede paa
»Sydhavsøerne« alene, at Forholdene er saa elendige el

ler er det overalt? OZ har jeg overhovedet slet ikke hørt
hverken paa 7 eller 3,5 MC. — Kommer der slet ingen
OZ hams paa 3,5 MC om Søndagen mere; man. hører i
hvert Fald ingen mere!
De bedste Modtagerresultater, jeg har haft i denne
Maaned, havde jeg paa en Tur til Hove Strand (Ods Her
red;. Med en lille transportabel Modtager 0-V-1 hørte
jeg herovre i Teltbven den 26 .og 27. Juli SM, D, G, OH,
OK og EA med en Styrke r5-8, saa det ser næsten ud,
som om Forholdene er bedre ved Sejrøbugten end her ved
Østersøen, hvori det saa kan ligge.
Og saa til Slut blot el lille Spørgsmaal. Er Lolland
Falster noget for sig selv, eller hvad er Grunden til, at
der ud over de 4—5 Amatør-Sendere i Nakskov er der
mig bekendt kun een lise. Sender hernede paa de 2 Øer.
Hvad skal vi gøre for at faa fat i de Amatører, som
gerne vil være med, men ikke kender andre, der kan.
hjælpe dem. Mig bekendt er der ikke andre EDR Med
lemmer her paa Falster end undertegnede.
Skal vi ikke være enige om, OZ og DR Amatører paa
Lolland-Falster, at der i den kommende Sæson skal ta
ges kraftigt fat og agiteres for vor fælles Sag.
DR055.

Kortbølge-Radio paa Sjælland
og Lolland-Falster.
Indtryk fra en Ferietur.
Enhver Kortbølgeamatør føler en Trang til at møde
andre ligesindede og en Lyst til at se, hvorledes andre
Amatørstationer er indrettet. For et Aar siden skildrede
jeg her i »OZ« en Uges Besøg hos jydske Amatører. Og
hvorledes, det staar til paa Fyn, vil være kendt fra Re
ferater af den derværende Afdelings Sammenkomster.!
Nu kommer Turen til Sjælland og Lolland-Falster. I
denne Landsdel har man endnu ikke dannet nogen Sektion
i Lighed med den fynske og jydske, men dens Virkelig
gørelse er antagelig kun et Tidsspørgsmaal. Dygtige og
interesserede Amatører er der i hvert Fald ingen Man
gel paa.
Mandag den 20. Juli startede OZ5Q, OZ7DY, OZ7EJ og
undertegnede for som første “Dags Maal at haa Store
hedinge til Aften. Da vi kørte gennem Næstved, benytte
des Lejligheden til; at hilse paa den derboende kendte
Fjernsynsamatør, Herr E. Nielsen, som beredvilligt viste
os sine interessante Apparater. I Faxe havde vi den Glæde
at hilse paa DR066, der afslørede sig som en særdeles be
gejstret Kortbølgeamatør. Vi venter, at der spørges godt
Nyt fra Faxe inden længe.
Blandt vore første Oplevelser i Storehedinge maa des
værre nævnes en halvraa Bøf, som hver af os fik serveret
paa et derværende Hotel, Det er maaske nok Synd for
den ellers rare lille By at nævne det (Hi!), men, nævnte,
Bøf vilde have haft godt af en Omgang ultrakorte Bølger
efter Professor Esaus Metode. Bortset herfra blev vort
Ophold i Storehedinge yderst fornøjeligt, og det skyldes
i første Række den Gæstfrihed, vi mødte hos OZ7VE og
Frue. Fra OZ7VE’s Station havde vi Fone-QSO med OZ5G,
OZ5H og OZ9D, som saaledes fik konstateret, at vi hel
skindet havde naaet første Dags Maal.

