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Senderens Nyttevirkning.
Af G6XC („T&R Bulletin“),
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Energi gaa tabt til Opvarmning af Rørets Anode. Ved at

*) Forsaavidt Anodestrømmen angaar; men faa 60 Watts Rør kan tage et
Input paa 200 Watts uden at man forhøjer Anodespændingen, da Glødetraa
den ved den opgivne Anodespænding sikkert ikke har tilstrækkelig Emis
sion til de 200 Watts Input. Noget bliver derfor ovei belastet i hvert Fald. Red.
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af Gittersvinget til at vedligeholde Svingningerne under
saadanne Omstændigheder, og Nyttevirkningen er da større,

afdeling skulde bidrage til en god Amatøraand og et godt

idet der nu gaar mindre Energi tabt til Opvarmning af

Efter Indbydelse af OZ1D og OZ7VP samledes en Del
Amatører Søndag den 11. September hos sidstnævnte. Fra

Samarbejde hernede.

Pladen.
I de fleste Tilfælde bestemmes den negative Gitterforspænding til Amatørsenderen af Værdien af den Gitteraf

Lolland-Falster ankom OZ7VR, OZ7PU og OZ2NF, som
OZ1D hentede i Vordingborg og kørte ti! Mern. Hertil
ankom senere OZ7HS samt et nyt Medlem, Toldass.

ledning, der bruges. Hvis man vil opnaa størst mulig For
del af Brugen af negativ Gitterforspænding, bør man for
øge Anodespændingen samtidig med Gitterforspændingen,

Eriksen, Faxe Ladeplads.
Mødet afholdtes i OZ7VP’s Laboratorium, og Delta

for dersom man ikke gør det, vil man reducere sit Input

gerne fik her Lejlighed til at stifte nærmere Bekendtskab

i saadan en Grad, at man ikke vil være i Stand til at

med den gæstfrie Værts mange interessante Eksperi

paaskønne den forøgede Nyttevirkning, som Anvendelsen

menter.
Man vedtog at danne en ny Lokalforening indenfor E.

af negativ Gitterforspænding paa Oscillatoren eller P. A.

D.

Trinet giver.
Hvis vi stadig betragter vor Oscillator som en For

R i Lighed med den fynske og jydske, som skal om

fatte Sydsjælland, Møen og Lolland-Falster. OZ2N, Vester

stærker, vil vi se, at det for at opnaa størst Nyttevirkning

skovvej, Nykøbing F. blev valgt til Distriktrepræsentant.

er nødvendigt for Røret at arbejde ved dets „optimum

OZ1D oplæste de nye Licensbestemmelser, som senere blev

Impedans“,

er vi imidlertid mere

meddelt i „OZ“, samt fremviste nogle nye danske Senderrør.

interesserede i det virkelige Output, som er en Ting for

Herefter fulgte en livlig Diskussion om Foreningsforhold,

sig. Det vil være fornuftigt at antage, at de fleste Ama
tører er villige til at ofre et vist Kvantum af teoristisk

og hen under Aften brød man op efter at have nydt godt
af OZ7VP’s Gæstfrihed under hele Sammenkomsten.

men

i Virkeligheden

Efter Mødet udsendtes en Meddelelse om den nye Af

Nyttevirkning for en virkelig Forøgelse af Output, og det

delings Start til de Medlemmer hernede fra, som ikke havde

kan vises, at max. Output opnaas, naar den belastede
Impedans, som i vort Tilfælde er Impedansen af Sving-

givet Møde.

OZ2NF.

ningskredsen, er lige saa stor som Rørets Impedans. Naar
det maximale Output er til Stede, er Apparatets virkelige
Nyttevirkning 50 %.
I Praksis kan man bruge en Aftrapning fra Anoden til
Tilpasningen af de to Impedanser. Det eneste, der er nød

Vi hilser Dannelsen af denne nye Lokalafdeling med
Tilfredshed og byder den velkommen til Arbejdet for vor
fælles Sag. Blot forstaar vi ikke, at kun Sydsjælland skal

vendigt, er at forandre Aftrapningens Plads, indtil den

med. Hvorfor ikke lade den omfatte hele Sjælland med

største Strøm flyder i Senderens Svingningskreds, idet det

Undtagelse af København? En københavnsk Afdeling er

saa er indlysende, at der udvikles størst mu’ig Energi, og

nemlig ogsaa under Dannelse nu, og dermed vilde hele

de to impedanser er afpassede efter hinanden.
Diagrammet viser Arrangementet ved en T. P. T. G. I
nogle Tilfælde kan det være nødvendigt at forøge Sving-

Landet saa være inddelt i Lokalafdelinger.

Red.

ningskredsen med nogle faa Vindinger, som vist, før den
bedste Indstilling er fundet, hvorimod man i andre Tilfælde

QSL=Centralen.

maa flytte Anodetappen ind paa Svingningskredsen for at

Der ligger stadig en Mængde Kort til Amatører, som
ingen Kuverter har indsendt. Til følgende er der QSL i
et Antal fra 10 og opefter: OZ1CC, 1K, 1Q, 2E, 2O,
2U, 2VH, 2WX, 3H, 5A, 5M, 7BL, 7BO, 7EH, 7GL,
7HS, 7KB, 7T, 7VE, 7VP, 9A, 9BP 9U.
Antallet af ubekendte Kaldesignaler er indskrænket en
Del efter Meddelelsen i sidste „OZ“, men der ligger dog
stadig Kort til OZ1R, 2D, 5N, 5T, 7G, 7H og 7HF. Vi
haaber meget hurtigt at modtage Ejermændenes Adresser,
saa en Returnering af Kortene kan undgaas.
Det har vist sig, at en ulicenseret Amatør i længere Tid
har brugt et Kaldesignal, der tilhører en licenseret Station.
Det er sket i Uvidenhed ganske vist, men den Slags be
klagelige Tilfælde kan altid undgaas, naar man indhenter
de fornødne Oplysninger fra QSL-Centralen.
Fra den 15. ds. har OZ7HL overtaget QSL-Centralen,
hvad vi beder vore Medlemmer erindre, Kortene kan sen
des til Postboks 79 København K eller direkte til 7HL,
hvis Adresse findes andet Sted i dette Numer.

opnaa en Forandring. Det kommer alt sammen an paa
det Rør, man bruger, samt Svingningskredsens Konstanter.
jeg gør opmærksom paa her, at disse Indstillinger bør
udføres med Senderen stabiliseret til en bestemt Bølge;
helst bør Krystalkontrol anvendes.
Man kan ikke vente at faa sammenhængende Resultater,
hvis Oscillatorens Frekvens varierer saasnart man flytter
Anodeaftrapningen.

Ny Lokalafdeling.
Nu har Amatørerne her paa „Sydhavsøerne“ endelig
faaet deres egen Lokalafdeling, som længe har været sav
net, og mange vil sikkert ikke mere føle sig saa ensomme
i deres Kortbølgearbejde. Det er Haabet, at denne Lokal
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Maanedens Emne.

kun en enkelt, som sender Rapporter til Udlandet.
Til Gengæld er han overordentlig flittig og har duperet
QSL-Manageren flere Gange ved at afsende en utrolig
Bunke DX-Rapporter. Manden bør nævnes, fordi hans
Aktivitet staar saa himmelhøjt over Kollegernes. Det er
OZ-DR092.
Som bekendt har vi herhjemme en Forsøgskreds, hvis
Formaal er at søge at finde Aarsagerne til de Ændrin
ger, der indtræder i Forholdene paa de forskellige
Bølgebaand fra Dag til Dag og fra Aar til Aar. Hidtil
har den ikke kunnet glæde sig ved overvældende Inter
esse og specielt ikke fra DR-Amatørerne, som dog ellers
staar nærmest til at melde sig. Arbejdet bestaar hoved
sagelig i at foretage regelmæssige Observationer over
den døde Zones Udstrækning og sammenholde det med
andre Iagttagelser. Til dette Arbejde er en almindelig
god Modtager og en interesseret DR-Amatør det eneste
fornødne.
Maaske ligger det ikke for os Danske at arbejde syste
matisk. I den Hinseende har vi en Del at lære af Tysk
erne og Englænderne. I disse Lande udfører henholds
vis DE- og BRS-Amatørerne virkelig et maalbevidst
Arbejde ganske vidst under ældre Amatørers Ledelse.
Da ovennævnte Forsøgskreds blev dannet, fik den
Numer 1 udfra den optimistiske Betragtning, at nye
Kredse med andre Formaal hurtigt vilde skyde frem. Det
har altid været klogt at lade Folk med ens Interesser
arbejde intimt sammen. Omraader som Antenneforsøg,
ultrakorte Bølger, QRP-Sending m. m. burde have givet
Stødet til Dannelse af Forsøgskreds 2 - 3 - 4 o. s, v.
Der er imidlertid intet sket. Alt staar tilsyneladende i
Stampe.
Ovenstaaende Betragtninger synes at give til Resultat,
at DR-Afdelingen ikke helt er blevet det, man oprindelig
havde ventet af den. Maaske kan det naas endnu. E. D. R.
vil gøre et Forsøg i den nærmeste Fremtid for at kon
statere, om det er en passende Tilrettelægning af Ar
bejdet og Vejledning fra de ældre Amatørers Side, der
hidtil har manglet.

DR-Amatørerne.
E. D. R.s Medlemmer kan deles i tre Kategorier :
Passive Medlemmer, DR-Amatører og Senderamatører.
Springet fra passivt Medlem til Senderamatør er meget
stort, bl. a. fordi der kræves visse Færdigheder og ikke
saa faa specielle Kundskaber for at kunne blive en kvalifi
ceret „Operator". Selv gamle erfarne Radioamatører kan
opleve at komme paa Skolebænken igen, naar de træder
over Tærskelen til Kortbølgeverdenen, skønt deres tek
niske Kundskaber er i bedste Orden.
For at undgaa det store Spring, som kun meget faa
kan tage paa tilfredsstillende Maade, har E. D. R. i
Lighed med andre Amatørorganisationer indført et Mel
le, mstrin: DR-Amatøren. Fordelen herved er:
1. Den vordende Senderamatør faar en passende
Læretid.
2. Vedkommende bliver i Stand til at tage aktiv Del
i Kortbølgearbejdet.
Det, Læretiden skal give, er først og fremmest til
strækkelig Færdighed i Høring og Sending af Mor se
tegn. Desuden maa den specielle Kortbølgeteknik tilegnes,
ligesom der maa opnaas grundig Kendskab til Amatø
rernes Fagudtryk, som jo findes i et ikke ringe Antal.
Mange Amatører begynder at sende kort Tid efter Til
delingen af DR-Nummeret, saa de slet ikke faar Anven
delse derfor, og det var just ikke Meningen. Det maa
enten betyde, at de begynder at sende for tidligt eller
har skaffet sig DR-Nummeret for sent.
At blive DR-Amatør vil som bekendt sige, at man
faar sin Modtager officielt indregistreret og derved
bliver i Stand til at tage aktiv Del i Kortbølgearbejdet
i Ind- og Udland. Men gør DR-Amatørerne det? En
nærmere Betragtning heraf skal være Formaalet med
denne Artikel.

