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Kortbølgestation OZ7GL København.
Paa Landsstævnet i Fredericia i Paasken fremkom
der fra forskellige Sider Udtalelser om, at der i »OZ«
var for faa populære Artikler, især saadanne som Ny
begyndere har Brug for. I den Anledning vil jeg beskrive
min Station Led for Led, saaledes at der i hvert af de
efterfølgende Numre af »OZ« vil fremkomme en fuld
stændig Konstruktionsbeskrivelse af de enkelte Apparater.
Artiklerne vil fremkomme i følgende Rækkefølge:

støt den hellere i dens Arbejde i at dygtiggøre den
danske Kortbølgeamatør. Naar De selv er blevet en dyg
tig Kortbølgeamatør, vil De opdage, at »hvad EDR gør

1) Kortbølgemodtageren. (Band rcvr.)
2) Hartley Senderen.
3) Monitoren (220 V. Jævnstrøm).
1) TP TG Senderen (220 V. Jævnstrøm).
5) 3-Trans LF Forstæker med Push Pull Udgang. (220
V. Jævnstrøm.)
6) Den transportable Modtager og Sender. (Kullen
Senderen. Se »OZ« Aug. 31.)
Min Artikel i Dag vil indeholde en historisk Beskri
velse af min Station!
Jeg har som de fleste Amatører begyndt mine Forsøg
med et Krystalapparat, det var i 1923. Et Aars Tid
efter begyndte jeg saa. at eksperimentere med »Audion«
Apparater, som det hed den Gang. Jeg begyndte paa Bøl
gelængderne omkring 10,000 mtr. og gik Aar efter Aar
længere ned, indtil jeg naaede 10 mtr. i Foraaret 1929.
Med Kortbølgesendere begyndte jeg først at »lege« i
December 1928. I Radiopressen har jeg fulgt Udviklin
gen Skridt for Skridt, og i Efteraaret 1927 læste jeg saa,
at der var dannet en Kortbølgeklub i Danmark ved
Navn EDR. Jeg saa straks, at det maatte være en Klub
for mig, og efter at have fulgt denne Klubs Arbejde (ved
at læse Klubbens daværende Medlems-Organ »Radio-Po
sten«) et Par Maaneder, meldte jeg mig ind i November
1927 og har siden staaet som Medlem. Først da jeg blev
Medlem af EDR, fik jeg et Maal at arbejde frem imod,
og først da opdagede jeg, hvad kammeratligt Samarbejde
betød for en Radio-Amatør, og det er EDR, jeg kan
takke for, at min Interesse er holdt vedlige. Jeg vil paa
dette Sted sige til alle nuværende Medlemmer, særlig de
nye, at skulde der i EDR komme en Ordning,
som De
i Øjeblikket synes mindre godt om, saa lad for alt i
Verden være med at melde Dem ud af Klubben, men

I Foraaret 1928 fik jeg tildelt mit DR Nr. og kom til
at hedde DR010. Dette Kaldesignal hjalp mig til paa
en udmærket Maade at deltage i effektivt Arbejde paa
de korte Bølger (Konkurrencer, Forsøg o. lign.). Det
hjalp mig ligeledes til at høre, hvordan en Amatørkorre
spondance skal foregaa, det hjalp mig til at kunne tele
grafere, og det hjalp mig til at komme i nærmere For
bindelse med Amatører i alle Verdensdele, saaledes at
da jeg fik Sender, behøvede jeg blot at sende: »old DR
010«, og straks kunde jeg mærke, at Amatøren i »den
anden Ende« kendte mig og var glad for at tale med
mig. Men det at faa tildelt et DR Nr. er ikke lutter
»Spøg«, det forpligter ogsaa til, at man altid s k a l være
beredt til at række en Sender-Amatør en hjælpende Haand
ved at aflytte hans Sender, naar han afholder Forsøg
baade af den ene og den anden Art. Jeg kan nævne man
ge Eksempler, hvor jeg som DR Amatør har hjulpet
saavel inden- som udenlandske Amatører med vanskelige
Problemer, men af Pladshensyn kan jeg desværre ikke
nævne disse her. Men en Ting kan jeg sige, og det er,
at det glædede mig, at Senderamatørerne brugte mig saa
meget, det beviste, at de satte Pris paa en DR Amatørs

Arbejde. Jeg vil som en Bibemærkning sige, at af de 1250
QSL-Kort, jeg har sendt ud, har jeg faaet besvaret de
893 Stk., hvilket igen beviser, at Senderamatørerne trods
alt sætter stor Pris paa Lytter-Rapporter, naar de er
udført nøjagtigt!
1 December 1928 begyndte jeg at sende, min QRA var
da Brønshøj. Jeg havde her 127 Volt Vekselstrøm, hvad
jeg forøvrigt var ked af i Begyndelsen, nemlig fordi jeg,
skulde have Ensretter og Filter. Der gik 1½ Maaned, in
den jeg fik disse Ting i Orden, i denne Tid var jeg
ufornuftig nok til at sende med AC, hvad jeg har maattet
høre meget for. Saasnart jeg fik Filter-Komplekset i Or
den, begyndte jeg at sende for fuld Kraft, og har siden
været i fuld Aktivitet. Da det vilde føre for vidt her at
komme med Beskrivelser af min forhenværende Veksel
strømsstation, men samtidig med, at jeg bringer Beskri
velse af Stationen i dens nuværende Skikkelse, vil jeg
nøjes med at henvise til min tospaltede traffic note i
»OZ« Oktober Nr. 1929. Blot een Ting skal jeg nævne,
og det er, at det var i Brønshøj den 13. Maj 1929, at
jeg som første Dansker opnaaede QSO paa 10 mtr. Det
var med England, daværende G6SQ.
Min nuværende Station ligger i Peder Skramsgade i
et tæt bebygget Kvarter, men jeg maa tilstaa, at jeg staar
mig godt med mine mange BCL Naboer. Naar en af
disse har klaget over, at jeg forstyrrede, har jeg invi
teret vedkommende til at se min Station, trakteret ham
med en Kop Kaffe og en god Cigar. Jeg vil anbefale til
mine Kolleger, der er »Fredsforstyrrere«, at benytte sam
me effektive Middel! Som sagt, mine Arbejdsforhold er
i den Henseende udmærkede, og jeg kan worke, naar jeg
har Lyst.
Men nu vil jeg gaa over til den egentlige Beskrivelse
af min Station. Paa Billedet faar man et lille Indblik i
Stationen. Den faar »Krudt« fra Lysnettet 200 Volt Jævn
strøm samt fra 1 Stk. 6 Volts og 2 Stk. i Volts Akku
mulator Batteri. Anodebatterier benyttes ikke. I nederste
Hjørne til venstre staar Modtageren, som vil blive be
skrevet i næste Nr. af »OZ«. Den tykke »Stang« til
venstre paa Billedet er ikke en Flagstang, men min ud
mærkede
effektive
Centralvarmerørsjordledning!
Den
af
lange Tavle, der sidder langs med »Jordledningen«, er
Stærkog
Svagstrømstavlen,
hvorfra
alle
Strømkilderne
til de enkelte Apparater fordeles.
Aller øverst paa Billedet ser man lige et Glimt af
MOPA Senderen, som er monteret fast paa selve Væggen.
Lige under staar til venstre en Prøveopstilling paa en
Kortbølgesuper-Forsats
og
til
højre
en
Eliminator,
til
højre for denne staar Mikrofonen. Paa Hylden neden un
der
staar
Hartley
'Senderen.
Apparatet
under
Hartley
senderen er en kombineret Modtager og Sender til 220
Volt Jævnstrøm. Fastgjort paa nederste Hylde sidder en
Forplade, hvorpaa der er monteret fire af hinanden uaf
hængige Spolesæt, nemlig til 10, 20, 40, 80 og 160 mtr.
Denne Spole-Enhed har været mig til stor Nytte under
mine
»Eksperimenter« med at faa Nybegynderes Modta
gere til at virke. Min Bølgemaaler (Monitor) samt min
store Forstærker har jeg ikke kunnet faa med paa Bille
det. Billeder af de enkelte Apparater vil forøvrigt følge
med de respektive Konstruktionsbeskrivelser i de følgende
Numre af »OZ«.
Det var Beskrivelsen af min faste Station; men min
Station er kommet til at omfatte 2 Stationer foruden
denne, nemlig 1) min transportable Kuffert indeholdende
Sender og Modtager (Kulien Senderen) samt 2) min Sta-
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tion i Motorbaaden »Høgen« — en Baad, som jeg købte
sidste Sommer for ogsaa at kunne eksperimentere paa
de vilde Vover«. Det er min Agt til Sommer at tage paa
Langfart med den, nemlig Syd om Sjælland til Langeland
og Svendborg og hilse paa de derværende »hams«. Jeg
haaber til den Tid, at alle OZ Amatører vil prøve at faa
Forbindelse med mig. Jeg skal om et Par Maaneder
komme med Program over Turen og om hvilke Tider
jeg er i Luften samt en nøjere Beskrivelse af Stationen.
Da min QRA var Brønshøj, eksperimenterede jeg med
alle af Amatører benyttede Antennesystemer. Særlig »Zep
pen« kastede jeg mig over og fik ogsaa adskillige gode
Resultater med den, men der er det ufordelagtige ved
den, at den samme Antenne ikke er saa effektiv paa alle
band som Hertz Antennen; det er af denne Grund, at jeg
nu er gaaet over til udelukkende at benytte voltage feed
Hertz. Paa min nuværende Bopæl har jeg 2 Stk. 20,5
mtr. Hertz Antenner, den ene er vandret i en Højde paa
25 mtr. fra Jorden, den anden danner en Vinkel med:
Jorden paa 90° og begynder i en Højde fra Jorden paa
3 mtr. Mit »Sværmeri« for voltage-feed Hertz Antenner
er saa stort, at jeg ogsaa vil benytte en saadan i »Høgen«,
som har en Længde paa 8 mtr. Antennen vil derfor faa
en Længde paa 7,1 mtr., hvilket jeg paa Forhaand tror
vil give et udmærket Resultat. Jeg har før med denne
Længde, hængt op i Lejligheden, opnaaet fb Forbin
delser med 10 Watt input paa Sendere.
Det er mit Haab, at denne Artikel maa være til Nytte
for nye OZ Amatører, saa at de kan blive kvalificerede
til at repræsentere Danmark paa en respektabel Maade
i Æteren.
OZ7GL Poul J. Jensen.