Næste Dags Formiddag gik med Besøg paa Stevns Klint,
Fyret og Højerup Kirke. Fyrets Radiostation har ret stor
Energi, men arbejder udelukkende automatisk, idet der
kun sendes Bogstaverne ST.
Eftermiddagen var reserveret til et Besøg hos OZ1D i
Ringsted. Det var med store Forventninger, vi ankom, og
de blev ikke skuffet. Igennem mange Aar er vi blevet
vænnet til at betragte denne Amatørstation som en af de
absolut førende her i Landet, og naar man tager Anlæg
get i Øjesyn, ser man, hvor berettiget det er. Ikke mindst
maa man forbavses over de mange høje Hylder, fuldt be
sat med Akkumulatorer i højfin Stand. Det er noget,
der fylder den besøgende med Respekt, naar man ved,
hvad et Højspændingsanlæg af den Art fordrer af Pas
ning. Og saa er OZ1D først og fremmest en eksperimen
terende Amatør. Der er stadig noget Nyt, som skal prø
ves, og en Del af Stationen er derfor næsten altid under
Ombygning. Kender vi ikke alle det forfriskende i at
træffe en Amatør, som undgaar at stivne i gamle For
mer, skønt han har været aktiv Eksperimentator i mange
Aar?

Desværre tillod Tiden ikke at besøge ret mange kø
benhavnske Amatører, men jeg formoder, at der bliver
god Lejlighed til at træffe dem til E.D.R.s Generalforsam
ling. Vi besøgte OZ7GL og OZ7N. Mon der findes Pro
vinsamatører, som har været i Hovedstaden uden at be
søge OZ7GL i det mindste een Gang? I saa Fald er det
noget ganske specielt. Det er ikke saa faa Amatører, som
i Aarenes Løb har nydt godt af OZ7GL’s Gæstfrihed.

Fra venstre: OZ7F, en Vagtpost paa Kronborg, OZ7DV og OZ7EJ(B:l!edet taget af OZ5Q).

Under Onsdagens Udflugter til Nordsjællands Sevær
digheder passerede vi Snekkersten og hilste paa OZ1B og
fik hans Sender forevist. Ogsaa OZ7T’s kendte Station
havde vi selvfølgelig i Tankerne, men da Ejeren ikke
var hjemme, og Senderen var demonteret med Henblik
paa Ombygning, var der ikke andet at gøre end at køre
forbi. Hen under Aften havde vi en interessant Samtale
med OZ7SS i Brønshøj og besaa hans Sender, som har
ret stor Energi og bruger danske Rør.
Inden vi forlod København Torsdag Formiddag, fik
vi »Neutrofon«s Fabrik forevist. Det er OZ7GL, som er
ansat i Firmaets Laboratorium, vi kan takke for, at vi
fik et Indblik i den omfattende Virksomhed. Nu sattes
Kursen mod Skamlebæk Radio, som vi takket være for
skellige venlige Menneskers Assistance havde faaet Lov

til at besøge tillige med Kalundborg Radio. At faa Ad
gang til disse Herligheder — især Skamlebæk — er ellers

* Skamlebæk Radio.

sjældent
almindelige
dødelige
beskaaret.
I
Skamlebæk.
blev vi elskværdigt vist rundt al Ingeniør Svenningsen,
som forklarede alt af Interesse i det omfattende Kom
pleks af Sendere og Kraftmaskiner. Ogsaa i Kalundborg
blev vi meget venligt modtaget af Assistent Søndersted,
der forresten i Samtalens Løb afslørede sig som ekspe
rimenterende Amatør. Endnu var han dog ikke naaet til
de korte Bølger, men vi forsøgte saa smaat at indpode
de første Baciller. Men selv om de virker, maa vi vist
ikke gøre os Haab om, at Kalundborgs Sendetider ind
skrænkes af den Grund. Hi!
Næste Dag gik det ad Møen til, og vi var saa heldige
at træffe OZ7HS hjemme, da vi naaede Stege. Efter at
have beundret hans smukt udførte Anlæg kørte vi ud

Fra venstra ^staaende): OZ7EJ, OZ7HS, OZ7VP og OZ7F.
Siddende: OZ7DV og OZ5Q.
(Har Lygten røget? Red.)