H. F.

Samtidig med at DR-Amatøren lærer de forskellige
Forkortelser, QSA-, R-, T- og F-Skalaen m. m. var det
Meningen, at han skulde faa Øvelse i at udfylde et
QSL-Kort korrekt. Dette finder praktisk Anvendelse,
naar der sendes Rapporter til Senderamatører i Indog Udland. Ikke alle saadanne Rapporter har Værdi,
men DR-Amatøren bør altid være parat til at staa til
de sendende Amatørers Raadighed, naar der foretages
Forsøg eller arrangeres Tests.
Men naar en hel Del af DR-Amatørerne aldrig naar
saa langt, at de faar trykt QSL-Kort, tyder det saa paa
større Interresse ? Det Indtryk faar man absolut ikke.
Kan 4-5 DR-Amatører benytter QSL-Centralen, som dog
ellers staar gratis til deres Disposition. Af disse er der

Har De hørt--,
at OZ5X har haft Ballade med vagabonderende Højfre
kvensstrømme? Anderledes kan jeg da ikke forklare det.
Hver Gang 5X trykkede paa Nøglen, begyndte en bestemt
Pære i Lejlighedens Lysinstallation at lyse op. Desværre
var det nu saa Pokkers uheldigt, at nævnte Pære er an
bragt der, hvor Familiens Overhoved sover, og paa den
Maade afslørede 5X sig selv, naar han lavede DX i de
sene Nattetimer i Stedet for at sove de retfærdiges Søvn.
Det kunde jo ikke blive ved at gaa. Højfrekvensstrømmen
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højfrekvente Svingninger udsendes i Form af Morsetegn.
Den saaledes „ituhakkede" Bærebølge er dermed blevet til
de kendte Telegraftegn, som det er enhver Amatørs Maal
at blive i Stand til at aflæse saa godt som mulig.
Naar Telegrafi, blandt Amatørerne anvendes i langt hø
jere Grad end Telefoni, skyldes det ikke blot, at Sende
ren i saa Tilfælde bliver billigere og mere enkel i Konstrukktion og Drift. Langt vigtigere er det, at der ved Telegrafi
er Tale om 100% Udnyttelse af Bærebølgen, og det er
ogsaa Grunden til, at det „rækker“ betydelig længere end
Telefoni. Dertil kommer, at CW (som er den almindelige
Betegnelse for Telegrafi mellem Amatører) kan benyttes
selv om man ikke er sprogkyndig. Ved Hjælp af internati
onale Koder og Forkortelser kan man ligesaa nemt gøre
sig forstaaelig for f. Eks., en Russer som for en Landsmand.
Til at afbryde Udsendelsen af de højfrekvente Sving
ninger paa en saadan Maade, at de danner Morsetegn,
benyttes en Telegrafnøgle. Deraf Betegnelsen at „nøgle" en
Sender. Disse Nøgler findes i forskellige Konstruktioner
og Former.
En Sender kan nøgles forskellige Steder i Kredsløbet.
Mest almindeligt er det dog at gøre det i Pladekredsen.
Hvis det er meget høje Spændinger, der skal afbrydes,
indskydes som Regel et Relæ, da det ellers godt kan være
farligt at betjene Nøglen.
I Tilfælde, hvor Pladespændingen leveres af Ensretter
anlæg, maa det tilraades at indføre et Arrangement, der
bevirker, at dette stadig er under Belastning, selv om Nøg
len er aaben. Det er en kendt Sag, at Spændingen stiger
meget stærkt, naar der ingen Belastning er paa. Naar
Blokkondensatorerne i Filteret saaledes stadig med Sekun
ders Mellemrum meget pludselig bliver udsat for en Stig
ning i Spændingen, der kan andrage flere Hundrede Volt,
vil der hurtig blive Gennemslag.
Nøgling i Gitterkredsen er af flere Grunde at foretrække,
hvis man kan sikre sig, at Senderen virkelig gaar ud af
Sving, naar Nøglen er aaben. At nøgle i Antenne eller
Modvægt er ogsaa udmærket ved styrede Sendere, saafremt
man kan undgaa Tab af højfrekvent Energi. Derimod gaar
det ikke an at indskyde Nøglen i Glødestrømskredsen, da
der som bekendt gaar en vis Tid, inden Glødetraaden
bliver varmet helt op igen efter hver Afbrydelse. Det vil
bevirke meget stærk „Chirp“, som gør Signalerne ulæselige.
Ogsaa en Lommelampepære indskudt i Nedføringen (Feederen) maa undgaas af samme Grund ved selvsvingende
Sendere.
Endnu en Nøglemetode kan nævnes: Space Wave. Prin
cippet bestaar i, at Tegnbølgen forskubbes. Kobler man en
Spole paa faa Vindinger til f. Eks. Senderens Antennespole
og kortslutter førstnævnte, forskubbes Bølgelængden. Dette
kan naturligvis kun lade sig gøre ved selvsvingende Sen
dere. Naar Nøglen forbindes over Enderne paa den tilkob
lede Spole, bliver man saaledes i Stand til at placere

er ogsaa for dyr at bruge til Belysning, og det viste sig
tillige, at der ikke vilde gaa ret megen Energi ud paa
40 og 80 Meter, medens der ikke var noget i Vejen paa
20 Meter. Men 5X har klaret Problemet. Naar LU, ZL,
VK og W’erne kalder, lister han sig ind og skruer Pæren
løs. Ved samme Lejlighed opdagede han, at Pladestrømmen
faldt 15 MA!
at OZ7F kan modtage alle europæiske Radiofonistationer
fb, naar Modtageren staar paa samme Bord som Senderen,
og de er i Drift samtidig? Baade Radiofonimodtager .og
Sender fødes endda fra samme Lysnet, men Forstyrrelser
er der ikke Tale om, hvor kraftigt der end raabes i Mi
krofonen. Men 3 km (3000 m) borte findes en Modtager,
som i den Grad forstyrres af Senderen, at Kalundborg
overdøves. Mon det ikke er Raceforskellen mellem Mod
tagerne, der gør sig gældende?

Mr. Pipperup

Begynderen spørger — II.

Hvad menes der med at nøgle
og modulere en Sender,
Som tidligere forklaret udstraaler Antennen de højfre
kvente Svingninger, der frembringes i Senderen. Indstiller
man nu en Modtager paa samme Bølgelængde og bringer
Detektoren til at svinge, vil man høre en Hyletone. Det er en
Interferenstone, som opstaar ved, at de højfrekvente Sving
ninger fra Senderen „blandes“ med Svingningerne, der
frembringes af Modtageien. Denne Hyletone kaldes ogsaa
Bærebølgen og kendes af enhver, der med svingende Detektorrør har gennemsøgt f. Eks. Radiofonibølgebaandet. Det
er indlysende, at jo kraftigere Bærebølgen er, jo større vil
Signalstyrken kunne blive.
Da det saaledes er Bærebølgen, der danner Grundlaget
for de højfrekvente Svingningers Anvendelse som Med
delelsesmiddel vil det forstaas, at den paa en eller anden
Maade skal paavirkes eller præges. Her skelner man mel
lem to Fremgangsmaader: Telegrafi og Telefoni. De an
vendes begge af Amatørerne og bør af praktiske Grunde
omtales hver for sig.
Telegrafi er den ældste og - paa Grund af det enkle
Princip - den mest primitive Form for praktisk Anvendelse
af Radiobølgerne. Fremgangsmaaden bestaar blot i, at de
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Tegnbølgen eet Sted og Mellemrumsbølgen et andet. For
delen ved Princippet er, at Nøgleklik undgaas, saa Sending
i Radiofonitiden kan finde Sted, selv om der findes nogle
af de blandt Amatørerne saa berygtede antikverede Mod
tagere i Nærheden. Det maa dog pointeres, at Brugen af
Space Wave er forbudt og det af den gode Grund, at hver
Sender fylder for to i de i Forvejen overfyldte Bølgebaand.
i Almindelighed vil man foretrække en Nøglemetode,
hvor Senderen gaar ud af Sving mellem Tegnene. Dels
betyder det bedre Økonomi, og dels kan man tillade sig
en mindre Overbelastning af Senderrøret, da det jo ikke
som ved Telefoni er konstant belastet.
Mange Amatører føler ikke deres Trang til at eksperi
mentere fuldt tilfredsstillet ved kun at bruge Telegrafi. De
ønsker deres Anlæg mere kompliceret og maaske ogsaa
mere fuldkomment. Det kan nemlig ikke nægtes, at der stilles
større Krav til en Sender, naar den skal anvendes til Telefoni,
end naar kun CW benyttes. Mens f. Eks. en T6 Tone i
sidstnævnte Tilfælde kan forsvares, gaar det absolut ikke
ved en Telefonisender. Tonen maa ikke være under T8,
og allerhelst bør Senderen være styret.
Det, der sker, naar man sender Telefoni (Fone), er, at
Bærebølgen bliver paatrykket Svingninger, der er styret
af den pulserende Strøm, som passerer igennem Mikrofo
nen, naar der tales i den. De fra Senderen udsendte høj
frekvente Svingninger bliver altsaa præget af Talen eller
Musiken, og deres Styrke varieres i Takt hermed. Det er
dette, man kalder at modulere. Naar man saa opfanger
Bærebølgen paa Modtageren og sørger for, at Detektoren
ikke svinger, gengives de Lyde, som Mikrofonen bliver paa
virket af.
Der findes mange forskellige Modulationsmetoder. En
af de simpleste bestaar i at indskyde en Mikrofon i An
tenne eller Modvægt. Den kan ikke anbefales. Ikke alene
risikerer man, at Mikrofonens Kulkorn brænder sammen,
men Metoden bevirker Tab af Energi, og Antennekredsen
kan ikke afstemmes ordentlig. En anden primitiv Metode
er den saakaldte Absorbtionsmodulation. Den bruges mest
ved Prøveopstillinger eller transportable Sendere. Princippet
bestaar i, at en Spole hvis Ender er forbundet med en
Mikrofon, kobles til Senderens Spole. Ogsaa her bliver der
Tale om Tab af højfrekvent Energi, og Bølgen bliver nemt usta
bil. Ved styrede Sendere er Metoden naturligvis uanvendelig.
Bedre er det at modulere i Senderens Gittérkreds. Her
kan man modulere selv store Sendere uden Vanskelighed.
Drejer det sig om smaa Energier - op til 10-15 Watts
er Mikrofonforstærkning i Regelen ikke nødvendig ved selv
svingende Sendere. Gitterspændingsmodulation faar man ved
blot at indskyde Mikrofontransformatorens Sekundærvikling
paa Gitterafledningens Plads. Ved Gitterjævnstrømsmodula 
tion (Schæfer) bestaar Princippet i, at Gitterafledningen
erstattes med den indre Modstand i et specielt Modula 
torrør. Modstandens Værdi kan saa nemt styres af Mikro