Daarlige Stationer.
R.S.G.B. London har taget Initiativet til en Rejsning
mod alle daarlige Amatørstationer. Det gælder saavel daar
lig Tone (raa AC eller daarlig filtreret RAC), for lang
Opkaldning
som
Udsendelse
af
Grammofonplader.
Det
sidste finder navnlig Sted paa 3,5 MC Omraadet.
Selv om vi ved, at danske Amatører i Almindelighed
gør alt for at opretholde den gode Standard, lader vi dog
Meddelelsen gaa videre med Ønsket om, at R.S.G.B. vil
faa Held til at rense Æteren for Amatør-Unsendelser,
der forstyrrer og ærgrer alvorligt arbejdende Kortbølge
amatører.

Morsekursus.
E.D.R.s Morsekursus sendes hver Søndag fra. 09.00—
09,55 paa 3.5 MC. Der kaldes EDR de OZ7T Kl. 09.00;
dernæst sendes forskellig Tekst med Fart fra 25 til 60
Bogstaver pr. Minut, engang imellem afbrudt af Annon
cering med Telefoni. Der sendes med Weston Transmitter,
velvilligt udlaant af Statstelegrafen. Teksten tages hoved
sagelig fra OZ. Rapporter og eventuelle Ønsker angaaende
Morsekursus bedes venligst sendt til OZ7T, enten direkte
eller via E.D.R.
OZ7T.

Landsstævnet i Fredericia.
STÆVNET
OVER
ALLE
STÆVNER,
saaledes
kaldes
Paaskestævnet i Fredericia, der nu kun staar som et
herligt Minde for os, som deltog.
Vi Kortbølgeamatører trænger til at mødes en Gang
imellem. Ganske vist kender vi hinanden fra QSO, fra
Skriverier i »OZ«, fra Korrespondance osv. — men vi
maa se hinanden nu og da — og naar det sker, mærker
vi rigtigt, hvor den fælles Interesse binder os sammen.
Ved Ankomsten til Fredericia fandt vi alt klappet og
klart, parat til at modtage os, og vi maa her paa dette
Sted rette en Tak til vort Medlem i Fredericia Hr. Char
les Friis Jensen og hans Brødre, der paa en saa udmærket
og grundig Maade havde sørget for det praktiske Ar
rangement, saavel paa Hotel Victoria, som ved Udflugten
pr. Bil til Lillebæltsbroen 2. Paaskedag.
Man mærkede snart, at det var Kortbølgeamatører, man
havde med at gøre — den Vane, de efterhaanden faar
ved det daglige Arbejde med de korte Bølger, — hurtig
Orientering, hurtig klar til at tage fat — gjorde sig og
saa gældende her, og mindre end et Kvarter efter, at Del
tagerne Øst fra var ankommet (Forbindelserne Nord og
Syd fra var tidligere), sad alle om de lange Borde i Hotel
Victorias store Sal, og Formanden, Hr. Ingeniør J. Steffen
sen OZ2Q bød velkommen.
Efter en kort Indledningstale blev Sekretæren valgt til
Dirigent,
og
Programmets
forskellige
Punkter
fulgte
nu
Slag i Slag kun afbrudt af to Pauser, hvor Deltagerne
helligede sig mere materielle Nydelser.
Saavel
OZ7OB’s
Foredrag
som
Formandens
Indledning
til Diskussionen og selve Diskussionen er udførligt om
talt i dette Nummer af »OZ«. I de følgende Numre vil
komme baade OZ2Q’s og OZ7Z’s Foredrag. Hr. stud.
polyt. P. H. Madsen var desværre blevet forhindret i
at komme til Stede, men ogsaa hans Foredrag vil følge
i et af de kommende Numre.
OZ7KH’s Indledning maatte desværre oplæses efter Ma
nuskript,
da
Formanden
for
den
fynske
Afdeling
paa
Grund af Tjeneste først var i Stand til at komme til
Stede senere paa Aftenen.
Diskussionen om Bladspørgsmaalet var det første, der
bragte Deltagerne i nær Kontakt med hinanden, — ved
Middagen var Stemningen endnu bedre, og da Dagens
Program var udtømt, og man samledes i Smaagrupper,
havde vi det helt rigtige: Landsklubben. QSL-Kort (som
var blevet uddelt) diskuteredes, tekniske Spørgsmaal for
klaredes, DX-Rekorder beundredes og Fone_skeds aftaltes.
Naar man tager i Betragtning, at der var mødt godt
og vel 60 Deltagere, og at dette vistnok er Rekord for
Deltagelse i et EDR Stævne, forstaar man, at Landsstæv
net i Fredericia for os staar som et uforglemmeligt
Minde. Et Billede, der blev taget af Deltagerne smukt
grupperet om den tapre Landsoldat, ser vi os desværre
først i Stand til at bringe i næste Nummer af »OZ«.
2. Paaskedag var Deltagernes Antal svundet ind til 23,
men
baade
den
interessante
Udflugt
til
Lillebæltsbroen,
Frokosten
paa
Hotellet
og
den
afsluttende
Diskussion
og Vedtagelse af Resolutionen, som er omtalt andetsteds,
var Begivenheder, som vi, der deltog, nødig vilde have
undværet.
Fra D.A.S.D. Berlin var indløbet telegrafisk Hilsen paa
Dansk (Sekretæren for den udenlandske Afdeling Dr. Curt

Lamm taler og skriver blandt mange andre
Dansk), fra OZ3G var Brev med Hilsen, og fra
kersten, kom et sørgmodigt Telegram med
havde været paa Vej paa Motorcykle, men
om paa Grund af Motorskade.

Sprog ogsaa
OZ1B, Snek
Hilsen; han
maatte vende

Saavel ved Middagen 1. Paaskedag som ved Frokosten
2. Paaskedag blev holdt mange Taler — bl. a. for OZ7T,
OZ7F, Formanden,
EDR,
QSL-Manageren
Frk. Lorentzen,
Sekretæren og andre. Der var ogsaa en lille Sang (hvem
var for Resten Poeten?), som led af Svaghed i Fødderne,
men iøvrigt var meget kvik.
Efter at Deltagerne fra København var taget af Sted.
ankom endnu et Par jydske Kortbølgeamatører — der
iblandt OZ1CC Viborg — havde vi blot ventet til næste
Tog!
Nogle
afsluttende
Bemærkninger
om
Stævnet
—
nej,
Ord formaar ikke at beskrive, hvor storartet og hvor
præget af »Ham Spirit« Stævnet var — lad mig forsøge
at illustrere ved et Eksempel som nedeustaaende Billede
fra Landsstævnets 2. Dag. Det viser nemlig

OZ7F og OZ2E paa Kig efter Solpletter!
Red.

Vor Forening og dens Bladforhold.
Et af de vigtigste Emner, der blev behandlet paa Lands
stævnet i Fredericia 1. og 2. Paaskedag var Foreningens
og Medlemmernes Stilling til vore fremtidige Bladforhold.
Som bekendt indledede Formanden en Diskussion over
dette Emne og udtalte, at den egentlige Aarsag til, at
dette blev taget op til alvorlig Drøftelse netop nu var
den, at Radio Pressens Forlag- havde opsagt vor nuvæ
rende Kontrakt pr. 1. Juli 1932. Denne Kontrakt, der,
som det vil vides, giver Foreningen Ret til at udgive et
12sidet Medlemsblad, er økonomisk baseret paa den For
udsætning, at Radio Pressens Forlag skal tegne en An
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nonceside til »OZ« hver Maaned, men det har vist sig
praktisk umuligt at tegne en saadan Annonce, dels fordi
»OZ«s Oplag er relativt lille, og dels fordi Annoncørerne
har hævdet, at de ikke fandt det nødvendigt at annoncere
i
»OZ«, da Radio Magasinet alligevel var obligatorisk for
Foreningens Medlemmer, og i dette Blad havde de en
Annonce - allerede.
For E.D.B. har det desværre ogsaa vist sig, at det 12sidede Medlemsblad, der naturligvis medførte forøgede
Udgifter for Foreningen, var økonomisk uholdbart. Da
»OZ« blev udvidet fra 8 til 12 Sider, havde vi et Med
lems lal paa ca. 250, og det laa nær at antage, at et
større Medlemsblad maatte betyde forøget Medlemstal
Paa Trods af alle Beregninger er Medlemstallet imidler
tid gaaet ned til godt 200, og enhver vil kunne begribe,
at man ikke kan yde det samme med 200 Mediemimer
som med 250 eller 300. Naar vi alligevel i lang Tid har
holdt fast ved det 12sidede Medlemsblad, har det været
ud fra det Princip, at Foreningen maa yde det bedste
for Medlemmerne, saa længe det lader sig gøre. Resulta
tet er desværre ogsaa blevet det sørgelige, men forstaae
lige, at Kassebeholdningen er gaaet ned til praktisk talt
Nul.
Det er derfor tvingende nødvendigt, at Foreningens Bladforhold lægges om paa en saadan Basis, at vi igen kan
oparbejde en lille Formue, der kan bruges til at staa
imod med, hvis Foreningen en Dag skulde komme ud
for uforudsete Udgifter. Det siger sig selv, at Forandrin
gen maa blive følelig, idet vi fra at bruge mere, end: vi
har faaet ind, skal til at tjene mere, end vi giver ud,
og Bestyrelsen har ud fra sine Erfaringer opstillet for
skellige Forslag til fremtidig selvstændig Drift og til Sam
menligning opstillet Kalkulation for Foreningens nuvæ
rende og tidligere Kontrakt med Radio-Pressens Forlag.
Der er regnet med det nuværende Medlemstal 200, hvilket
giver en Indtægt af 300 Kroner pr. Maaned, idet Kon
tingentet forudsættes bevaret uforandret.
Udgifter pr. Maaned, (200 Medlemmer)
Nuværende