til Klinten og havde den Glæde, at OZ7HS tog med. Ogsaa
om Aftenen, da vi besøgte OZZ7VP i Mern, fik vi lokket
OZ7HS med. Ja — Besøget hos OZ7VP fortjener næsten
at beskrives i en Artikel for sig. Om hans fænomenale
DX-Resultater har der længe gaaet Ry, og det samme
vilde være Tilfældet med den overordentlige store Gæst?
frihed, man møder dér, saafremt det ikke vilde være en
Risiko for at krænke Privatlivets Fred. OZ7VP er efter
haanden naaet saa vidt, at han knap nok betragter Ame
rika som DX, og Japanerne har han haft saa tit, at han
snart er ked af at blive ved at ulejlige dem. Hi! I øvrigt
er OZ7VP en yderst alsidig Mand. Han har et helt La
boratorium, som blandt andet ogsaa for en Del omfattet
den kemiske Videnskab. Det var en meget interessant
Aften, og det blev sent, før vi brød op.

Lørdag Morgen forlod vi Sjælland og tog til Falster.
Efter at have hilst paa DR055 i Nykøbing gik det vi
dere til Lolland, hvor vi gjorde Holdt i Nysted for at
træffe OZ4A, som er en af vore gode gamle Kendinge.
Af liam fik vi ogsaa 'Adressen paa en kortbølgeinteresse
ret ung Mand i samme By. Vi opsøgte den vordende
Amatør og fik Lejlighed til at hjælpe ham paa forskellig
Maade.
Paa Vejen til Nakskov aflagde vi Besøg paa den store
Dieselmotorfabrik i Holeby. Det første Menneske, vi
tiltalte i Nakskov (bortset fra Hotelpersonalet) var pud
sigt nok OZ2S, uden at vi i Begyndelsen anede, at det
var ham. Under hans gode Førerskab fik vi en fornøjelig
Aften ud af det, idet vi var saa heldige at være komme
paa en af Byens store Festdage. Af de øvrige Amatører;
naaede vi kun lige at hilse paa OZ2A, inden han stak paa
Ferie i Tyskland. OZ7P var paa Ferie og kunde altsaa
desværre ikke træffes. Under Opholdet i Nakskov blev
vi interviewet, og i »Tidende« stod kort Tid efter en Be
retning om »De fire Æterbetvingere« og Turens Oplevelser.
Om det saa var Bøffen i Storehedinge, saa kom den
paa Tryk. Hi!
Tidlig Søndag Morgen gik det ad Langeland til med
den flotte nye Damper »Mjølner«, hvis Telefonisender,
vi fik Lov til at se. Ruten mellem Lolland og Fyn tværs
over Langeland er efterhaanden blevet en kendt og skat
tet Trafikaare, og Senderen bruges derfor til at give For
haandsoplvsninger om Antal af Passagerer, Biler- m. m.
I Skrøbelev naaede vi via OZ7F at hilse paa en Del Ama
tørkolleger, inden Statsradiofonien Kl. 10 satte det sør
geligt bekendte Punktum for yderligere Udfoldelser fra
Amatørernes Side. Om Eftermiddagen tog vi — efter at
have• taget OZ7EJ’s smukke Station i Øjesyn — videre
til Fyn og sluttede af med et Besøg i OZ5Q’s Hjem i
-Nr. Aaby.
En yderst vellykket Tur var tilende. Besøget hos de
.mange aktive Amatører har givet os nye Impulser, og
mange Ting, vi har set og Oplysninger, vi har faaet, vil
i den kommende Tid blive til Gavn for vore egne Statio
ner. Vendingen om »den gode Amatøraand« er vist snart
lidt forslidt, men der findes nu ingen bedre til at betegne
det, vi i saa fuldt Maal har mødt paa vor Tur. Der siges
sommetider, at Kortbølgeamatørerne er et Folkefærd for
sig selv. Hvis det er rigtigt, saa viser al den Venlighed
der er vist os, at det er den største Kompliment, som
kan siges.
OZ7F.

