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Kortbølgestation OZ8J, Faaborg,

Min Fremkomst blandt Kortbølgeamatørerne ligger ikke 

saa langt tilbage i Tiden. Jeg fik min Licens d. 8. Juni 

-32, efter at have sendt i ca. 1 Maaned uden Licens. 

Jeg havde i længere Tid haft en Kortbølgemodtager, den 

der er beskrevet i Gerhard Hansen og Bramslevs Kort

bølgebog, af hvilken jeg har hentet en stor Del af mit

Kendskab til de korte Bølger. Men jeg havde kun Spoler 
op til 50 Meter, og Amatørerne kendte jeg ikke meget 
til, ud over det, der stod i „Radiomagasinet“. Saa ind
meldte jeg mig i E. D. R., og nu aabnede der sig en 
helt ny Verden for mig, nemlig Amatørernes. OZ7F for
talte mig i en Del Breve alt om Amatørernes Virksomhed, 
og anbefalede mig at vikle Spoler til 80 Meter og lytte 
efter OZ-Stationernes Samtaler; det gjorde jeg, og saa 
gik det mig som saa mange andre. Jeg fik Lyst til selv 
at være med og byggede mig en Hartley Push Pul!, med 
2 RE 504. 1 Begyndelsen voldte den mig lidt Kvaler, 
ikke med at faa den til. at svinge; men med at faa den 
ind paa 80 Meter. Antennen var nemlig ikke særlig god 
men ved OZ7F og OZ1W.s velvillige Assistance lykkedes 
det dog. Den første Station, jeg havde Forbindelse med, 
var OZ1W, og jeg var stolt over at have faaet „sat Gas 
paa Margarinebøtten“, som 7PG udtrykte sig. Efter nu 
at have haft en Masse Vrøvl med BCL — hvad enhver 
Amatør med Agtelse for sig selv skal have — fik jeg min 
Licens samtidig med et Besøg af tre høje Herrer fra 

Statstelegrafen foranlediget af de kære, og altid imøde
kommende BCL.

Siden den Tid har Stationen gennemgaaet mange For
andringer, men i dens nuværende Form bestaar den af en 
series-feed Hartley, med to Valvo LK460 i Parallel. Der 
benyttes Heising Modulation med et Trins Forstærkning. 

Mikrofonen er en Kulkornsmikrofon af Siemens Fabrikat. 
Antennen er en L-Antenne, 41 Meter lang, koblet direkte 
til Frembringerkredsen. Til 80 og 40 Meter bruger jeg 
en Spole paa 8 Vindinger, ved en Kondensator paa 450
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cm og til 20 Meter 2 Vindinger. Anodespændingen 220 
Volt tager jeg fra Lysnettet, og Inputtet ligger omkring 

20 Watts.
Modtageren er Schnell 0-V-l eller 2. Heri anvender 

jeg en af de nylig fremkommne Lissen Kortbølgespoler, 
der med en Kondensator paa 200 cm. dækker Omraadet 
fra ca. 8 til ca. 90 Meter. Omraadet dækkes af tre Gange 
Omskiftning, ikke Udskiftning. Modtageren ses paa Mid
ten af Bordet til venstre for Senderen. Til venstre for 
Kortbølgemodtageren staar en Langbølgeforsats. Man maa 
jo være forsigtig ikke at starte Senderen før det sidste 
Gong - Gong Slag er lydt, da ve os alle sytten, saa er 
alle onde Aander løs, og en Række af Forbandelser reg
ner den næste Dag ned over ens syndige Hovede.

Med denne Sender har jeg wkd 22 Lande, deriblandt 
lidt DX, men jeg haaber i den kommende Vinter at faa 
en Del DX paa 40 og 20 Meter. Haabet er jo som be

kendt lysegrønt.

Om Senderantenner
I. — L-Antennen.

Populær Fremstilling for Begyndere af OZ5G.

Naar Kortbølgeamatører interesserer sig for Antenner, 
er det næsten altid Senderantennen, det gælder, da den jo 
er Radiator for de af Senderen frembragte Svingninger.

De mest brugte Systemer er L, Fuchs, Hertz og Zeppelin. 
Hvilket System, der er bedst, afhænger af de lokale 
Forhold, hvorunder de kommer til at arbejde. Det bedste 
er at prøve dem alle for at kunne afgøre, hvad der er 
bedst i det givne Tilfælde. For den experimenterende 
Amatør maa der ogsaa være noget tiltalende heri.