1
12S.+R.M.
Trykning. ....................... 0
Redaktion.......................1 00
Opkrævn og Distribut 0
Porto (Korrespond.) 20
Klicheer..................... .. . 15
Tryksager....................... 5
Auditorie-Betjent ... 5
Postboks......................... 2
Afgift t.Radio P. Forl. 157
lalt... 304
Disponibelt:- 4

Tidligere

2
8S.+R.M*

Selvstændigt
(Radio Magasinet bortfalder)

3

4

12 S.

8 S.

5
4 S.

0

29

85
80
29

20

20

20

60
60
29
20

10
5
5
2
157

15
5
5

10

5

30
60**

125

¡00

5
5

2
0

5
5
2

0

0

289

301

236

186

11

-1

64

114

2

* Radio Pressens Forlag bekostede kun de 4 Sider.
Redaktøren fik 20 Kroner for Siden i Radio Magasinet.

**

Det vil let kunne ses, at saavel vor nuværende Ordning
(Opstilling 1) som vor tidligere Ordning (Opstilling 2)
ikke giver nogen Mulighed for Kapitalopsparing, hvilket
Bestyrelsen anser for en uomgængelig Nødvendighed. Be
styrelsen maa derfor anbefale, at Foreningen fremtidig
kommer til at staa selvstændigt, og at Medlemmerne maa
give Afkald paa Radio :Magasinet som indbefattet i Kon
tingentet. Ved en Afstemning| paa Fredericia-Stævnet 1.
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Paaskedag viste det sig, at hele Forsamlingen var villig
til at gaa med hertil.
Skal vi regne med Selvstændighed, maa vi betragte
Opstillingerne 3, 4 og 5. Opstilling 3 er paa Forhaand
udelukket, da den giver Underskud, saalænge vi kun
har 200 Medlemmer, og Opstilling 5 (4sidet »OZ«) skal
vi helst ikke ind paa, saafremt det da paa nogen Maade
kan undgaas. Tilbage bliver derfor Opstilling 4 (8sidet
»OZ«) eller en Kombination af Opstillingerne 3 og 4,
saaledes at »OZ° 9 Maaneder om Aaret kuøde udkomme
8sidet og 3 Maaneder 12sidet. Denne sidste Mulighed vil
give et disponibelt Beløb af 47 Kroner pr. Maaned, hvil
ket maa siges at være tilfredsstillende.
Om Fordelene ved at staa selvstændigt uden Tilknytning
til Radio Pressens Forlag eller noget andet Forlag kan
følgende siges:
Selvstændighed vil give;:
Fuldstændig
Dispositionsfrihed
vedrørende
alle
Fore
ningsforhold, f. Eks. Frihed. vedrørende Bladets Størrelse
(man kunde lade Bladets Størrelse være afhængigt af det
øjeblikkelige Medlemstal).
Større Gevinst ved stigende Medlemstal,
Mulighed for Annonceindtægt ved Annoncering i »OZ«.
Manglerne ved Selvstændighed kan siges at være føl
gende :
Radio Magasinet bortfalder.
Større Tab ved faldende Medlemstal. Efter at have gjort ovenstaaendc Betragtninger til Gen
stand for en indgaaende Diskussion 1. Paaskedag paa
Landsstævnet, vedtog man paa Opfordring 2. Paaskedag
følgende
RESOLUTION TIL BESTYRELSEN:
Undertegnede Medlemmer af E.D.R.
det paa Fredericia-Stævnet fremsatte Forslag om

tiltræder

herved

1) fremtidig fuldstændig Selvstændighed for E.D.R.,
2) »OZ« paa mindst 8 Sider, saa vidt overhovedet øko
nomisk muligt,
3) Radio Magasinet bortfalder som obligatorisk for
Medlemmerne,
4) Kontingentet bevares uforandret,
5) Bestyrelsen bemyndiges til iøvrigt at bestemme Bla
dets Størrelse,
Denne Resolution blev underskrevet af 27 Medlemmer paa
Fredericia Stævnet 2. Paaskedag, og det var forsaavidt
en Fejl, at den ikke allerede blev forelagt 1. Paaskedag,
idet mange Medlemmer kun overværede Stævnets første
Dag.
Paa et Møde i København den 30. Marts blev Reso
lutionen yderligere underskrevet af 6 Medlemmer.
Imidlertid er hele dette Spørgsmaal af saa vital Betyd
ning for E.D.R.s Fremtid, at Bestyrelsen har ment det
nødvendigt at se samtlige Medlemmers Meningstilkende
givelse i denne Sag.
De vil derfor en af de første Dage modtage et Kort
fra Foreningen, paa hvilket De blot ved at sætte et Kryds
kan tilkendegive, om De kan tiltræde ovenstaaende Re
solution eller ikke.
beder Dem indtrængende om at indsende dette Kort,
Bestyrelsen denne Gang maa have Svar fra samtlige
Medlemmer.
Medlemmer, der allerede paa Fredericia Stævnet eller
Vi

da

paa Mødet i København har tilkendegivet deres Mening
ved deres Underskrift, behøver naturligvis ikke at ind
sende Kortet.
Kortet kan sendes Som Tryksag og frankeres med 5
Øre i Provinsen og 4 Øre i København.
Der maa ikke skrives Kommentarer paa Kortet, men
kun staa et Kryds ud for Ja eller Nej og Afsenderens
Navn og Adresse. Derimod er der naturligvis intet til
Hinder for, at man kan lægge Kortet i en Kuvert og
vedlægge sine Kommentarer, — det vil endda blive mod
taget med Taknemlighed.
Kortet skal helst sendes straks efter Modtagelsen, men
skal senest være Foreningen i Hænde den 1. Maj.
Da det vel desværre næppe kan undgaas, at nogle Med
lemmer trods alt gaar fra, saafremt vi forlader RadioMagasinet, vil det være af største Vigtighed, at vore
Læsere agiterer kraftigt iblandt Venner og Bekendte for
at skaffe nye Medlemmer; E.D.R.s Eksistens kan komme
til at staa paa Spil, hvis Medlemstallet synker ret meget,
idet OZ i saa Tilfælde maa forringes i Størrelse og
Udstyr. Som Opmuntring til fortsat Agitation vil vi give
2
Kvartalers Kontingentfrihed til enhver, der fremsender
Indbetalingskort for et helt Aar (18 Kr.) for 3 nye Med
lemmer.

Læs ovenstaaende grundigt igennem;
det gælder E.D.R.s Fremtid!