Nøglefilter.
Af OZ7KB.
Et udmærket og effektivt Nøglefilter kan fremstilles
af et Par Honeycombspoler med en Selvinduktion paa
ca. 90 Milli-Henry (ca. 10 Vindinger). Hosstaaende Teg
ning viser Systemet. Spolerne er indsat i hver sin Tilled
ning af Nøglen, over selve Nøglen kan der passende sæt
tes en Blok paa ca. 500 cm. Blokken øver Spolerne pg
Nøglen har hos mig givet det bedste Resultat med en

Værdi af 0,1 MF, men jeg anbefaler, at man, naar Filtret
bygges, forsøger sig frem mellem Værdierne 2 MF og
0,01 MF for at undgaa Klik, da Forsøgene har vist, at ved
f. Eks. en Spænding paa 200 Volt gav Afbrydningen ingen
Klik med en Blok paa 0,05, medens der ved 750 Volt kræ
vedes en paa 1 MF for at undgaa Klik.
Filtret virker upaaklageligt baade i Plus og Minus,
men Virkningen var bedst i Minussiden.
Til Slut skal jeg blot oplyse, at man med Held ogsaa
kan anvende Filtret over for Støjkilder som elektriske
Klokker og smaa Motorer.
OZ7KBL

Stationsbeskrivelser.

Redaktionen havde indtil ganske kort Tid før Bladets
Trykning regnet med at faa Lejlighed til at beskrive
Kortbølgestationerne OZ1W og OZ7KB i dette Nummer
af »OZ«., Naar det imidlertid ikke er. lykkedes at frem
skaffe de nødvendige Oplysninger og Billeder i rette
Tid, skyldes det de paagældende Amatørers Ønske om
at gøre Stationsbeskrivelserne saa indholdsrige og in
teressante som muligt. Næste Nummer af »OZ« vil brin
ge disse Stationsbeskrivelser.

Generalforsamling.
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KORRESPONDANCE
saa lille endda blandt OZ-Hams. I saa Fald vilde det.
maaske være en Opgave for Herr Flensboe at indvi »OZ«’s,
Læsere i de sidste Resultater af Videnskabens Forsøg
paa at udforske Fading Effekten. Naar han henviser til
Professor P. O. Pedersens berømte Bog og endvidere
paastaar, at Fading-Problemet forlængst er løst, saa maa
vi fra den Kant kunne faa vor Viden betydelig beriget.
Endnu er vi jo ikke her i »OZ« blevet overfodret med
saglige Artikler fra Herr Flensboes Haand. Forøvrigt
er det vist den almindelige Opfattelse, at selv Viden
skaben paa det nævnte Omraade e n d n u
kun støtter
sig til Hypoteser.
Forsøget paa at reducere Værdien af Amatørernes Un
dersøgelser lig Nul, kan ikke blive til Ære for nogen —
allermindst for Herr Flensboe, som selv er Amatør. Jeg
vil tillade mig at hævde, at det Forskerarbejde, som
f. Eks. udføres af mange engelske og tyske Amatører,
er eller vil blive af en ikke ringe Værdi. Selvfølgelig er
der Omraader hvor kun Videnskabsmænd kan gøre en
Indsats, men der maa ogsaa være Tilfælde, hvor Amatør
og Videnskab kan arbejde Haand i Haand.
Herr Flensboes Slutbemærkning om Forbedring af min.
Telefoni vilde jeg have anset for at være overflødig, saa
fremt den ikke passede saa godt ind i den hele Tone,
der præger hans Indlæg. Som eksperimenterende Ama
tør arbejder jeg selvfølgelig stadig paa Forbedring, selv
om den store Mængde Rapporter, jeg stadig faar, ikke
Just peger paa, at min Telefoni i særlig høj Grad træn
ger til at skænkes Opmærksomhed af saadanne Aar
sager.
OZ7F.,