fonstrømmen. Schæfermodulation giver bedst Resultat i sty
rede Sendere.
De bedste Former for Modulation er dog de, hvor Paavirkningen sker i Senderens Pladekreds. Her er den saa
kaldte Heisingmodulation den mest anvendte, og det er
ikke uden Grund. Den er nem at faa til at virke godt, og
Resultaterne kan blive meget fremragende. Men mange
Amatører, som faar Pladestrøm fra Ensretter, kan ikke
flotte sig med Heising. da der her bliver Tale om en For
dobling af Pladestrømsforbruget. Ogsaa andre Modulations
metoder findes, men det ligger udenfor denne Artikels
Rammer at gaa i Detaljer paa dette Omraade.
For den eksperimenterende Amatør vil en Telefonisender
altid betyde en velkommen Forøgelse af saavel tekniske
Vanskeligheder at overvinde som interesante Forsøg at fore
tage. Dertil kommer at Telefohi for mange Amatører har
en særlig Tiltrækning, fordi en QSO paa denne Maade
føles mere personlig præget. Udsendelse af Grammofon
musik el. lign. udover meget korte Perioder er af det Onde.
Det er ikke Amatørernes Opgave at „lege Radiofonistation“,
løvrigt har saavel CW som Fone hver deres egen Charme.
Ved nogle Lejligheder er den ene Form at foretrække,
mens den anden har Fortrinet under andre Forhold. De
supplerer saaledes hinanden paa udmærket Maade, og alene
af den Grund vil al Diskussion, om hvad der har mest
Berettigelse, være ørkesløs.

Fa radius.

Foredrag med Spørgetime.
Onsdag d 2. November 1932.
Ovennævnte Dato Kl. 19,30 præcis afholdes
paa Polyteknisk Læreanstalt, Sølvgade, København,
Medlemsmøde med Spørgetime. Ing. cand. polyt.
Gerhard Hansen indleder med et Foredrag om
„Smaasendere for alle Strømarter“, hvorefter der
bliver Lejlighed til at drøfte og sammenligne de
omtalte Typer.
Medlemmerne opfordres til at møde lige saa
talrigt op og udtale sig ligesaa frit som paa Gene
ralforsamlingen.

Paa Gensyn!
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Generalforsamlingen

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lov
ligt indvarslet og beslutningsdygtig, og gav derefter Ordet
til Formanden, der som første Punkt paa Dagsordenen af

den 25. September i København.

lagde Aarsberetningen.
Af Hensyn til Provinsmedlemmerne blev Generalforsam

Beretning om EDR’s Virksomhed i Aaret
1. Septbr. 1931 til 31. Aug. 1932.

lingen iaar lagt paa en Søndag og kombineret med et Be
søg paa Statsradiofonibygningen, hvor vi ved velvillig Til
ladelse fra Post- og Telegrafvæsenet havde faaet Adgang

I

til at bese de tekniske Installationer. Der mødte ikke
mindre end ca. 65 Medlemmer op, hvilket udgør absolut
Rekord for nogen Sammenkomst indenfor EDR og varslede

har

Bestyrelsen

afholdt

seksten

Laboratorium,

Kontrolrum

og

de

rer skulde forblive paa de samme Hænder som hidtil, og
paa det følgende Møde vedtoges det at anmode Herr N.
Nielsen OZ3NN, om at indtræde i Bestyrelsen, idet Gene
ralforsamlingen 1931 havde tilkendegivet Ønsket herom og

til

Radiostudierne hørende „Regisceller“, hvorfra Reguleringen

Lovenes § 6 gjorde det muligt.
Aaret prægedes iøvrigt af den nye Kontrakt med Radio-

af Udsendelserne fra de paagældende Studier finder Sted,
blev gennemgaaet i Detailler. Særlig Interesse vakte Gram
mofonanlægget, der omfatter to Optagerapparater og to
Gengiverapparater

Tidsrum

som Formand, Næstformand, Sekretær-Redaktør og Kasse

Kl. 13 mødtes man under Taarnet af „Stærekassen", og
under Ledelsen af Ingeniør Steffensen og Assistent Poul
Petersen fra Post- og Telegrafvæsenet paabegyndtes Fore
hvorunder

nævnte

Paa det konstituerende Møde vedtoges det, at Hvervene

godt for EDR’s Fremtid.

visningen,

det

Møder, der ligesom forrige Aar for Størstedelen har be
skæftiget sig med Foreningens Økonomi og Mulighederne
for at forbedre den.

samt

en

kraftig

Udgangsforstærker

Pressens Forlag, der traadte i Kraft i Juli 1931, og hvor
efter OZ udvidedes til 12 Sider. Desværre viste det sig
ret hurtigt, at det var umuligt for Forlaget at tegne de
Annoncer til Bladet, som skulde dække de forøgede Ud

til

Optagerne, og vi haaber ved Lejlighed at kunne bringe en
nærmere Beskrivelse af hele Anlægget her i Bladet. Inter

gifter til Trykningen, og Kontrakten blev derfor opsagt til

essant var det ogsaa at erfare, at hele Forstærkeranlægget,
der har en samlet maksimal Forstærkning paa ca. 100

Ophør d. 1. Juli 1932, da tillige vort Medlemstal mod
Forventning faldt ret stærkt trods det udvidede Blad. Sidst
nævnte Aarsag medførte tillige en saa. væsentlig Forringelse

Decibel (100000 Gange), fødes fra Generatorer; der kræ
ves selvsagt en meget effektiv Filtrering, naar Maskintone
skal undgaas.

af vor i Forvejen ikke særlig stærke økonomiske Stilling,
at vi saa os nødsagede til fra Maj iaar at gaa tilbage til

Forevisningen fulgtes med stor Interesse af den talrige

det 8-sidede Blad for at spare paa Udgifterne til Redak

Forsamling, og vi skylder Arrangørerne megen Tak derfor.
Kl. 14.30 begav man sig derefter, efter den obligate
Fotografering, i mere eller mindre sluttet Trop til Møde

tion, Klicheer o. lign.
I Juni iaar gjorde Bestyrelsen den særdeles ubehagelige

lokalerne i Ny Rosenborg, hvor Generalforsamlingen blev
aabnet Kl. ca. 15.

tig

Opdagelse, at vor økonomiske Stilling paa Grund af urig
Regnskabsopstilling i

de

to

foregaaende

Regnskabsaar

var henimod 600 Kr. daarligere end forudset, saaledes at
vi i Virkeligheden ved Udløbet af Kontrakten med RadioPressens Forlag vilde komme til at staa med en Gæld paa
det nævnte Beløb i Stedet for som ventet at have en ganske
lille Kassebeholdning i Behold. Paa Grund af dette For
hold har, som nævnt i Redegørelsen i Juli OZ, de fem
københavnske Medlemmer af Bestyrelsen stillet deres Man
dater til Disposition her paa Generalforsamlingen, og iøvrigt
vil der naturligvis blive Anledning til at drøfte Spørgs
maalet nærmere under 2. Punkt paa Dagsordenen.
Radio-Pressens Forlags Opsigelse af vor Kontrakt gav
Anledning til en fornyet Drøftelse af det tidligere Problem:
skulde man søge fortsat Samarbejde med Forlaget paa nye
Betingelser, søge Tilknytning til „Berlinske Tidendes“ Ra
dioblade, eller forsøge at staa selvstændigt? Bestyrelsen
var af den Formening, at man skulde stræbe henimod den
Formanden (Ing. Steffensen) bød Velkommen og udbad
sig Forslag til Dirigent; Herr Søminemester
blev foreslaaet og enstemmigt valgt.

sidste Udvej, og paa Grundlag af nogle kalkulerede Regn

Wendelboe

skaber, der var ret gunstige for Forslaget om Selvstændig
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hed, blev Spørgsmaalet drøftet paa Landsstævnet i Frede

Landsstævne i Fredericia i Paasken iaar, og det sidstnævnte

ricia og et efterfølgende Møde i København. Paa disse to

blev en saa stor Succes, at det er Hensigten at arrangere

Møder var der overvejende Stemning for at vove Forsøget-

et Landsstævne hvert Aar i Paasken. 1 Januar iaar afhold

og

tes, under Medvirkning af de tre andre skandinaviske Lande,

en

efterfølgende

skriftlig

Afstemning

blandt

samtlige

Medlemmer viste en saa overvejende Majoritet for Selv

en Nordisk Test, som imidlertid til Trods for stor Interesse

stændigheden (112 Ja mod 14 Nej), at denne straks blev

fra

besluttet.

Grunde

Amatørerne
først

i

alle

har

fire

kunnet

Lande

finde

desværre

sin

af

Afslutning

forskellige
omkring

1.