Diskussionen
paa Landsstævnet.
Efter Formandens Indledning om vore Bladforhold kom
det til en interessant Diskussion, hvori glædeligt mange
af Deltagerne ved Landsstævnet deltog. Diskussionen end
te, som det vil fremgaa, i Vedtagelsen af en Resolution,
2.
Paaskedag, men da Diskussionen bevægede sig om
mange
andre
Emner
vedrørende
vore
Foreningsforhold,
kunde det sikkert have sin Interesse at se en Rapport, selv
om denne desværre bliver ret mangelfuld, da Referenten
under Diskussionen samtidig var Dirigent.
Den første Taler efter Indledningen var OZ7F, der bad
Forsamlingen gøre sig klart, om vi skulde søge at beholde
Radio Magasinet som obligatorisk Medlemsblad eller ikke.
OZ1W rettede en Forespørgsel til Bestyrelsen, om der var
forsøgt
Samarbejde
med
andre
Forlag,
hvortil
Forman
den svarede Ja, men det førte ikke til noget positivt Re
sultat. OZ7OB gjorde opmærksom paa, at vi skulde være
forsigtige med at give Slip paa den Reklame for E.D.R.,
vi kunde have i de store Radiotidsskrifter. OZ3NN fore
slog ,at man overlod Bestyrelsen at træffe Afgørelsen,
men. henstillede, at OZ ikke kom under 8 Sider. Han
kritiserede Artiklerne med matematiske Formler og hen
viste til OZ7ZV Artikler, der var skrevet populært og
godt. OZ2Q svarede, at det regnes for noget af det svæ

reste at skrive en videnskabelig Artikel uden Formler.
OZ7GL kritiserede Udgiften paa 5 Kr. til Auditoriebetje
ning ved E.D.R.s Foredrag og fandt den forkastelig af
Hensyn
til
Provinsmedlemmerne.
OZ7F
talte
varmt
for
at staa selvstændigt og anbefalede et »OZ« paa 8 Sider
Aaret rundt. Mulig kunde vi af Hensyn til Reklamen faa
optaget
populære
Kortbølgeartikler
i
Radiotidsskrifterne.
OZ5G havde ingen Interesse i Radio Magasinet, men vilde
overlade Afgørelsen til Bestyrelsen — med forøget Med
lemstal kunde OZ mulig blive større end planlagt; fore
spurgte om der var forsøgt bladmæssigt Samarbejde med
Sverige og Norge, hvortil Sekretæren oplyste, at dette
var umuligt i Øjeblikket, idet det norske Blad duplike
redes, og det svenske Blad udkom sjældent og uregel
mæssigt.
OZ1W vilde foretrække OZ paa 8 Sider Aaret rundt og
OZ2VH var ikke skeptisk over for den Tanke at forhøje
Kontingentet fra 4.50 til 5 Kroner Kvartalet, blot OZ
beholdt de 8 Sider. Sekretæren talte derefter om Mulig
heden af Annoncetegning til OZ, og hvordan en saadan
vilde forbedre Økonomien, og Formanden talte om Løs
salg af »OZ«, men var ikke stemt for Kontingentforhøjelse,
da Faren for Frafald var stor. OZ5G bad om en mere
kammeratlig Tone i »OZ«, og Formanden henstillede at
indsende smaa Notitser om Oplevelser osv. til Bedaktio
nen. OZ7HB kom derefter ind paa Traffic Notes, og Sekrer
tæren anbefalede en meget kort, men klar Stil for Traffic
Notes. OZ2VH
mente,
at
Traffic
Notes
kunde
skrive
med
mindre
Sats,
men
Sekretæren
oplyste,
at
mindre
Sats betyder dyrere Tryk, og saa er man lige vidt. OZ7GH
ønskede en Liste over de Kaldesignaler, der var i Brug,
men forstod efter Forklaring, at Offentliggørelse var ugør
ligt.
OZ7GL udtalte, at naar nogle Medlemmer falder fra,
skyldes det ofte, at det er for let at komme i E.D.R.
Der burde aflægges en Prøve for E.D.R., før man gaar
i Luften, og der kunde oprettes to Afdelinger i E.D.R.
—
een for Modtager-Amatører og een for Senderamat
tører. For Optagelse blandt Senderamatørerne skulde der
efter aflægges Prøve. Formanden svarede hertil, at For
eningen endnu er for lille til at kunne iværksætte den
Slags, men OZ7GL holdt fast ved sine Udtalelser og frem
hævede.
at
hans
Forslags
Gennemførelse
vilde
medføre
betydelig
Forbedring
af
Begynderamatørernes
Telefoni
og
Tone i det hele taget. OZ7F replicerede meget skarpt
hertil og udtalte, at selv om det selvfølgelig maatte være
indlysende, at man arbejder paa at faa Licens, saa maa
dette overlades til de enkelte og bliver et Spørgsmaal
mellem Generaldirektoratet og Amatørerne — ikke For
eningen. I modsat Fald vilde det blot resultere i en
anden Forening af ulicenserede Amatører. Han fandt det
iøvrigt ulogisk, at en Mand skulde være Underkastet Lov
bestemmelser, fordi han satte Strøm til en Radiolampe,
og mente, at Senderlicens ikke kan sammenlignes med
Kørekort, idet man jo ikke frembød Fare for andres
Liv og Lemmer ved at sende uden Licens. Iøvrigt anbe
falede han Traffic Notes som meget vigtigt Bladstof og
fraraadede
at
forkorte
dem
formeget.
Formanden tilraa
dede al begynde som DR-Amatør og søge at lære mest
muligt, før man begyndte at sende. Han anbefalede at
begynde at sende, naar Licens var opnaaet. OZ2E fandt
OZ7GL’s
Udtalelser
interessante
og
mente,
at
saafremt
man ikke som Begynder har Interesse nok til at lære
Teknik og at morse 60 Bogstaver pr. Minut før man
gaar i Luften, er man ikke af den rette Kortbølgestøbning.
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R.S.G.B, oplager ikke ulicenserede Amatører, og de er
paa saa god Fod med Myndighederne, at de medvirker
ved Tildelelse af Licens. Han fandt OZ7F’s Udtalelser
om
Lovbestemmelserne
forkastelige.
OZ1K
udtalte
som
sin Mening, at E.D.R. gør for lidt for Begyndere. Her
til svarede Formanden, at vi i vort Arbejde paa at faa
saa. mange Medlemmer som muligt naturligvis først og
fremmest maatte hjælpe Begyndere. OZ7GL fandt Traffic
Notes udmærket Læsestof for Begyndere. Formanden kri
tiserede, at der aldrig indsendtes Artikler til OZ for
Begyndere. De, der bedst vil kunne skrive saadanne, maa
være Amatører, der lige har forladt Amatørstadiet (ca.
1 Aars Amatører). OZ7EH rejste sig og meddelte først,
at han ikke var Medlem mere. Han mente iøvrigt, at Kortbølgebevægelsen
var
inde
paa
et
Skraaplan,
naar
der
ikke
blev
gjort
de
ulicenserede
Amatører
noget.
Han
brød sig ikke om at betale 20 Kr. aarlig for Licens
naar andre arbejdede gratis uden. OZ7F fandt det for
kasteligt, at licenserede Amatører ser ned paa ulicens
rede, da der bør være samme Rettigheder i E.D.R. for
alle Medlemmer, og det kommer ikke E.D.R. ved, om et
Medlem er licenseret eller ikke. Er forøvrigt enig i, at
der mangler Hjælp til Begyndere. OZ7GL ønsker, at Be
styrelsen henvender sig til Generaldirektoratet med An
modning om at faa sat Aldersgrænsen for Opnaaelse af
Licens sat ned. Mener iøvrigt, at nyere Senderamatører
bør undgaa at forstyrre ældre Amatører i Eksperimen
ter.
Formanden vilde gerne spørge, i Anledning af Kritiken
om manglende Hjælp for Begyndere, om saadan Hjælp
var blevet nægtet. OZ2E vilde til OZ7F sige, at om en
Mand havde Licens eller ikke kunde maaske være For
eningen ligegyldigt, men en Amatør, der ikke kan sende,
bør afholde sig fra at gaa i Æteren. OZ7F var klar over,
at Staten bør have Kontrol, men forstod ikke, at en
Mand skal kunne telegrafere, naar han kun ønsker at
eksperimentere
med
Teknik.
OZ7GL
fandt
det
umuligt
at eksperimentere uden at kunne telegrafere.
OZ2E vilde gerne udtale i Anledning af Kritiken af
Artiklerne med Formler, at en Artikel som f. Eks. Sen
derrørets Virkningsgrad vilde fylde flere Blade, hvis den
skulde skrives uden Formler. Hævdede desuden, at der
kunde faas meget ud af omtalte Artikel selv uden Forstaaelse af Formler og henviste til den i Artiklen offent
liggjorte Tabel. OZ5H fandt, at man kunde skrive hvad
som helst, blot man blev fri for Kævl og Overfald.
OZ7OB udtalte, at han for Tiden ikke var licenseret,
men havde været det og havde søgt igen. Syntes at det
varede uhyre længe, inden man fik Svar fra Generaldirek
toratet.
Tilraadede
at
ansøge
om
særlig
Licensbestem
melse for Begyndere, f. Eks. 1 Watt og lavere Morse
hastighed i et vist Tidsrum. Beløbet for Licensen fandt
han stort og syntes ikke, der ydedes noget derfor. For
manden vilde henvende sig til Generaldirektoratet herom.
OZ7EH udtalte, at tidligere, da han var Begynder, vo
vede han ikke at genere ældre Amatører. Nu, da de li
censerede betalte deres 20 Kroner, forstyrredes de rask
væk af de ulicenserede. OZ5G gjorde opmærksom paa, at
der sidder mange Amatører Landet over, der ingen har
til at hjælpe sig og som kun kan lære Morse ved Selv
studium, men han anerkender iøvrigt, at man bør kunne
sende korrekt, før man gaar i Luften. OZ1K ankede
over, at det ofte tog Tid med at faa Svar fra Forenin
gens Sekretær, og denne henviste til, at Redaktion og
Besvarelse af Spørgsmaal fra Begyndere ofte tog hans

Tid
saaledes,
at
ældre
Amatører
havde
maattet vente,
hvilket han beklagede og lovede Bedring. OZ5H syntes,
at licenserede Amatører bør have mest Ret til Æteren.
Klagede iøvrigt over ,at DR Kort kun sjældent besva
redes. OZ7DV gjorde opmærksom paa, at man i nogle
andre Lande f. Eks. Sverige ikke stillede saa store Krav
om Morsehastighed. Formanden lovede at ansøge om Ned
sættelse af Kravet om Hastighed. Endelig ankede OZ7PG
over Trykfejlene i »OZ«.
Ved Diskussionen senere paa Aftenen kom man ind
paa Spørgsmaalet russiske QSO og QSL. OZ8RK hævdede
som Sagkundskab (han forstaar Russisk), at der ikke dri
ves rød Propaganda paa Kortene, og OZ2E syntes ikke,
man skulde føle sig stødt over, at Russerne ikke bruger
vore Prefixes, da de sikkert ikke maa gøre det. Da man
derefter kom ind paa Sending i Radiofonitiden, og OZ7DV,
spurgte, hvad Foreningen havde gjort for at f aa Tilladelse
til at sende i Radiofonitiden, udtalte Formanden, at For
eningen havde gjort et stort Arbejde derfor, bl. a. søgt
gennem Foreningens Protektor at faa gennemført en Ord
ning — desuden véd mange Skrivelser og Henvendelser,
gjort, hvad gøres kunde, men vi havde ikke opgivet
haabet.