Videnskab og Virkelighed.
I Anledning af de i sidste OZ fremsatte Betragtninger
af Hr. Helmer Fogedgaard, vedrørende de af ham arran
gerede og kritiserede Undersøgelser af »Studier over Fa
ding Effekten«, føler jeg Trang til, paa de ældre Amatørers
og egne Vegne, at bemærke følgende:
Jeg finder det overordentligt forstaaeligt, at Deltagel
sen i de omtalte Forsøg har været saa ringe, men for
klarer denne Kendsgerning paa hel anden Vis end Hr.
Fogedgaard. Denne, man fristes næsten til at sige de
monstrative, Passivitet forekommer mig at være et glæ
deligt og særdeles talende Vidnesbyrd om den danske
Kortbølgeamatørs sunde og naturlige Indstilling overfor
Begrebet Storhedsvanvid, thi med al Respekt for Hr.
Fogedgaards og Konsorters Indsigt og Dygtighed begriber
jeg ikke, hvorledes disse Herrer kan føle sig kompe
tente til att age en Opgave op, der for det første forlængst
er løst, og for det andet, naar den endelig skal løses,
kun kan beherskes af de mest fremragende Videnskabs
mænd. Jfr. Prf. P, O, Pedersen: Propagation of Radio
Waves (1927).
Lad os være ærlige overfor hinanden og erkende, at
de Resultater, vore Eksperimenter i gunstigste Tilfælde
fører til, kan glæde og hjælpe os til at forbedre vor Sta
tion og dens Virkemaade, men systematiske Prøver af
videnskabelig Natur, kan kun arrangeres og vurderes af
Videnskabens Spidser.
Lad os blive »ved Jorden« og udnytte »OZ«’s dyre
købte Spalter og vore Kræfter paa bedre Maade. Hvad
mener Hr. Fogedgaard f. Eks. om at forbedre sin Fone?
Med Tak for Optagelsen
OZ2U.

QSL-CENTRALEN

For at give Læserne Lejlighed til at betragte denne
Sag fra to Sider, har vi før Trykningen tilladt os at
forelægge Hr. Fogedgaard ovenstaaende Indlæg og an
modet om en Udtalelse, som vi bringer nedenfor.
Red.

I QSL-Centralen henligger Kort til følgende af QSL-Cen
tralen ukendte OZ-Stationer:
XOZ1AA 1X 1Z 2B 2D 2DO 2EK 2F 2FK 2'K 5KC
2KG
2MK 2RK 2RS 2XY.
3F 3GK 3KY 3NO 3R 3RN 3SV 8Z.
4FQ 4QW 4ZS.
SAO 5B 5BO 5GO 5HG 5HR 5K 60 60K 6S.
50 50K 5S.
XOZ7AW 7B 7D 7DD 7DX 7EO 8EI 8ET 8FH 8FO
7E0 7ED 7ET 7FH 7FO
7FW 7G 7GK 7HA 7HP 711
71N 7KD 7M 7MD 7NC
7NJ 7NS 7NT 70H 70P 7R
7S 7SK 7SX 7TK 7TV 7U
7UE 7WJ 7X 7ZA.
8C 8OG.

Irettesættelse og Vejledning er godt, og det er jeg ogsaa
altid modtagelig for — vel at mærke, naar man samtidig
kan mærke, at Hensigten dermed er den bedst mulige,.
Herr H. Flensboe føler »paa de ældre Amatørers og
egne Vegne« Trang til at tage til Orde mod min Behand
ling af Fading-Problemet, og han gør det bl. a. ved in
direkte at beskylde mig for at lide af Storhedsvanvid.
Hvor meget der er om: det, tør jeg roligt overlade til Af
gørelse blandt de Amatører, som kender mig, men for
øvrigt vedkommer det ikke den foreliggende Sag.
Naar Herr Flensboe for en Gangs Skyld farer til at
skrive i »OZ«, saa kunde og burde hans Indlæg have
været en saglig Vejledning. Den Tone, der nu præger
det, gør det i Stedet til et Angreb, som! ikke tager sig
godt ud blandt Kortbølgeamatører. Derfor vilde oven
staaende Indlæg sikkert ogsaa have vundet en hel Del,
hvis det var blevet skrevet af en af »de ældre Amatø
rer«, der efter Herr Flensboes Udtalelser sammen med
ham har følt sig forpligtet til at irettesætte mig.
Hvis den ringe Deltagelse i Forsøget kun skyldes
en demonstrativ Passivitet, saa er der altsaa endnu Haab
om; at Interessen for Fading-Fænomenet slet ikke er

Medlemmer, der kan tænke sig Muligheden af, at oven
nævnte Kort kan være til dem, bedes tilskrive QSL-Centra
len. Postboks 79, København K.
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