September iaar med Afsendelsen af de fire Præmier (hvor

Ved Overgangen, der fandt Sted den 1. Juli iaar, faldt
der da heller ikke mere end ca. 25 Medlemmer fra, hvor

af, som bekendt, ingen til Danmark). Ti! Vinter agtes der

efter

alligevel forsøgt arrangeret en eller flere Tests, og for-

det

med

et

8-sidet

Blad

inden

Udgangen

af 1932

skulde være muligt at oparbejde en saa stor reel Kasse

haabentlig

beholdning, at Foreningen kunde betale Gælden til Radio-

foretages paa en saadan Maade, at der ikke bliver Anled

kan

Reglerne

Pressens Forlag og derefter staa fuldkommen frit til alle

ning til Utilfredshed. Der har været afholdt to Certifikat

Sider.

prøver, hvorved ialt fem Medlemmer erholdt EDR’s MorseSøminemester

og

Bedømmelsen

certifikat,

og

uventede, at vor mangeaarige, skattede Sekretær og Redak

fortsætte

med

tør, Herr Helmer Petersen, med kort Varsel saa sig nød

Medlemmer til Trods for sin Udtræden af Bestyrelsen. I

Imidlertid skete der i Begyndelsen af August det ganske

Herr

tilrettelægges

Kursus

og

Wendelboe

Certifikatprøver

har

for

lovet

at

Foreningens

saget til at nedlægge sine Hverv indenfor Foreningen grun

November ifjor paabegyndtes Udsendelsen af EDR’s Morse-

det paa Overtagelse af andet Arbejde, saaledes at Spørgs

kursus, der finder Sted hver Søndag Formiddag over OZ7T

maalet om Valg af hans Efterfølger blev meget brændende.

paa 3,5 mHz Baandet. Ved Velvilje fra Post- og Telegraf

Det var da saa heldigt, at ikke mindre end to af Besty

væsenet, der har laant os en Wheatstone-Transmitter, har

relsens

det været muligt at udvide den ugentlige Udsendelse fra

Medlemmer,

Herr Ahrent

Herr

Helmer

Fogedgaard,

at

man

skulde

neralforsamlingen
September

og

30 til 55 Minutter.

Flensborg, OZ1D, var villige til at overtage

Sekretær- og Redaktørarbejdet g r a t i s .
tog,

OZ7F,

OZ

til
til

overlade
Herr
Herr

Flensborg

og

Fogedgaard,

Bestyrelsen

Bestyrelsen ved

Sekretærarbejdet

indtil

Redaktionen

hvorefter

den

har

stadig

været

i

Kontakt

med

General

direktoratet for Post- og Telegrafvæsenet, og vi har, som

Ge

omtalt i September OZ, i Slutningen af August iaar op-

af

naaet to meget væsentlige Lempelser i Senderlicensbestem

idag

nyvalgte Bestyrelse paa sit konstituerende Møde umiddel

meiserne, idet der dels er aabnet Mulighed for Opnaaelse

bart

af Tilladelse til at sende hele Døgnet, naar blot ingen Lyt

efter

Generalforsamlingen

skal

vedtage

den

endelige

Fordeling af Hvervene. QSL-Tjenesten er i de forløbne to

tere forstyrres derved, dels er oprettet en Begynderlicens,

Maaneder blevet midlertidig varetaget af Herr Fogedgaard,

hvortil der kun kræves en Morsehastighed paa 40 Tegn pr.

men

Minut i Stedet for 60, men som til Gengæld kun tillader

foreslaas

OZ7HL,

der

fremtidig

tillige

bar

overladt
lovet

til

at

Herr

paatage

Henry
sig

Larsen,

den

regel

Benyttelsen af den ene Halvdel af vort 3.5 mHz Baand.
Det er Bestyrelsens Haab, at disse Lempelser vil resultere

mæssige Tømning af vor Postboks.
Overgangen til gratis Sekretær- og Redaktørarbejde har
medført

en

saadan

Forbedring

af

Forenings

Økonomi,

i, at alle vore ulicenserede Senderamatører i Løbet af faa
Maaneder vil være gaaet over i de licenseredes Rækker.

at

vi allerede har kunnet betale hele vor Restgæld til Radio-

Det er absolut ikke til Gavn for vore Senderamatørers Re

Pressens Forlag og udvide OZ til 12 Sider paany, og hvis

nommé, at en stor Del af dem skal under Politiets Be

Medlemmerne ikke svigter os, skulde en yderligere Udvi

handling, førend de løser Licens, navnlig da disse Amatø

delse være mulig om nogle Maaneder, saafremt vi kan op

rer i den Situation i Reglen har forbløffende let ved at

naa

skaffe sig den fornødne Attest for Morsefærdighed.

en

nogenlunde

regelmæssig

Annonceindtægt;

alt

ialt

Antallet af betalende Medlemmer har i Aarets Løb be

tegner Foreningens Fremtid saaledes ret lyst.
Under

og

efter

Overgangen

til

Selvstændighed

er

væget

der

sig

paa

indtruffet en Del Ekspeditionsfejl ved Udsendelsen af Op

Oktober

Kvartal,

krævninger, Medlemsblade o. lign.; vi beder Medlemmerne

Kvartal,

200

undskylde dette. Vi mener at have fundet Aarsagerne til

134

Besøg

paa

A/S

Kvartal,

betalt

for

Juli

Kvartal

Kvartal

1932,

1931,

211;

195;

April

176.

Endelig

har

Oktober

Kvartal,

men

Elektromekano’s

forhold

der,

Trivsel og Fremgang end paa Mulighederne for at holde

Ing.

Jørgensen)

samt

paa

Skamlebæk

Dato

der

er

nu at være Udsigt til, at Bestyrelsen under de nye Arbejds

Rørfabrik (i Tilknytning til et Foredrag af Fabrikens Le
Herr

til

Det har været et bevæget Aar for EDR, men der synes

der har i Aarets Løb været afholdt seks Medlemsmøder i
arrangeret

Juli

Maade:
Januar

erfaringsmæssigt først kommer ind i Løbet af Kvartalet.*)

Det sædvanlige Foreningsliv har iøvrigt gaaet sin Gang;
og

201;

intet foruroligende heri, da en hel Del af Kontingenterne

Fejlene og haaber helt at kunne undgaa disse i Fremtiden.

København

og

Medlemmer

følgende

Radio.

Der har været afholdt tre lokale Stævner foruden det store

kan

faa

Ro

(* Den 8 Oktober var Tallet 175.
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til

at

tænke

mere

paa

Foreningens

OZ7HL bad nu om Ordet, og kritiserede, at Bestyrel

den oven Vande. Men jeg vil gerne til Slut pointere, at
Trivselen i ikke mindre Grad end hidtil er afhængig af

sen i „OZ“ havde foreslaaet sig selv genvalgt. Formanden

hvert enkelt Medlems Interesse for EDR, og denne Inter

maatte indrømme, at der maaske var begaaet en Fejl her.

esse skulde blandt andet gerne give sig Udslag i Form af
stærkt forøget Stofmængde til OZ, i Særdeleshed hvis den

OZ2E fandt ligeledes, at det var forkert, at der var fore
slaaet en Dirigent paa Forhaand. Dirigenten indkaldte nu

projekterede yderligere Udvidelse skulde blive økonomisk

Forslag til ny Bestyrelsesmedlemmer. Der fremkom en Del

gennemførlig, hvad der, som ovenfor nævnt, er ikke ringe
Sandsynlighed for.

Forslag, og disse blev ledsaget af de forskellige Medlem
mers Meningstilkendegivelse. Stor Opmærksomhed vakte
det, da OZ1K bad om Ordet og ganske sindig fortalte, at
han var rejst fra Ringkøbing til København udelukkende for

København, d, 25. Sept. 1932.

J. Steffensen,

at hælde hele Bestyrelsen ud! Og da han fortsatte: „Jeg
har altid paa Markederne beundret Professor Labri, men

(Formand.)

i Dag har jeg ligegodt set hans Overmand“, brød en mæg
tig Jubel løs, og i godt Humør gik man i Gang med
Stemmeafgivningen, spændt paa at se, hvem der vilde
komme i Bestyrelsen. Flere Røster krævede et særligt

Beretningen blev modtaget med stærkt Bifald og gav
iøvrigi ikke Anledning til Kommentarer.
Næste Punkt er Regnskabet, som Kassereren, Herr Steen
Hasselbalch fremlagde (Se „OZ“ for September). Dette

Stemmeudvalg udenfor Bestyrelsen til at kontrollere Stem

gav

dertil - var Bestyrelsesmedlemmer.

Anledning

til

nogen

Diskussion.

OZ7HL

mesedlerne, men det endte med, at de tre, der blev valgt

ønskede

Udgifterne ved Udstillingen i „Forum“ specificeret og kri

Der blev afgivet ialt 86 Stemmer, hvoraf 29 ved Fuld

tiserede de forskellige Udgiftsposter. OZ5H kritiserede Op
gørelsen over Kortbølgebogen, idet han ikke kunde finde
noget Regnskab over, hvorvidt denne havde givet Over
skud eller Underskud. Hertil svarede Formanden, at der

magt og altsaa 57 personligt. Dette betegnede en Rekord
i E. D. R.s Historie, da man aldrig før har været oppe
paa stort mere end 30 Deltagere ved Generalforsamlingerne.

den afgaaede Sekretær bl. a. havde brugt Frimærker, der

Saa meget bedre maa denne Generalforsamling siges at
give Udtryk for Medlemmernes Ønsker. De afgivne Stemmer
fordelte sig saaledes: J. Steffensen (OZ2Q) 82 St. --

blev indsendt som Betaling, ti! Frankering af Foreningens’
Breve uden at indføre dem i Regnskabet. Derved lod et
nøjagtig Regnskab sig ikke opstille. Bogen havde dog givet

56 St. — Gerh. Hansen 54 St. — N. Nielsen (OZ3NN)
48 St. — Henry Larsen (OZ7HL) 43 St. — K. Bjarnø

et lille Overskud og havde iøvrigt virket som en god Pro

(OZ7KB)

paganda for E. D. R. Iøvrigt vilde der ikke blive Tale om

Georg Andersen (OZ5G) 14 St. — H. Herden (OZ5H)

lignende Fej! i Fremtiden, da alt Salg af Foreningsartikler
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var overdraget til OZ1D.

(OZ2VH) 6 St. Bestyrelsen kom herefter til at bestaa

desværre ikke kunde gives et mere udførligt-Regnskab, da

Ernst Eliasen (OZ2E) 60 St. — S. H. Hasselbalch (OZ7T)

OZ5H og flere kunde ikke forstaa af Regnskabet, om

St.

—

20
W.

St.

—

Olsen

Aage

Hansen

(OZ9U)

9

St.

(OZ1K)
og V.

17
H.

St.