Hvad vil Forsøgskreds Nr.1 ?
Jeg ved meget vel, at vort Maal: efter fattig Evne og
i al Beskedenhed at bidrage til Klarlæggelsen af de korte
Bølgers
Udbredelsesmaade
—
har
faaet
mange
til
at
mindes en vis Kandestøber hos Holberg — andre til at
paastaa, at vi her gik paa Opdagelse i et Land, der for
længst var kortlagt.
Jeg haaber, at vi ikke er ene om det at arbejde med et
bestemt Maal for Øje, men jeg vil alligevel paastaa, at
det somme Tider kan være lidt svært at se, hvad egentlig
Amatørerne vil med deres Arbejde. — For dog ikke at
gøre nogen Uret, skal jeg kort nævne nogle af de meget
interessante Emner ved en Amatørs Arbejde:
1.
— Det, der i Reglen først fanger Interessen, er
selve Teknikken ved Apparaterne, og jeg skal villig ind
rømme, at den er saa interessant, at man alene heri har
tilstrækkelig. Stof at arbejde med. Mange Amatører gør
ogsaa her et godt Arbejde, særligt hvad Simplificeringen
af App. angaar. I Sandhedens Navn maa jeg dog ogsaa
tilføje, at mange kun driver det til en »Legen Radiofoni
station«, der vist næppe kan siges at liaye Berettigelse.
2.
— Men Amatørarbejdet byder ogsaa paa andet: Be
kendtskabet med de mange Lande, og det kan heller ikke
nægtes, at for den sprogkyndige kan der ad denne Vej
indledes
mangt
et
morsomt
Bekendtskab.
Arbejdsmarken
er stor — Amatørerne Verden over er snart en stor
Flok, og det vil vare nogen Tid, inden der er hilst paa
dem alle!! Udarter denne Interesse, har vi QSL-Kort
Samleren og den dermed beslægtede: DX-Jægeren.
3.
— Foruden de to nævnte Sider byder Arbejdet paa
ne tredie det som vi inden for Forsøgskreds 1 har sat
som vort særlige Maal;
Undersøgelsen af de, korte Bøl
gers Udbredelsesforhold.
Jeg maa dog nu - for at forebygge Misforstaalelser

—
gøre opmærksom paa, at enhver Amatør selvfølgelig
i nogen Grad dyrker alle Siderne. Dette er ganske nød
vendigt, og vi vil da heller ikke i mindste Maade paa
staa, at man ikke lige saa godt kunde kaste sig over det
tekniske, saaledes at vi f. Eks. fik en lignende Specialise
ring som den, man kender fra England.
Vi har imidlertid valgt det Maal, vi har, fordi vi me
ner, at her netop kan gøres et Arbejde af de mange —
og fordi vi mener, at man her har et Felt, der i hvert
Fald her i Landet har været for upaaagtet af Amatø
rerne.
Selvfølgelig faar en Amatør gennem sit Arbejde efter
haanden et ikke ringe Kendskab til de korte Bølgers Ud
bredelse. Det kommer saa at sige af sig selv. Man be
høver ikke at være nogen særlig opmærksom Iagttager
for al opdage, at Forholdene varierer fra Time til Time
Døgnet rundt — og med Aarstiderne. — En hel Del af

Kurverne, der er tegnet for 19 G.M.T., maa ikke opfat
tes som egentlige Kurver — til hver Dato er tegnet et
Punkt, men for Oversigtens Skyld er de forbundne. Der
er obs. kraftige Solpletter 30. Januar og 29. Februar
(sammenlign. Max.-QRK).
disse Variationer er letforklarlige, mens det i andre
Tilfælde er sværere at paavise Aarsagerne. Det vilde da
ogsaa være Synd at sige, at der hersker større Enighed
om, hvilke Faktorer der er medvirkende. Meningerne er
saa delte, at mens man for nogle Aar siden saa Barome
terstanden slaaet op til en af de vigtigste Faktorer, bli
ver den nu af mange reduceret til at være ganske betyd
ningsløs.
Nu er det saa, at vi inden for Forsøgskredsen har den
horrible Ide, at vi — fremfor at se Sagen, snart gennem
den enes, snart den andens Briller — vil prøve paa at
se selv — ikke fordi vi tror paa, at vi en Dag skal kunne
bringe epokegørende Opdagelser frem, men fordi vi af
egen Erfaring ved, at det er meget morsommere først
selv at opdage en Ting og saa læse om den, end det om
vendte.
Den første Betingelse for, at vort Arbejde kan lykkes,
er, at vi kommer i Gang med regelmæssigt — plan
mæssigt Arbejde — at de gjorte Erfaringer ikke nøjes
med et kort Øjeblik at interessere og forundre — men
hver Gang bliver nedskrevne, saa de bevares ud over Nuet.

Ved et Samarbejde mellem flere skulde det saa kunne
lykkes at danne et nogenlunde korrekt Billede af Varia
tionerne fra Dag til Dag Aaret rundt. -, - Paa den Maade
skabes der altsaa en Art Dagbog — en. Slags Oversigt,
der sikkert efterhaanden kan paaregne Interesse. Dette
kræver som sagt Plan i Arbejdet baade med Sender og
Modtager.
Hvad vi mest sætter Pris paa er Rapporter, der tages
paa samme Tid hver Dag, helst paa alle Bølgebaand, der
viser Liv — men selv om De ikke kan garantere at kom
me til Modtageren hver Dag, kan de mere spredte Obser
vationer dog godt faa Betydning — ligeledes kan der
ved Hjælp af Senderen fremskaffes interessante Resulta
ter, hvis man offentliggør en Test i god Tid og organi
serer nogle af sine Bekendte i de forskellige Lande.
Fremskaffelsen af den omtalte Oversigt maa altsaa si
ges at være det foreløbige Maal — og selv om vore Ev
ner ikke skulde strække sig længere end hertil, er vi
egentlig ogsaa tilfredse. Der skal nok findes andre, som
kan bygge videre paa vort Arbejde. Selvfølgelig vil vi
prøve paa at drage vore Slutninger ud fra Sammenlig
ninger med andre Faktorer, der kan tænkes at have Be
tydning. Jeg har allerede nævnt (i OZ) nogle Forhold,
man kunde tænke at rette sin Opmærksomhed imod: 1)
Solpletterne, 2) jordmagnetiske Variationer, 3) klimatiske
Forhold osv.
De to første Ting er jo ret inderligt forbundne. Det
er saaledes en kendt Sag, at de større Solpletter ofte
er samtidige med magnetiske Uvejr hernede paa Jorden
— noget der bliver særlig tydeligt, hver Gang en større
Plet passerer Centralmeridianen. Bekendt er det ogsaa,.
at Solpletterne ofte optræder parvis paa en saadan Maa
de, at de opfører sig som en Magnets Poler. Efter Dan
nelsen af den ene kan man ofte forudsige, hvor den an
den vil vise sig. — Pletterne er som bekendt Tegn paa
livlig Solaktivitet. De ledsages ofte af de saakaldte Fak
ler, der særlig viser sig ved Pletrandene. Disse Fakler
er med Kikkert let at iagttage, naar de nærmer sig Sol
randen. Den meget store Plet, der viste sig sidst i Fe
bruar og først i Marts, og som ogsaa var at se i Januar
—
var sidst, da den stod ved Solranden, omgivet af
nogle særdeles tydelige Fakler. Naar man nu i den sid
ste Tid saa kraftigt har slaaet paa, at det ultraviolette
Lys ikke kan stamme fra Pletterne, saa maa jeg hertil
sige, at det er der heller ingen, der har paastaaet. Paa
den anden Side kan det heller ikke være saaledes, at det
kraftigere ultraviolette Lys under en Pletperiode udstraa
les jævnt fra hele Solens Flade. I saa Fald skulde det
jo nemlig være lige meget om en Plet fandtes paa den
for os synlige Side eller den, der vender bort fra os.
Dette er ikke Tilfældet. Som enhver opmærksom Ama
tør vil vide, var der i Slutningen af Januar og Februar
— eventuelt ogsaa nu i Slutningen af Marts — en be
tydelig Indskrænkning af den døde Zone. Dette f alder
ganske sammen med den Tid, da den føromtalte store
Plet vendte Ansigtet lige imod os. Man maa deraf slutte,
at selv om den ultraviolette Straaling ikke kan tænkes
at komme fra selve Pletterne, maa den i hvert Fald
være knyttet meget nær dertil, f. Eks. til de ledsagende
Fakler — dette sidste staar dog ganske for min egen
Regning. Enten det nu er rigtigt eller ikke, staar det
hvert Fald fast, at det ultraviolette Lys netop er knyt
tet til de pletrige Egne, —- og at Pletterne for os Amatø
rer er det eneste, der kan oplyse os om Solaktiviteten.
De jordmagnetiske Variationer og de klimatiske For
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hold skal jeg ikke komme nærmere ind paa. Siden vi
startede
Forsøgskredsen,
har
jeg
ændret
min
Anskuelse
derhen, at vi — hvad disse Ting angaar — bedst kan
indhente
de
nødvendige
Oplysninger
hos
de
Institutio
ner, der har Speciale her.