—

Hansen

man stod med Underskud i Foreningen, eller man havde
Overskud. Hertil svarede Formanden, at man gik ind i

af d’Herrer Steffensen, Gerh. Hansen, Hasselbalch, N. Niel
sen, Eliasen, og endelig H. Fogedgaard og A. Flensborg,
der ikke var paa Valg.

det nye Regnskabsaar med et Underskud paa ca. 600 Kr.
men dette var allerede dækket paa Grund af færre Udgifter

d’ Herrer P. H. Madsen og Ibsen (OZ7SS). Førstnævnte

i Juli Kvartal, idet man her havde faaet Redaktør-Sekretær

blev genvalgt (med Akklamation) udfra den Betragtning,

og QSL-Arbejdet udført gratis. Vi staar altsaa i Dag
uden Gæld, og med en Kassebeholdning, der er stor nok

at naar Bestyrelsen havde genopstillet sig selv, burde den
ogsaa have genopstillet begge Revisorer.

til at imødegaa alle Udgifter, herunder Udsendelsen af For
eningens Medlemsblad. Dirigenten bad om, at Forsam

mange forskellige Meninger for Dagen, og den nye Besty

Til

Revisorer

valgtes

derefter

ved

Haandsoprækning

Ved det sidste Punkt paa Programmet: Eventuelt, kom

lingen vilde godkende Regnskabet, og efter at der endnu
var blevet udvekslet nogle Bemærkninger mellem enkelte

relse gjorde Ørene lange for at høre gode Forslag. OZ7WH

Medlemmer og Formanden, blev Regnskabet godkendt.

lige gode eller nye, sikkert var velmente. Han foreslog

Næste Punkt paa Dagsordenen var Valg af Bestyrelse.
OZ5G begyndte med at spørge, om man kunde vælge
Formanden uafhængig af Bestyrelsen, for saa vilde han

Kontingentnedsættelse og anstillede en Betragtning mellem
„de gode gamle Dage“ og nu. Det forbigangne fandt han

mødte med en lang Liste af Forslag, der omend ikke alle

foreslaa, at Herr Ing. Steffensen blev valgt straks. Diri

saare skønt og anbefalede atter at søge Tilknytning til et
større Radiotidsskrift. Hertil svarede Sekretæren, at Kon

genten svarede, at efter Lovene kunde det ikke lade sig

tingentnedsættelse allerede var overvejet, men ikke foreløbig

gøre. Der skulde en Lovændring til, og Forslag til en saa
dan var ikke indsendt i rette Tid.

kunde gennemføres. Han fraraadede bestemt et nyt Sam
arbejde med Bladforetagender og pointerede, at E. D. R.
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maa være selvstændig, og alle Kræfter maa samles om
„OZ“, der som udelukkende skrevet for og af Amatører
er det rette Samlingsmærke for enhver „Ham“. OZ1D
fortsatte: „Nu er det ikke Tid at kritisere. Nu maa der
Arbejde til, og alle maa arbejde med. Bestyrelsen gaar i
Spidsen. Alle Honorarer er afskaffet, og hver en Øre gaar
til Kortbølgesagens Fremme“.
OZ7HL fortalte, at det var meget svært for en ny Ama
tør at faa Licens i København. Man har ganske vist
E. D. R.s Morsecertifikat, men det er meget, sværere at
faa end de Prøver, en Provinsamatør maa aflægge paa den
lokale Telegrafstation. Hertil bemærkede Herr Wendelboe,
at E. D. R.s Certifikat er et Kvalitetscertifikat og derfor
maatte være strengt. Men han var gerne til Tjeneste med
efter en kort Prøve at udstede en Erklæring om en Ama
tørs Morsefærdighed, en Erklæring, der kunde være til
strækkelig Dokumentation overfor Telegrafvæsenet ved An
dragende om Sendetilladelse.
Til Slut spurgte OZ1D om Nyt fra Distriktslederne og
foreslog nye Distrikter. OZ7HL meddelte, at han gerne
vilde søge at samle en københavnsk Afdeling, og han havde
allerede Løfte om et Mødelokale. Endelig foreslog han en
QRP Test.
Som Afslutning paa Generalforsamlingen bragte Sekræ
tæren Bestyrelsens og hele Forsamlingens Tak til Herr
Søminemester Wendelboe for hans Arbejde i Bestyrelsen
og for hans store Interesse for E. D. R. og et Forslag
om at udnævne Herr Wendelboe til Æresmedlem blev
modtaget med stærkt Bifald af hele Forsamlingen. Sømine 
mesteren kvitterede med et „Leve E. D. R.“, og da Hurra 
raabene var døet hen, var den livlige Generalforsamling
ti'ende.
Umiddelbart efter Generalforsamlingen holdt den nyvalgte
Bestyrelse sit konstituerende Møde, der er refereret andet
Sted i Bladet. Derpaa samledes hele Selskabet henimod
Kl. 18 om de lange Borde til Fællesspisningen. Bølgerne
gik her ikke mindre højt, og der holdtes forskellige Taler,
bl. andet for de afgaaede Bestyrelsesmedlemmer. Og en
Tak til vor populære Redaktør fra Langeland for Septem
ber „OZ“ hilstes med stort Bifald. Hele Spisningen var
præget af en vældig „Ham Spirit“, og alle var enige om,
at man havde faaet en god Dag ud af det.
Forhaabentlig bliver Deltagelsen lige saa stor til næste
Aar, selv om Bestyrelsen ikke skal smides ud.

OZ7GL paa Island: „Til Generalforsamlingen. Dear OBs
- paa Gensyn! OZ7GL=TF3B“.
I Generalforsamlingslokalerne er fundet et Emblem mær
ket „25 Aar KTAS“. Ejermanden bedes henvende sig til
Foreningen og vil da faa Emblemet tilsendt.

Der skal skrappe Midler til, før BCL anskaffer moderne
Modtagere, som har den Smule Selektivitet, der skal til
for at holde Amatørsenderne ude. Nu ser det imidlertid ud
til, at Midlet kommer i Form af Radio Luxembourg, som
med sine 200 Kw truer med at kvæle Kalundborg, der
bliver dens nærmeste Nabo. Vi ved, at Amatørerne vil
græde med tørre Øjne, og Radiobrancen vil juble. De gamle
Hylekasser maa nu erstattes med Modtagere, som har mindst
1 Trin HF.
Et nyt Amatørsenderrør af Radio Records Fabrikat er
kommet paa Markedet, og det meddeles os af aktive Ama
tører, at det skal have særdeles gode Egenskaber. Røret
er udstyret med „Horn“ ligesom TC04/10, ogTypebetegnelsen er S 412. Af de forskellige Data anfører vi: Glø 
despænding 4 Volt, Glødestrøm 1,2 Ampere, max. Plade
spænding 500 Volt og Mætningsstrøm 500 MA. Den mak
simale Anodebelastning opgives til 12 Watts, men det er
jo noget, Amatørerne ikke plejer at tage absolut højtideligt.
Prisen er Kr. 18,50.
En Række franske Stationer er i Gang daglig paa 10
Meter Kl. 8,00- 12,30 og 18,30 GMT og vil meget gerne
have QSO og Rapporter. Der er opnaaet QSO mellem
Algier og Paris, saa Danmark skulde vel ogsaa have en
god Chance.

OZ1D.

F8GQ i Granville (Ved Kanalen) har paa 7,60 Meter
hørt Calenzana paa Korsika med Telefoni paa en 0-V-2
Modtager, skønt Calenzana anvender en Retningsantenne,
der er rettet mod Nizza, og kun arbejder med ca 200
Watts. Yderligere Beretninger om Modtagelse af Stationen
vil blive modtaget med stor Interesse.

Noter fra Generalforsamlingen.

Blandt de mange kendte Amatører, der var kommet til
Stede, var ogsaa SM7O, Han blev hilst med bragende Bi
fald, da han præsenterede sig.
Efter Generalforsamlingen indløb følgende Telegram fra
9

En klikfri Nøgemetode

deren, fortrinsvis saadan at alt for voldsomme mekaniske
Rystelser af Senderens Komponenter undgaas.
Fordelene ved denne Nøglemetode er da følgende: Det
eneste Rør, der tager konstant Anodestrøm, er CO. Anode
strømmen til de andre Rør afbrydes og sluttes ikke plud
selig som ved en Nøgle med tilhørende Gnistdannelse, mere
vokser langsomt (forholdsmæssigt set) til Maximum, naar
Nøglen trykkes ned og falder tilsvarende langsomt, naar
Nøglen slippes. De væsentligste Aarsager til Nøgleklik;
er dermed bortelimineret.

Af H. Tscherning Petersen.

Nøgleklik er et ubehageligt Onde, hvis Virkninger de
de fleste Amatører - og da navnlig de, der bor i By
erne - sikkert kender af bitter Erfaring. Derfor tror jeg,
at Beskrivelsen af nedenstaaende Arrangement vil være af
Interesse for mange.
Metoden er ikke ny, men sikkert sjældent brugt. I hvert
Fald har jeg ikke erfaret, at den benyttes af nogen dansk
Amatør.
Den væsentligste Mangel ved denne Metode er, at den
kun kan bruges med Held i krystalstyrede Sendere. Men
da saa mange Amatører nu anvender C. C., vil jeg ikke
mene, det er forkert at lægge Beslag paa „OZ“s sparsomme
Spalteplads med en kort Beskrivelse.
Grunden til, at jeg fik Øje paa denne Metodes særlige
Fordele, var den, at jeg en Aften, da jeg sad ved min
Kortbølgemodtager, hørte en engelsk Amatør, hvis Signaler
var bemærkelsesværdige ved at være meget skarpt marke
ret. Der var heller ingen somhelst Anelse af Spacing
Wave og dog C. C. - kort og godt: Det ideale Signal.
Jeg skrev et Brev til den engelske Amatør, hvori jeg ud
talte min Beundring og udbad mig en Beskrivelse af Sen
der og Nøglemetode.