Det, der altsaa skulde blive vor primære Opgave, er
i Fællesskab at skabe den før omtalte Oversigt over Til
standene paa de korte Bølger. Hvis vi kan fremskaffe,
dette Grundlag, kan ingen sige, at vort Arbejde har væ
ret unyttigt.

Medlemmerne har Ordet.

SIDEN SIDST
Atter
i
Marts
Maaned
har
Forholdene
været
jævnt
gode paa de forskellige Bølgebaand. Bedringen paa 14
MC har holdt sig, og der høres mange Nationer daglig.
Det er dog ikke DX nær altsammen, og QRK er ikke
ligefrem imponerende. Et ejendommeligt Forhold er det,
at den døde Zone ofte har en ligesaa kort Udstrækning
paa 14 som paa 7 MC. Det træffer endog, at der kan
høres G-Stationer paa 14, 7 og 3,5 MC paa samme Tid,
Paa 7 MC gaar hele Europa som sædvanlig fint igen
nem, mens der har været sparsomt med DX. Der har
været Dage imellem, hvor D-Stationer har kunnet gen
nemføre QSQ indbyrdes paa dette Bølgebaand, men Tysk
land er jo ogsaa stort af Udstrækning. Hvis nogen af dette
Blads Læsere hører OZ paa 7 MC (bortset fra Jordbøl
gen), er Forsøgskreds 1 meget interesseret i at faa Da
toerne opgivet.
3,5
MC er mest livligt efter Mørkets Frembrud, og
da gaar det meste af Europa godt igennem. Om Dagen
høres nærmest kun OZ. QRK er størst for indenlandske
Forbindelser
omkring
Kl.
19—20,
men
Amatørsendernes
Kaar i dette Land gør det jo umuligt at faa de gode
Forhold udnyttet. Omkring Midnat er OZ som Regel fadet
ud, men Tiden nærmer sig ellers, hvor det bliver muligt
for danske Hams at høre hinanden saa sent som efter
Radiofonitid. DX er ikke hørt paa 3,5 MC i Marts Maa
ned.
OZ2G har ladet sin MO-PA undergaa en Forandring,
og den fremtræder nu i et meget tiltalenda Ydre. Modu
lationen er Schæfer med et Trins Forstærkning. Input er
10 Watts paa en T34 ved 220 Volt. Rapporter er meget
velkomne.
OZ2P har som sædvanlig gode Resultater paa 7 MC og
har ogsaa forsøgt lidt paa 14 MC.
OZ3W arbejder konstant paa 7 og 3,5 MC med 15
Watts paa en Hartley, og hans Signaler er snart kendt
over hele Europa. Iøvrigt »venter han paa Skib.
OZ5G er nu blevet licenseret. Han bebuder forøget Akti
vitet paa alle Bølgebaand.
OZ5M arbejder mest paa 14 MC. I Begyndelsen af
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Marts fik han 2 W’er til at bide paa i Løbet af en halv
Time. Input er ca. 12 Watts; fb OB!
OZ5X har sat Input op til 25 Watts i en Hartley Op
stilling og prøver i Øjeblikket paa 7 MC. Senderrøret
er af Tungsrams Fabrikat.
OZ7DV har nu i nogen Tid haft Licens og arbejder
særlig paa 3,5 MC, som han anser for at være et godt
Band til Europatrafik. Input er forhøjet til 20 Watts ved
440 Volt. Han er interesseret i Rapporter og arbejder
hver Dag paa 3,5 MC Kl. 17,30. Fra 19. April skifter
OZ7DV QRA, som da er: Elektromekaniker D:. Valbjørn,
Langelinie. 121, Odense.
OZ7F har ikke haft Tid til at gøre meget ved den nye
3,5
MC Sender i den sidste Maaned. Der vil nu blive
anskaffet nye Rør, og hele Stationens Modernisering bli
ver fortsat. CC over hele Linien.
OZ7U arbejder med Forkærlighed paa 3,5 MC, og han
benytter én styret Sender med 8—10 Watts Input. An
tennen er almindelig L med den saakaldte Fuchs-Kob
ling. Fra April Flyttedag bliver QRA forandret, og saa
skal der ogsaa eksperimenteres med Zeppelin Antenne.
Traffic Notes til næste »OZ« bedes tilsendt mig, saa
jeg har dem senest i Løbet af 4. Maj.
OZ7F.

OZ2F København, Hr. Arne Scharff er nu licenseret ef
ter at have taget E.D.R.s Morsecertifikat. Senderen Hart
ley 20 Watt, Modtageren 0-V-1, og Antennen 20 Meter
spændingsfødet Hertz skærmet af høje Træmier mod Vest.
Der arbejdes saavel paa 80 Meter (indenlandsk QSO)
som paa 40 Meter, og ialt er 17 europæiske Lande »wor
ked«. Om kort Tid kommer OZ2F i Luften, med hei
singmoduleret CC og vil da vise sig paa 20 og 160 Meter
ogsaa.
OZ2K København: Hartley 2-10 watt, 90-220 Volt DC.
7 MC gav i Marts gode Resultater i Europa og var ved
Middagstid flere Dage uden skip. EAR177 gav r5 for 3‘

watt. Midt i en BCL-Tid paa 14 M;C herlig Chance for
DX: Wl-2. ET. PY, RX, VK og mange andre. — Ak og ve,
en QRP G-stn tog dem, og, efter Radiofonitid skip til Maa
nen. I. nærmeste Fremtid bliver Senderen P-P 20 watt.
OZ2Z København ombygger til Go-FD-PA-PA 32 watt.
OZ7N
København:
Paaskemandag
var
Luften
ren for OZ — — Succes i Fredericia. Paa 7
Formiddagen G, PA (r6-8), F, ON, SP, OK og
gode, EAR og CT 1-3-4. Efter 22.00 var derimod
CT kraftigst og bedre end G, PA og SP. Efter
og K. men 12 watt vil ikke over.

komplet
MC om
D jævnt
EAR og
00.00 W

OZ7SS København er nu i Gang igen med sin T.P.T.G.
push pull, inpt. 70 watt Antenne Zepp. Der paatænkes en
snarlig Ændring til series feed Hartley bygget om efter
Gerhard
Hansens
Metode
mød
Prahn
Trækstangsomskif
ter, og den virker udmærket undtagen paa 20 Meter,
hvor
Detektoren,
som
er
Skærmgitterrør,
maa
udskiftes
med alm. Treelektrode Rør. Paa 7 MC er .»worked« Euro
pa, medens 14 MC synes temmelig affolket, men et Par
QSO er dog opnaaet, med W og ZS. Navnlig ZS4M gaar
kraftigt igennem i Skumringen.
OZ7VE
Storehedinge
har
siden
Nytaar
arbejdet
hele
Europa paa 80 Meter og faaet r3-r7, t8 (enkelte t9). Sen
deren Hartley 10 watt inpt. Radio Record T34, 300 Volt
RaC og 4 Volt AC. Spændingsfødet Hertz, Gittermodula
tion.
Modtager:
Schnell
0-V-1
Lysnet.
Detektor
Philips
E415, Udgang B409. Ensretter Philips 506.
DR066 Faxe hører Europa godt paa 3,5 MC — omkring
Kl. 2-1 DNT ind til r8. Sidste. Halvdel Marts QSB paa
Europa stns. Henad 2,39 høres W og K indtil r7, .men
QRN. 7 MC vrimler med EAR — OZ, CT, CN, EU, PY,
FM, CV og F forsøger at skaffe sig Ørenlyd, men naar
kun r5.
OZ2NF Nykøbing F. har faaet Licens.
OZ3V København er nu atter i Luften med selvsv.
Hartley 10 watt. Vil senere bygge om til MOPA 20-25
watt.
OZ7FP København: Senderens Effektivitet forbedret (ogsaa Tonen?). Modtageren støvsuget, ny Zepp med funda
mental Bølge 3,5 MC — det er DX-Tid. VK og ZL vrim
ler ind Aften og Morgen paa 7 MC. Ingen Succes paa 14
MC. Har Hilsen med fra Paaskebesøg hos SM7US, 7WR,
7VM og 7RT alle Växjö.
OZ7KG, K. Groot, København, har ligget paa Frederiks
berg Hospital et halvt Aar og maa desværre blive der
en Tid endnu. Glæd ham med et Besøg OM!
OZ7GL er fra at benytte Telefoni paa sin Styresender
gaaet over til at benytte Hartley,. og denne synes lettere
at gennemmodulere. Med Telegrafi er alle Omraader be
arbejdet undtagen 10 Meter. 160 Meter gav en Del QSO
med Skibe. XOZ7GL gaar snart paa Prøvetur i Sundet
om Søndagen. Lyt efter ham.
OZ7T bruger 4 Rørs CC-Sender; Rørene er:
509, 2 Stk. Metal 1257 og Philips TA 4/125.