Senderen viste sig at være en ganske normal CO-FDPA med ca. 50 Watts i Udgangstrinet, og det eneste be
mærkelsesværdige var Nøglemetoden.
Senderen blev nemlig nøglet ved at variere Kapaciteten
af Koblingskondensatoren mellem CO- og FD-Trinet. En
saadan variabel Kondensator laves, som Skitsen viser:
Magneterne kan f. Eks. være fra en gammel elektrisk
Klokke. Størrelsen ef Kondensatorpladerne er 5X5 ctm.
Den bevægelige Plade bør være saa let som mulig. Paa
Midten af denne Plade loddes en lille Bolt, men da Alu
minium er vanskeligt at lodde paa, vil de fleste sikkert
foretrække en Plade af Messingblik. Den nederste Plade
bør derimod være svær Messing- eller Aluminiumplade, og
ovenpaa denne Plade limes ved Hjælp af Pandetikon en
Glimmerplade, højst 0,1 mm tyk.
Hele dette Arrangement maa derefter anbringes i Sen

Der kan ikke blive Tale om Spacing Wave, da der kun:
er HF Energi i CO Kredsen, og denne Kreds er nærmest
isoleret helt. (Naar Nøglen ikke er nedtrykket).
Jeg har prøvet dette Arrangement i en CO-PA Opstil
ling, og det virkede fortrinligt. Jeg bemærker, at der ikke
brugtes Stabilisering i denne Sender. At Stabilisering vil
have Indflydelse paa denne Nøglemetode, kunde jeg tænke:
mig, men det lader sig let prøve ved at fjerne Tappen
fra CO Spolen og se, om de andre Kredse derved bliver
„døde". Gør de det, maa denne Nøglemetode kunne ind
føres i Senderen.

Til Salg
En Motorgenerator, som er udmærket egnet til saavel
CW- som Telefonisender er til Salg for 100 Kr.
Motoren er beregnet til 110 Volt, og den er paa
1/
2 HK. Dynamoen afgiver 720 Volt ved 140 MA, og.
Skydemodstand til Regulering medfølger i Købet. Ved
mindre Belastning stiger Spændingen betydeligt.
Desuden sælges en Ericson Mikrofon og to Baltic
Spoler paa 8 og 20 Vindinger meget billigt.
Edvin Jansen
Ramsherredsgade 79

Rudkøbing.
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Fone-Amatørernes Begravelse

I skulle i al Fremtid ophøre at tale
med Tunger, og Eders smalle Baand
skulle udfyldes med Fløjtelyde; thi da
ville I leve i Fred med Eders Næste,
og BCL ville ej mere komme Eders
Adfærd i Hu.
Søslangen i Agurketiden Aar efter Aar snor sig
Somvedgennem
Dagspressens Spalter, saaledes dukker ogsaa
forskellige Begivenheder indenfor E. D. R. eller

i „OZ“s Spalter Spørgsmaalet T e l e g r a f i c o n t r a
T e l e f o n i frem, atter og atter stikker Hestefoden
frem og adresserer et velrettet Spark i Retning af Fone
amatørerne, og denne mindre ansete Kategori indenfo"
Amatørernes Kreds, reagerer ofte ret kraftigt, hvorpaa Sa
gen atter løber i Sandet. Men hvorfor disse modstridende
Betragtninger til enhver Tid? Begge Kategorier af Ama
tører har jo Lovhjemmel for deres Virksomhed, hvilket i
sidste Instans vil blive det afgørende. Det er rigtigt, at
det er Foneamatørerne, der bærer Skylden for de fleste
Klager til Telegrafvæsenet fra BCL, og det er dem, der
hovedsagelig bærer Skylden for, at Amatørvirksomheden
ofte bliver ilde omtalt i Dagspressen. Da jeg i sin Tid
nød den store Ære at modtage Besøg af Hr. Kay Christi
ansens „højre Haand“, som foranlediget af 25 BCL’s Klage
maatte foretage den lange Rejse fra Hovedstaden til vor
lille, ensomme, aandsforladte Ø, benyttede jeg da ogsaa
Lejligheden til at erfare Telegrafvæsenets Standpunkt til en
Række Spørgsmaal vedr. Amatørernes Virksomhed. Jeg
fik det Indtryk, at man nærmest var ligeglad, om Amatø
rerne brugte CW eller Fone, naar blot BCL ikke forstyr
redes, og der indløb Klager. — „Hvis jeg nu flytter ud
ved det yderste Hav, fjernt fra BCL, maa jeg saa eksperi
mentere med Fone i hele Radiofonitiden?“ — Svaret var

benægtende, det stred jo ogsaa mod Licensbestemmelserne,
og man blev nødt til at tage en eventuel Anmeldelse til
Følge. Imidlertid ser jeg i „OZ“s sidste Numer, at det
er lykkedes E. D. R. at faa en Ændring paa dette Punkt,
og selv om „praktisk indstillede Amatører“ forlængst er
kommet denne Ændring i Forkøbet, saa maa det opnaaede
dog opfattes som en Indrømmelse fra Autoriteternes Side,
hvilket vi jo ikke er forvænte med. Radiofonien har snart
opslugt alle Døgnets Timer, og den sidste Bestemmelse
om Udsendelse Søndag Formiddag før Kl. 10 er et stort
Skridt mod Foneamatørernes Jordfæstelse. Ganske vist kan
de fleste af disse Amatører „snakke Fanden et Øre af“; og
tit „ligge og brede sig“ temmelig længe; men hvordan
skulde f. Eks. OZ7F op mod et Stævne kunne klare sig
uden Fone, naar han søger at samle Hjordens Lam, lige
som Hønen, der samler Kyllingerne under sine Vinger!
Hans Nøgle vil uvægerlig brænde fast, og de løsrevne
„Lam“ spredes som Avner for Vinden. Endvidere kan man
ikke bortforklare, at man ved at anvende et effektivt
Nøglefilter, som f. Eks. flere af de i „OZ“ beskrevne, helt
eller omtrent helt kan borteliminere Nøgleklik, hvilket i
Praksis vil sige, at Telegrafiamatøren i nogen Grad kan
arbejde i Radiofonitiden — i hvert Fald, hvis der ikke an
vendes højere end 10-15 Watt. For Foneamatøren er der
intet som helst at gøre paa det Omraade; han vil under
alle Omstændigheder genere nærboende Lyttere og vil
uvægerligt blive knaldet, hvis han sender under Radiofo
nien. Han er jo let at identificere: „Dit Maal røber dig
o. s. v.“ — Det skal i denne Forbindelse anføres, at Gennemsnitsamatøren ikke er nogen større „Forbryder“ end
den almindelige Samfundsborger i Nutiden, der nødvendig
vis af rent praktiske Grunde nu og da forvilder sig i det
Virvar af Love og Restriktioner, vi herhjemme er belemret
med. Saa vidt mulig bør man dog give Kejseren, hvad
Kejserens er, og hvad „Skattens Mønt“ angaar, har vi jo
nylig faaet en Indrømmelse, idet den b o g s t a v e l i g
t a l t er nedsat fra 60 til 40, hvorved det altsaa skulde
gøres muligt for mange flere Amatører at opnaa Licens
og blive, hvad man kalder lovlydig Borger, og for de,
som anvender Fone, er 3,5 MC jo et udmærket Omraade.
Endelig viser det sig, at den virkelig stræbsomme Amatør
snart opdager, at han med Fone alene ikke kan hævde sig
overfor de andre Amatører, som bruger CW, og derfor
ser vi atter og atter, hvorledes Foneamatører gaar over til
Nøglen, der betydelig lettere kan aabne Porten til det for
jættede Land, som er deres Længslers Haab og deres
søvnløse Nætters Drøm, de lange Distancer. Naar det
drejer sig om Betragtninger af disse Spørgsmaal kommer
vi altsaa til at bevæbne os med endnu større Tolerance,
end Tilfældet hidtil har været og kort og godt mane Spø
gelset i Jorden, saa det ikke mere dukker op og giver
Anledning til Kævlerier. Ifl. „OZ“ ytrede en kendt Amatør
en Gang Ønsket om at komme til Stede ved Foneama11

tørernes Begravelse. Han karakteriserer aabenbart disse
Amatører som Klinten blandt Hveden! Men skulde vi saa
ikke indtil videre lade dem vokse blandt „den gode Sæd“,
til Høstdagen gryr under en eller anden Form, — saa kan
vi jo drikke Gravøllet ved Høstgildet!

OZ2C.

aralel=feed eller Series = feed?

P

I „OZ“ for August har jeg tilladt mig at fremsætte nogle
Betragtninger om ovennævnte Emne — udtrykkelig adres
seret til Begynderen. Meningen var med faa Ord at give
nogle Oplysninger om, hvad det i det væsenligste drejede
sig om.
OZ2Q, Herr Ingeniør James Steffensen, finder imidlertid
min Artikel for lidt videnskabelig, thi skønt han intet har
at indvende mod Konklusionerne, finder han dog mine Be
grundelser gennemgaaende daarligt funderede, og han kri
tiserer i September Numeret mit lille Indlæg i en Artikel, hvis
Mening syntes at være at stemple mig som et Fjols, der
ikke aner, hvad jeg skriver om, medens „vi (Ing. Steffen
sen) alene vide.“
Til den første Del af Herr Steffensens Artikel skal jeg
blot henvise til „OZ“ for 15. Juli 31. „Etincelle“ skriver
her: Spærrespolen spærrer .ikke effektivt, og paa Grund af
Kredsenes Parallellitet virker Batterikredsen temmelig stærkt
dæmpende paa Svingningskredsen. Tilbagekoblingen kan
bøde en Del herpaa. Ved Forstærkere haves sjældent Til
bagekobling, saa her maa man finde sig i en lidt mindre
Udgangseffekt, end den man kunde opnaa, hvis Spærre
spolen var fuldkommen. Endnu værre stiller Forholdet sig,
hvis der opstaar Resonans. I saa Fald kan Energitabet fra
Svingningskredsen blive saa stort, at Senderen nægter at
svinge, selv med stærk Tilbagekobling. Vi ser altsaa, at
Parallelforbindelse altid vil give Anledning til en Del Tab
af Højfrekvensenergi. Ved Series-feed bortfalder den Aarsag til Tab, som Spærrespolen giver Anledning til ved
Parallel-feed o. s. v. Dermed er saa meget vundet, at det
altid tilraades at benytte Series-feed, hvor ikke netop
Driftspændingen er meget høj.
Herr Steffensen skriver videre i sin Kritik: Anodestop"
kondensatoren kan aldrig blive udsat for den fulde Vexelspænding over Svingningskredsen.“
Dette har jeg heller ikke skrevet. Derimod har jeg skre
vet, at Anodestopkondensatoren skal kunne staa for den
fulde Anodespænding og antydet, at den her kan komme
ud for Spændingsforhøjelse af samme Orden, som den an
lagde Vexelspænding, hvilket tilsammen kan andrage det
dobbelte af Anodejævnspændingen. Her tænkes naturligvis
paa over- og underspændt Tilstand.

Jeg tilføjer endnu, at mit lille Indlæg aldrig har gjort
Fordring paa at være et videnskabelig begrundet Produkt,
og jeg anser Herr Steffensens Begrundelser i foreliggende
Sag for mindst ligesaa daarligt funderede, thi antagelig skal
nogle flot henkastede Paastande ikke tages for „videnskabe
ligt funderede Begrundelser.“
Jeg kan saaledes med min bedste Villie ikke se andet i
Herr Steffensens Kritik end Lyst til at underkende andres
Indsigt.
I mit oprindelige Indlæg er der indløbet nogle Trykfejl,
bl. a. i Slutningen, hvor der staar: „De anførte Synspunk
ter gælder ogsaa Fordobler og Forstærkerstrøm“. Naturligvis
har jeg skrevet „Fordobler og Forstærkertrin“, men den
forstaaende Læser vil straks være klar herover.
OZ7VP.

Uden at ville blande os i Diskussionen ønsker vi gerne
at henstille til Debattørerne, at Tonen ikke bliver skarpere,
end den allerede nu er, saafremt der kommer flere Indlæg.
Erfaringer fra tidligere Tid viser, at en saglig Diskussion
ikke vinder ved at antage en for skarp Form.
Red.

Meddelelser fra Bestyrelsen.
Bestyrelsesmøde d. 25. Sept. 1932
i Gen.-fors.-Lokalerne.

Tilstede var hele den paa Generalforsamlingen valgte
Bestyrelse med Undtagelse af Herr N. Nielsen OZ3NN.
nemlig d’Hrr. Steffensen, Gerh. Hansen, Hasselbalch, Fo 
gedgaard, Flensborg og Eliasen, Det vedtoges straks at
anmode Herr Henry Larsen, OZ7HL, der var meget nær
ved at blive valgt, om at indtræde i Bestyrelsen som Sup
pleant ifølge Lovenes § 6; Herr Larsen modtog Valget, og.
Bestyselsen konstituerede sig herefter paa følgende Maade:
Formand: Herr J. Steffersen.
Næstformand: Herr Gerhard Hansen
Kasserer: Herr Henry Larsen.
Redaktør: Herr Helmer Fogedgaard.
Sekretær: Herr Ahrent Flensborg.
QSL-Manager: Herr Henry Larsen.
Herr Eliasen foreslog, at der i OZ skulde oprettes en
særlig Afdeling for DR-Amatørerne; den skulde dels bestaa
af vejledende Stof, dels af Meddelser om de paagældende
Amatørers Resultater. Herr Eliasen paatog sig at udarbejde
nærmere Forslag til Tilrettelægning af en saadan Afdeling.
Det vedtoges at fortsætte med et 12-sidet Blad indtil
videre, og Red. lovede at forhøre om Merprisen for en For
øgelse af Oplaget fra 250 ti! 300, da en saadan Udvidelse
vilde være nødvendig, saafremt Planerne om forøget Re
klame for Foreningen skulde føres ud i Livet.
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T R A F F I C NOTES.

den

hjemlige

Æter.

Af

de

indløbne

QSL-Kort

kan

ses,

at han foruden at passe Skibssenderen stadig har været
aktiv som Amatør.
OZ5G har som sædvanlig været ret aktiv paa 3,5 og
7 MC. Paa sidstnævnte Bølgebaand fik han forleden QSO

Siden sidst.

med VK. Maaske er det et Resultat af hans forbedrede
Antenneanlæg.

Den

ventede

Ændring

paa

14

MC

indtraadte

i

Løbet

OZ5X laver stadig DX, saa de lokale Amatører er ved

af September Maaned. Europæiske Signaler høres nu ikke

at blegne af Misundelse. Han er nu W. A. C. og venter

mere

snart at have et Certifikat i Hænde. Iøvrigt er han ved

paa

dette

Bølgebaand,

og

der

er

Dage

imellem,

hvor der næsten er helt dødt. Naar der endelig er Liv,

at bygge ny Xmtr med CC.

saa er det udelukkende DX. Hvis det betyder, at 14 MC
Sæsonen er ved at ebbe ud for i Aar, saa vil det samme

OZ7DV

utvivlsomt være Tilfældet for 28 MC, der i saa høj Grad
har haft udenlandske Amatørers Interesse.
7 MC har gjort sig fordelagtig bemærket som et for
træffeligt

DX-Baand

i

den

sidste

Maaneds

Tid.

Morgen

timerne er de bedste, og her har mange OZ-Hams faaet

OZ7EJ

er

Krakileri

og

i

større

eller

mindre

Grad.

Om

Aftenen

høres

nu

CT1, EAR og I sammen med de mellemeuropæiske Sen
dere,

mens

Nordeuropa

ikke

længer

gaar

igennem.

Om

at

kun

Sydeuropa

og

lidt

DX

gaar

igennem

et

Par

I

fuldstændig
manglende

Motorgenerator

OZ7F

„closed
Lyst

down“.

til

at

give

m.

m.

Hams

efter

sikkert

Radiofonitid
allerede

har

Det
sig

omstaaende

arbejder

stadig

kun

paa

3,5

2

MC.

Iøvrigt

er

anskaffet

et

MC

„Loewe

MC

er
i

BCL’s

Lag

med

averteres

til

med

Fone

og

3NF“

Rør,

som

OZ7U har ombygget Senderen til MO-PA T. P. T. G.
Push Pull, og Input er nu 25-30 Watts.

de

kommende

Vintermaaneder

af

Motorcykel-QRM

og

anden

paa

3,5

MC,

hvad

bemærket.

Med

andre

Travlhed,

bebuder

nu forøget Aktivitet.
OZ8J har arbejdet meget ivrigt paa 7 og 14 MC, hvor
han har opnaaet smukke DX Resultater.

vil det i Almindelighed være umuligt at høre indenlandske
Amatører

3,5

skal anbringes i Mikrofonforstærkeren.

Dagen - dog saaledes, at QRK kulminerer en Times Tid
Frembrud.

hans

Grund

MC om Aftenen og Natten, mens OZ er bedst om
Mørkets

paa

OZ8A, som ikke har været særlig aktiv i Sommer paa

Nordeuropæiske Sendere gaar nu bedst igennem paa

efter

konstant

Nøgle, men Senderen vil ogsaa snart blive gjort klar til

Timer efter Mørkets Frembrud.
3,5

arbejder

Salg.

kort Tid vil vi atter have de fra sidste Aar kendte Forhold,
hvor

OZ7DVYL

Morsen, der har slukket Gnisten. At det er Alvor ses af,

en Del af den DX-Hunger tilfredsstillet, som vi alle lider
af

og

med Fone og CW og har ogsaa forsøgt lidt paa 7 MC.

OZ7F.

mange
Ord

-

vi staar overfor Aabningen af 160 Meter Sæsonen. Forhaa"bentlig vil vi i næste Maanedsberetning kunne give en
Oversigt over Forholdene paa dette interesante Bølgebaand.

OZ7PG
OZ2G er nu atter kommet i Sving efter at have ligget

haaber

at

er

meget

træffe

interesseret

mange

i

160

Meter

OZ-Hams

dér

efter

Forsøg

og

Radiofonitid,

stille hele Sommeren. Grunden til den ringe Aktivitet siges

de kommende Maaneder. Iøvrigt har han med Held ind

at have været den ikke helt ukendte: YL-QRM.

podet Kortbølgebaciller i en ny Amatør i Sønderborg.
OZ7PH har faaet CC paa 3,5 MC. Paa 7 og 14 MC

OZ2P har i den forløbne Maaned ikke været særlig ak
tiv.

Han

bemærker

udtrykkelig,

at

det

ikke

skyldes

YL,

men Ombygning over hele Linien. Paa Stationen skal nu
indføres CC.
XOZ3W er sandsynligvis paa Hjemvejen fra et længere
Ophold i Hvidehavet og vil sikkert snart være at høre i

anvendes en selvsvingende Hartley med ca. 50 Watts In
put ved 600 Volt paa Pladen. Han beretter om glimrende
Forhold paa sidstnævnte Bølgebaand - især den 14. Sep
tember. Da havde han i Løbet af 1 ½ Time QSO med
6 W-Stns, hvoraf en paa Fone. FB, OB!
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Gunnar Pedersen, Stokkemarke A/M, pr. Stokkemarke.
Thorvald Josepsen, Holstebrovej 25, Skive.
Mejeribestyrer A. Christiansen, Andelsmejeriet Vaarst.

OZ1G arbejder paa saavel 3,5 som 7MC, hvor han har
faaet mange gode Rapporter paa QRI og QRK. Senderen
er en parallel-feed Hartley med ca 12 Watts Input og
Heising Modulation.
OZ2NF har i de sidste Maaneder arbejdet med en ny
CO-PA-PA paa 3,5 MC, hvor han har haft det meste af Eu
ropa med et Input omkring 20-25 Watts. Ogsaa paa 7 MC,
hvor der anvendes Frekvensfordobling, er opnaaet gode
Resultater.

OZ-DR101—Aage Larsen, Blegdamsvej 48, København Ø.

Første QSO med TF3B.

OZ7HS har i Sommer kun arbejdet paa 7 og 14 MC
med en lille selvsvingende Hartley. Den anden Sender er
under Ombygning til MO-PA med Heisingmodulation.
OZ7VP har kun undtagelsesvis været paa Amatørom
raaderne i Sommer. Derimod har han udført en Mængde
Forsøg med ultrakorte Bølger og vil senere i en Artikel
i „OZ“ fortælle om sine Erfaringer paa disse høje Fre
kvenser.
OZ2NF.

Ved Redaktionens Slutning modtog vi et Kort fra OZ5H,
som beretter følgende om den første QSO med TF3B
(OZ7GL): „Hermed en Hilsen til alle danske Hams fra
OZ7GL og La Cour. Min Forbindelse var ikke saa god,
da der var megen QRM fra EAR. Det skete paa 7 MC
den 6. Oktober Kl. 22,00 GMT. TF3B’s Signaler var
QSA3, R3 og T6.
73!
H. H E R D E N . “

Efterlysning
Et pænt Eksemplar af „OZu for September 1930 efter

OZ3J arbejder energisk paa 7 MC med en MO-PA.

lyses med Køb for Øje.

Input er 15 Watts ved 220 Volt. Forleden havde han QSO
med AU, og det bemærkelsesværdige er, at det skete ved

J. Steffensen

højlys Dag.
OX5MK bruger MO PA for Tiden med et Input paa

Ehlersvej 8 Hellerup.