Philips C
Der sendes

paa 3,5, 7, 14 og undertiden ogsaa paa 28 MC. H.T. til
Udgangsrør 2000 Volt, paa FD’s 600 og 500 Volt og paa
CO 300 Volt. Arbejder som Regel kun Søndag. Tidlig Mor
gen 7 MC DX med gode Resultater (ZL r4-5 t9), dernæst
fra
09.00—10.00
Morsekursus,
Hen
paa
Eftermiddagen
14 MG DX net god (PK, VU samt W 1, 2,3). Engang imel
lem lidt RCC paa 3,5 MC Lørdag Nat, men Conds. daar
lige. Til Tone bruges Schäfer med 1 Trins Forstærkning.

Generaldirektoratets Ekspedition af
Licensansøgninger.
Foranlediget
af
forskellige
Klager,
der
blev
fremsat
i Fredericia, over langsom Ekspedition, har vi ved Ge
neraldirektoratets
Velvilje
haft
Adgang
til
at
gennemse
Papirerne vedrørende Licensansøgningerne.
For de 19 sidst ekspederede Ansøgninger gælder, at
Tilladelsen for de 14’s Vedkommende blev afsendt gen
nemsnitlig 11 Dage efter Ansøgningens Dato. De 5 sidste
tog længere Tid paa Grund af uafsluttet Politisag (4 Til
fælde) eller ufyldestgørende Morseattest (3 Tilfælde.
Naar Ansøgningen er i Orden, varer det altsaa højst
et Par Uger, forend Tilladelsen afsendes fra Generaldi
rektoratet.
Ansøgninger
om
Fornyelse
ekspederes
altid
i
Løbet
af ganske faa Dage.

XOZ2W.
OZ2W har i den forløbne Maaned arbejdet under call
XOZ2W, idet xmtr (Mopa A415, RE604) har været instal
leret ombord i Skib. Da Skibsspænding er 110 Volt d. c.
har inpt. kun været ca. 3 watts. Ant. 38,2 m Fuch (an :
befales varmt).
Trods den lille Energi har qrk fra Europa ikke været
under r4, som Regel r5-6 og ofte derover. QSO med sp,
gi, ei, ym, g, f, on, pa d ak oh sm la haf
eareu 2 3 5
un, uo, ct 1 og oz. Desuden s;u (r4), fm (r3 w5) og en;
Resultaterne varierede forøvrigt noget med Skibets Posi
tioner.
For
danske
Farvandes
Vedkommende
var
rprts
bedst i Skagerak og nordlige Kattegat. I det hele taget
er conds naturligvis betydelig bedre paa Søen end i Land.
I det næste halve Aar er xmtr igen ombord i Skib.
Skibsspænding
benyttes
ikke,
derimod
anvendes.
Anode
akkumulator paa 160 Volt, Antenne ½ voltage feed Hertz!
QTU: Kl, 12.15—12,45, 20.00-21.00 DNT paa ca. 83,3
m (XOZ2W vil meget gerne sked med og paa 80 m, især
gerne med København). Paa 40 m ingen regelmæssig QTU.
Skriftlige Henvendelser (sked, msg osv.) naar XOZ2W
via E.D.R. eller direkte. QRA gennem E.D.R,

TIL SOMMER bliver der Besøg for E.D.R.s Medlemmer
paa Skamlebæk Radio. Nærmere i følgende Numre af
OZ.
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Møder og Stævner.

Hvor glider vi hen?

KØBENHAVN:
Fredag
anstalt

den
taler

29.

April

Ingeniør

Kl.
Jens

19.30
J.

paa

Polyteknisk

Jørgensen

Lære

(Elektromekano)

om
Et R a d i o r ø r s T i l b l i v e l s e .
Notér Datoen straks.

OZ 8 Sider.
Fra næste Maaned og indtil videre bliver vi — grundet
paa det lave Medlemsantal i Øjeblikket — nødt til at
nedsætte »OZ«s Størrelse til 8 Sider.
Forøg Antallet af Medlemmer med 50, saa stiger Side
tallet igen!

Indregistrerede Modtagerstationer.
OZ-DR084
Munk
Petersen,
Stationsplads,
Skanderborg.
OZ-DR085
Chr.
Gabrielsen,
Gerthasminde
43,
Odense.
OZ-DR086 P. L. Petersen, Aalestrup.
OZ-DR087 Mogens G. Christensen, Læsøgade 9, 2., N.
OZ-DR088 Lærer Heinemann, Vanløse Alle 138, Køben
havn Vanløse.
DR-Amatørerne anmodes om fremtidig at sætte OZ foran
DR-Nummer, saaledes som vist ovenfor, da det vil lette
de udenlandske QSL-Centraler Arbejdet.
QSL-Kort
faas
i
E.D.R.s
Salgsafdeling,
Postboks
11,
Ringsted. Prisliste tilsendes gratis.

Nye Senderlicenser.
OZ7EU Radiotekniker P. C. E. Stønner, Villa Skrænten,
Vindingland, Vejle.
OZ2F Radiokonstruktør Arne Scharff, Vangedevej 33,
Gentofte.
OZ2NF Kontorassistent Fr. Jessen, Vester Skovvej 37,
Nykøbing F.
OZ5R Maskinsætter Emil Rostgaard, Rødsten, Vorupkær,
Randers.
OZ5H Elektricitetsværksbestyrer A. H. W. Herden,
Lønborg.
OZ5G Gartner Georg Andersen, Hundslev Mark, Kølstrup.

Aanden af 1932 har holdt sit Indtog i »OZ«s Spalter.
Udvidet til 12 Sider levner det Plads til saavel berettiget
som uberettiget Kritik. Vrøvl, Kævl, Strid over hele Li
nien, saaledes ser det før saa fredelige Blad ud i Dag.
Er det Udvidelsen, der har foraarsaget dette, anbefales
det hurtigst muligt at vende tilbage til det gamle Format
og samtidig paa Redaktionen anskaffe en større Papir
kurv.
Læs en ældre Aargang af vort Blad igennem og læg
Mærke til den fredelige, saglige Tone, de mange tekniske
Artikler, de fb Resultater, der opnaaedes, de mange Traf—
fic Notes fra saavel ældre som yngre Amatører, vidnende
om intensivt Arbejde og ædel Kappestrid.
Anderledes nu. Og dog forandrer det, og der klages
over, at de ældre Amatører »glider ud«, ikke sender
Traffic Notes osv. Kan dette under de nuværende For
hold vække Forundring?
Hvem ønsker vel at stemples som lidende af DX-Hun
ger, have QSL paa Hjernen, offentligt blive kaldt et halvt
eller helt Fjols, fordi han i sidste Maaned havde 269
Forbindelser, at ville dupere og imponere og prale osv.,
osv. Dette og lignende er, hvad man kan vente sig, hvis
man vover sig frem i »OZ«s Spalter.
At een Mand ønsker at lægge sine Forbindelser paa den
anden Side Jordkloden, medens en anden ynder at spille
Grammofon
for
Nabo-BCL’en,
faar
saa
samtidig
blive
de paagæld endes egen Sag, naar blot ikke sidstnævnte
fremsætter, at det, han præsterer, betyder Teknikens høje
ste Standpunkt, men kender førstnævntes Arbejde ganske
værdiløst, det smager i hvert Fald lidt rigeligt af »Ræ
ven og Rønnebærrene«, ligesom ham med de 269 QSO
pr. Maaned under alle Omstændigheder indsamler et Ma
teriale, som, rigtig udnyttet, vilde være af stor Værdi.
Hvis en Mand har en Særinteresse indenfor Kortbølge
faget, det være sig: Solpletter, mange QSO pr. Maaned,
DX
hunting.
Jordmagnetiske
Forhold,
Fadingsfænomener
eller hvad det nu kan være, lad ham saa i Herrens
Navn dyrke denne sin Passion og tro ikke, at kun det,
man selv beskæftiger sig med og har ens egen Interesse,
er det eneste saliggørende. Det er jo netop saa udmær
ket, at vi specialiserer os, idet det turde være temmelig,
uoverkommeligt for den enkelte at varetage alle Grene
og Afskygninger.
Og er der saa noget, der trænger til at diskuteres, ja
lad os saa diskutere det, men lad os gøre det sagligt og
i Fordragelighed.
Det maa i denne Forbindelse hilses med Glæde, at
Redaktøren i sidste Nummer af »OZ« endelig har taget
»Bladet fra Munden« og bebudet rene Linier, det undrer
blot, at dette ikke er sket for længe siden. Der har saa
sandelig været Anledning nok.
OZ7VP.

Stationsbeskrivelse.
Nordisk Test.
Der mangler stadig blot Opgørelserne fra Finland, og
vi maa desværre bede Deltagerne have Taalmodighed no
gen Tid endnu.
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OZ7WO
Teg kunde i Marts Maaned fejre 1 Aårs Jubilæum som
Sendeamatør og har i den forløbne Tid været særdeles
aktiv.
Min første Sender var en Push-Pull Hartley med to

RE 134 input 10 watt ved 220 Volt dc. Antennen var den
gang en Dipol 19,8 mtr. ophængt i Højde med Tagren
den paa to 4-Etages Huse og saaledes skærmet paa alle
Sider af Tage. Til Trods for de daarlige Antenneforhold
havde jeg dog efter et halvt Aars Forløb worked de fleste
europæiske Lande samt W1CH, som gav mig r5.