10-15 Watts paa 7MC. Ogsaa 3,5 MC benyttes, men saa
bruges CC, idet- Gitterkondensatoren udskiftes med et
Krystal. Det paatænkes at ombygge Senderen til CO-FD
PA paa 7 MC. 5MK modtager gerne Rapporter fra DR

En Push Pull Sender

Amatører, og de vil blive besvaret.

med 2 Stk RE604 (meget lidt brugt) er billigt til Salg;
straks.
Senderen, som er indrettet til saavel Telefoni som Tele
grafi har tilhørt OZ5YL, og den er indbygget i et Ege
træsskab.
Ogsaa en Mikrofon samt komplet 4 Rørs Modtager med:
HF sælges billigt ved Henvendelse til

P, Andersen, Vedersø pr. Ulfborg St.
Toldassistent Eriksen, Faxe Ladeplads.

Overmontør Einar Hansen,
Sdr. Boulevard 59,

Installatør Johs. Ludvigsen, Danmarksgade, Frederikshavn.
Børge Bergsteen, Tebbertrupvej 10, Randers.

Odense.
14

Nyt fra OZ2Z
og OZ7QL.

Skal Illusionen briste?
Flere af vore Læsere har gjort os opmærksom paa, at
Statsradiofonien endnu har været ret maadeholdende med

OZ7HL meddeler den 18/9: , Har modtaget Telegram
fra OZZ i Thule ang. hans Sendetider. Indtil videre lytter

at lægge Beslag paa Amatørernes sidste Sendetimer Søn
dag Morgen. Man vil endog sætte det i Forbindelse med

han hver Tirsdag fra 23-24 QMT paa 7 MC efter OZ.

vor ledende Artikel i sidste Numer, hvor vi paaviser, hvor

Desuden 73 til alle OZ-Hams.“

katastrofalt den bebudede (og ganske upaakrævede) Udvi
delse af Søndagsprogrammet er for os.

OZ1I meddeler den 29/9:,, Jeg havde i Onsdags QSO
med OH5NG, hvem jeg lovede at QSP følgende Msg til

Saa megen Optimisme har vi dog ikke længer i Behold.

E. D. R. fra OZ2Z -------- MSG til E. D. R. fra OZZ,
Nordgrønland . . . . Jeg lytter efter OZ Stns paa 7 MC

Ganske vist ved vi, .at Radioraadet har haft Lejlighed til
at læse sidste „OZ“, men det behøver jo ikke at være

¡hver Aften fra 22,30 til 23,30 GMT. 73! OZZ.“

ensbetydende med, at man erkender den begaaede Uret
færdighed mod Amatørsenderne.

Fra OZ7GL paa Island er indløbet følgende Meddel
elser til OZ7KB: Stationen er i Gang fra 1. Oktober

Det, vi med størst Interesse har studeret af Statsradio

under Kaldesignalet TF3B. Der sendes paa 7 MC alle
ulige Datoer Kl. 18,20 og 22,00 GMT. Endvidere sender

foniens Ugeprogrammer i de sidste Par Aar, er — Pau
serne. Og det maa tilføjes, at vi stadig finder det sværere

TF3B hver Dag Vejrmelding til Reykiavik Kl. ca. 9,30
GMT ogsaa paa 7 MC. Derefter kalder han CQ og er
klar til QSO til Kl. 10,10 GMT.

og sværere at finde igennem Labyrinten til en Oase — set
fra en Amatørsenders Standpunkt.
Men Søndag den 9. Oktober var det atter galt fat med
vore Morgentimer. Et ret ligegyldigt Havebrugsforedrag,
som akkurat ligesaa godt kunde udsendes paa et andet
Tidspunkt, bevirkede — i skøn Forening med Morgengym
nastikken — at vor Sendetid blev spoleret.
Hvorlænge mon det skal lykkes os at opretholde Illusi
onen om, at der gives os Amatører Sendetilladelse i dette
Land.

Red.

En Krystalholder, der er nem at udskifte, kan man
hurtigt og billigt lave af en Lampesokkel. Skær et Stykke
af Soklen og fjern de to af Benene. I Bunden af Soklen
anbringes Pladen, som Krystallet skal hvile paa, og den
forbindes med det ene Ben. Til det andet Ben loddes
en tynd Messingfjeder. En Skrue sættes i Fjederen, saaledes at den med et let
Tryk hviler paa Holderens

Ultrahøje Frekvenser.

Overliggerplade. Ved Drej
ning af Skruen kan man
regulere Trykket paa Kry
stallet

meget

fint.

Teg

Da „Forsøgskreds 1“ i sin Tid blev dannet, var det
Meningen, at der skulde dannes flere lignende Forsøgskredse med andre Formaal. De ultrahøje Frekvenser er et

ningen viser den praktiske

Felt, hvor danske Amatører saa vidt vides ikke eksperi

Udførelse.

menterer i særlig høj Grad. Derfor vil jeg her slaa til
Lyd for Dannelsen af en Forsøgskreds 2 med det Formaal
OZ9A

at indhøste og samle saa mange Erfaringer som muligt
med Hensyn til de ultrahøje Frekvensers Egenskaber.
Faa den nærmeste Amatørkollega interesseret i Sagen,

Hvis Isolationen i Deres Transformator eller Drossel
spole er tvivlsom, prøv da at opvarme den til ca. 100° C.
og lad den staa i nogen Tid. De vil da i mange Tilfælde
opdage, at det har hjulpet betydeligt.
OZ2P

lav en Sender og Modtager og meddel mig Deres Erfa
ringer og Resultater. Jeg vil saa i Tidens Løb offentlig
gøre Resultaterne, som forhaabentlig indløber fra alle Kan
ter af Landet, i „OZ.“ Englænderne, der paa dette som
paa saa mange andre Omraader, er meget længere fremme
end vi, har opnaaet fænomenale Resultater paa 56 og 112
MC baade med CW og Fone.
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Vi bør ikke staa tilbage for vore udenlandske Kolleger,
men ligesom de slutte os sammen og arbejde maalbevidst

nogen af vore Læsere kan paatage sig dette, bedes de
henvende sig til Redaktionen.

i Forening. Enighed gør stærk. Hvad den ene ikke ved,
det ved maaske den anden. Derfor alle danske Sender- og
Modtageramatører, der er interesseret i de ultrahøje Fre

Artiklen i dette Numer om „Senderens Nyttevirkning“
er oversat af OZ5MK. En anden interessant Artikel om
Modulation, oversat af OZ7PG, maa vente til November
Numeret. Skønt „OZ“ denne Gang er paa 16 Sider —

kvenser: Skriv til mig og lad os danne Forsøgskreds 2!

Poul Poulsen, OZ2P,
Thorsgade 54, Odense.

forøvrigt for første Gang i E. D. R.s Historie — har vi:
lidt under Pladsmangel. Det skyldes bl. a. det lange Re

Det er med Glæde, vi optager ovenstaaende Indlæg,
som falder udmærket i Traad med vor ledende Artikel i

ferat af Generalforsamlingen. Næste Numer vil bringe no
get mere teknisk Stof foruden Stationsbeskrivelser.

H. F.

dette Numer, skønt den var skrevet, før OZ2P’s Forslag
kom os i Hænde. Forsøgskreds 2 vil i OZ2P have en ud
mærket Leder, og det er vort Haab, at vi meget snart
maa kunne bringe Meddelelse om Kredsens endelige Start.

RADIO
MAGASINET

Red.

REDAKTØR: GEORGE W. OLESEN
UDKOMMER D. 1. OG D..15, HVER MÅANED.

Vi beder vore Medlemmer bemærke de nye Adresser for
Sekretær, Redaktør, Kasserer og QSL-Central, som er an
givet andet Sted i Bladet. Foreningens officielle Adresse
er stadig Postboks 79, København K, men De sparer Tid
ved at skrive direkte til de paagældende.
Rettidig Indbetaling af Kontingentet er det behageligste
for alle Parter. Derved undgaas ogsaa, at „OZ‘ kommer
uregelmæssigt. Det er ikke morsomt for en ulønnet Kas
serer at skulle afmelde til Postvæsenet, sende Rykker
skrivelse, eventuel ny Opkrævning og atter tilmelde til
Postvæsenet, naar det hele ligesaa g o d t k u n d e u n d 
gaas.
Gamle Numre af „OZ“ kan købes i E. D. R.s Salgs
afdeling

v/

Flensborgs

Boghandel,

Ringsted.

(Postkonto

Nr. 5939). Prisen er 50 Øre pr. Stk. Sammenhængende
Aargange kan ikke leveres, da en Del Numre er helt ud
solgt.

Radio
M a g a s i n e t er
Skandinaviens
største
Fagblad for Radio-Inter
esserede.
Bladet for den kræsne
Amatør.
Hvert
Nummer
indeholder
flere
Kon
struktioner og en Masse
Oplysninger om RadioBrancens Nyheder. En
hver bør læse Bladet
for at være fuldt orien
teret.

Pris 50 Øre.
Alle Oplysninger om Foreningsforhold faas ved skriftlig Henendelse til Sekretæren: Ahrent Flensborg, Postboks 11, Ring
sted. E. D. R.s Salgsafdeling er samme Sted.
Al Korrespondance vedrørende Indholdet af „OZ“ sendes til.
Redaktøren: Helmer Fogedgaard pr. Skrøbeløv St.
QSL-Kort sendes til Kassereren og Lederen af QSL-Centralen:
Henry Larsen, C. J. Brandtsvej 23, København L. Kassereren
træffes personlig hver Mandag Kl. 19-21. Klager vedrørende
Tilsendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsenet. Pengebeløb bør
sendes til Postkonto Nr. 22116.

E.
D. R. deltager i den historiske Radioudstilling i In
dustribygningen, København. Udstillingen aabner den 21.
ds., og vi haaber at se mange af vore Medlemmer fra
Hovedstad og Provins ved vor Stand. Københavnske Med
lemmer, som kan tænke sig at række os en hjælpende
Haand under Udstillingen, bedes henvende sig til OZ7HL,
C. J. Brandtsvej 23, København L.

Eftertryk af „OZ“s indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse.
Ansvarshavende Redaktør: Helmer Fogedgaard.

Medlemmer, som kan læse spansk og finsk, kan gøre
os en Tjeneste ved at gennemse Blade paa de paagældende
Sprog og eventuelt ovesætte Artikler af Interesse. Hvis

Afleveret til Postvæsenet Fredag den 14. Oktober.

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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