40 Meter synes at blive et godt DX-Band. Særlig om
Morgenen og ved Midnatstid er Forholdene gode. QSO
med ZL gennemførtes saaledes om Morgeneil ved 6—7Tiden.
OZ7WO.

Kortbølgestation OZ9A, Aarhus.

Dipolantennens Feedere var imidlertid ikke tilstrække
lig stabdiserede, hvilket havde til Følge, at jeg ofte blev
rapp. t7 unstdi. Jeg hængte da en 1/3 Hertz op, og sam
tidig erstattede jeg de to RE 131 med to BBT 34, input
20 watt. Men udover nogle fine Tone Rapporter gav denne
Sender ikke mere end den gamle. Den levede imidlertid
indtil for et Par Maaneder siden.
I Januar Maaned byggede jeg Stationen helt om og kører
saaledes nu med Krystalstyring paa 40 M.
CO-PA med RE 134 i CO og T 101 i PA. Anodespæn
dingen tages fra Lysnettets 220 Volt + Anodeakkumu
lator 120 Volt. PA’s Anodeenergi er 25 watt. Krystallen,
som er købt hos OZ7Z, er slebet til 40 M og arbejdet
iøvrigt udmærket.

Krystalstyret Hartley CO-PA. Der benyttes saavel 80
som 40 Meter Krystal, men 80 Meter Krystallet benyttes
i den senere Tid en Del til 40 Meter Omraadet, idet PA
indstilles til Krystallets halve Bølgelængde og Gitterspæn
dingen forøges, hvorved Senderen bliver CO-FD — Re
sultat udmærket. I FD bruges RE 604, men en Lampe
med større Forstærkningsfaktor vilde være at foretrække.
Senderen bygget ofte om, men er dog hidtil i Prin
cippet ikke blevet forandret, — nu skal den imidlertid
bygges om til CO-FD_PA. Der bruges Tilbagekobling til
Krystallet 6 Vindg. af en Spole paa 18. I CO er en Mod
stand paa 1000 Ohm, hvilket giver 200 Volt Pladespæn
ding til Lampen, som da tager 30 MA. Det er rigeligt til
at styre de 25 watt, som faas ved Sending paa 80 Meter
CO-PA.

En Senders Endeligt.

Resultaterne med denne Sender overstiger mine dri
stigste Forventninger. Jeg har i de 1½ Maaned, jeg har
arbejdet med den 6 QSO med Nord Afrika, 3 med New
Zealand, QRK r3-4, foruden Georgien, Ægypten, Azorer
ne, Meksico, QRK r7, samt en Opkaldning fra W5, men
QSO blev ikke gennemført grundet paa stærk Fading.
Modtageren er en almindelig Schnell 0-V-1 efter Kort
bølgebogen.

Dramatisk To
nefilm i 1 Akt.

Scenen forestiller et meget lille, temmelig rodet Værelse.
Det er en raakold, blæsende Januarnat, og fra en Højt
taler høres de sidste Strofer af »Der er et nydigt Land«
og tre Slag paa en Gong-Gong. Ind træder en tynd,
bleg ung Mand og sætter sig til en Sender. Man ser ham
trykke paa Nøglen. — Ikke en Lyd undtagen en sagte
Banden fra den unge Mand. (Nærbillede) Milliampere
meter, der ikke rører sig af Flækken.
Opr. rejser sig og bøjer sig over Senderen. Han rykker
i Forbindelser, piller ved Chokes o. s. v., men alt synes;
i bedste Orden. Pludselig finder han noget. (Nærbille
de") En gammel Kondensator af skummelt Udseende for
søger at skjule et svedent Grin bag en Transformator.
En Haand nærmer sig langsomt, men forsvinder igen
med Lynets Hast
Opr. opfører afrikansk Krigsdans, der opfindes paa
Stedet.
Efterhaanden falder der mere Ro over den optrædende
der nu nærmer sig Senderen udstyret med Tang og Skrue
trækker. Den gamle Kondensator udskiftes forsigtigt og
en ny, tilsyneladende god Kondensator indsættes.
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Nu
tilsluttes
Højspændingen
—
et
Glimt
forvandle!
Scenens Halvmørke til straalende Solskin en Brøkdel af
et Sekund, der lyder et øresønderrivende Knald og alt
er gravmørkt og do. stille.
Hurtige Trin fra Scenens Baggrund og en Herre træder
ind, idet han anbringer sit ene Ben i en Kasse med di
verse og knuser en Højttaler, der staar paa Gulvet, med
den anden Fod. Der føres livlig Samtale og en Dame
stemme
i
Baggrunden
finder
Tidspunktet
for
Kortslut
ning ubelejligt.
Opr. rejser sig, ældet af Modgang, anbringer en rusten
Saks og et Stykke Sølvpapir paa Sikringens Plads, hvor
efter Scenen oplyses. Man ser 6 Rør blive taget op af
Senderen og lagt i Kassen med diverse.
OZ7BO er ved at ombygge sin Sender.

Vore Forkortelser.
Naar man læser forskellige Numre af »OZ« igennem,
kan man ikke undgaa at bemærke, at der hersker for
skellige Meninger om, hvorledes de specielle Ord og For
kortelser, der hører med til vore Fagudtryk, skal skrives.
Nu vil nogen maaske hævde, at det er underordnet, og
det kan de forsaavidt have Ret i. Men mon vi alligevel
ikke kan blive enige om, at vort Blaa vil gøre et mere
ordnet Indtryk, hvis vi kan sikre en vis Ensartethed?
Det følgende skal derfor 1 al Beskedenhed tjene som
et Forslag hertil.
Efterhaanden er der sikkert opnaaet Enighed om, at
Kaldesignaler
og
Q-Forkortelser
skal
skrives
med
lutter
store Bogstaver. Det ser ubetinget bedst ud og gør det
hele mere overskueligt. Ogsaa Forkortelser som OB, OM
og YL skrives med store Bogstaver, og det samme gæl
der for G.M.T. og D.N.T. Enigheden er maaske knap
saa stor, naar det gælder A.C., R.A.C., D.C, og C,C, sarot
DX og WX, men ogsaa her bør de store Bogstaver fore
trækkes,
Punktumerne
mellem
Bogstaverne
kan
eventuelt
helt undværes.
I en Traffic Note, som engang stod i »OZ«, fortalte
en Amatør, at han var blevet rapporteret Tone t8,QRK
r7 og Modulation F8. Man maa undre sig over en saadan
Sammenblanding af to »Principper«, hvis det da ikke
er Sætternissen, der har Skylden. Enten maa man bruge
smaa Bogstaver foran Tallene hele Vejen igennem eller
ogsaa
udelukkende
store
Bogstaver.
En
Sammenblanding
gaar ikke, hvis der skal være System i det. De store
Bogstaver er ogsaa at foretrække her. Og hvorfor skrive
»Tone« (eller Note, som der staar paa mange QSL-Kort),
haar man ellers de andre Steder anvender Q-Forkortel
seme? Hvorfor ikke gennemføre det? Altsaa QRI i Stedet
for Tone. Naar disse Ting iagttages, vil den nævnte Rap
port tage sig saaledes ud: QRI T8, QRK R7 og Modulation
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F8. Iøvrigt vilde det være fuldt tilstrækkeligt at nøjes
med: T8, R7 og F8.
I Forbindelse med QSA-Skalaen har vore sydlige Na
boer slaaet til Lyd for at bruge Bogstavet W. Det er og
saa praktisk og bruges en Del uden dog at være slaaet
rigtig igennem. Maaske burde. vi OZ-Hams gøre Alvor
af at tage det i Brug.
En hel Del Ord som Test, Message, CW, Fone, Ham
o.s.v. ser vi stadig skrevet med lille Forbogstav i for
skellige Indlæg, skønt det dog er Navneord. Ganske vist
ved vi alle, at det oprindelig er engelske eller amerikan
ske Ord, som i deres Hjemland skrives med smaat. Men
da Ordene efterhaanden har faaet Borgerret i vort Sprog
(blandt
Kortbølgeamatørerne),
maa
de
naturligvis
behand
les som andre Navneord af de af os, der endnu ikke har
svigtet de store Bogstaver.
Endelig er der Misdannelsen »Best 73«, som man meget
ofte bliver præsenteret for. 73 alene betyder imidlertid
»bedste Hilsener«, hvorfor et »Best« ekstra bliver for
meget af det gode. Vil man endelig give kraftig Udtryk
for sine venlige Følelser for en »Æterven«, kan man jo
indskyde et »Very« foran (forkortet til vy).
Det vil. absolut pynte paa »OZ«, hvis alle kan blive
enige om at indføre ensartede Regler. Vi kan jo ikke
forlange, at Redaktøren eller Bogtrykkeren skal rette i
Manuskripterne. Ovenstaaende er et Forslag, som forhaa
bentlig vil møde Velvilje. Studér de førende udenlandske
Kortbølgetidsskrifter, og De vil opdage, at det, jeg her
staar til Lyd for, slet ikke er noget nyt. Det er blot vi
OZ-Hams, der ikke har kunnet blive enige om en StandardForm, men forhaabentlig vil det lysne nu.
OZ7F.

Bogtrykkeriet „Géfion", St. Kongensgaee 31. København K.