L-Antennen kan bruges paa 3 Maader, som Diagram
merne viser. I Fig. 1 er den koblet til Jord, i Fig. 2 til 
Modvægt og i Fig. 3 er der direkte Kobiing til Sender
spolen gennem en lille Kondensator. Ved de to først
nævnte Metoder er Koblingen induktiv, og dér skal Anten
nespolen anbringes i en Strømbug. En saadan findes midt 
i hver halve Bølgelængde, Antennesystemet er langt. An
tenne og Modvægt skal være et ulige Antal Fjerdedele lange 
hver for sig. Som Eksempler kan nævnes for 80 m: 
Antenne 20 m og Modvægt 20 m, A. 60 m og M. 20 m 
eller A. 60 m og M 60 m. Paa 40 m vil følgende Vær
dier passe: Antenne 10 m og Modvægt 10 m, A. 30 m 
og M. 10 m eller A. 30 m og M 60 m. Hvilken af de

nævnte Længder, man skal bruge, maa afhænge af de lo
kale Forhold. Flere tyske Amatører har overordentlig fine 
Resultater med meget lange L-Antenner.

Det vil være praktisk at montere Spolen og Kondensa
toren paa Væggen, Bordet eller paa den Hylde, hvor man 
har Senderen. Saa behøver man ikke at lave det om, 
hver Gang man prøver en ny Sender. Mellem Antenne og 
Kondensator indskydes en Lommelampepære - eller endnu 
finere, et Varmetraadsamperemeter. Naar Pæren lyser 
kraftigst, eller Amperemeteret giver størst Udslag, viser 
det, at Antennen er i Resonans med Senderen. Vil Pæren 
ikke lyse paa den rigtige Bølgelængde, saa er Antennen 
enten for lang eller for kort. Man maa da forsøge at 
afstemme Senderen til forskellige Bølgelængder, indtil man 
finder den indstilling, hvor Antennen vil udstraale Energi. 
Er Bølgen saa for høj eller for lav, maa Antennen for
længes eller forkortes, indtil den vil arbejde paa den rig
tige Bølgelængde.

Den kapacitivt koblede Antenne skal være lidt kortere 
end et helt Antal halve Bølgelængder. Hvor meget kor
tere, den skal være, afhænger af de lokale Forhold. An
tennens Resonanspunkt findes let ved at koble den til en 
Hartley Sender. Naar der drejes paa Senderens Afstem
ning, vil et Milliamperemeter, anbragt i Pladekredsen, give 
et kraftigt Udslag i det Øjeblik, hvor det rette Punkt 
passeres. Hvis Resonanspunktet ligger udenfor Amatør
omraadet, maa Antennen forlænges eller forkortes, indtil 
den er helt rigtig.

Med denne Antenneform er der i Sommer af danske 
Amatører naaet endda meget fine Resultater. Brug løs An
tennekobling! Det giver en god konstant Bølge og en fin 
Tone, samtidig med at det sjældent gaar ud over Signal
styrken. Det er en Selvfølge, at Antennen altid skal være saa 
højt og frit beliggende som muligt, og at Nedføringen 
(Feederen) altid maales med, naar Luftnettets Længde be
regnes.

CQ-Svineri!
Denne lidt skarpe Betegnelse finder vi anvendt i en 

Notits, som vore svenske Kollegers Organ, „QTC“, har 
bragt. Da den oven i Købet angaar OZ-Hams, finder vi 
det nødvendigt at aftrykke den, idet vi dog udtaler Haabet 
om, det knapt er saa galt i Virkeligheden. ?,QTC“ skriver: 
„SM3XJ beklager sig - og det med Rette - i sit sidste 
Brev til S. S. A. over visse OZ-Venners CQ-Svineri. Det 
er ikke ualmindeligt siger han, at høre CQ i 3-4 Minutter 
og derpaa Stationens Kaldesignal een - højest 2 Gange! 
Selv „Bagtone-Elendigheden“ (Space Wave) synes stadig at 
blive benyttet af mange Amatører, hvad vi dog burde være 
vokset fra i disse Rækker. Redaktionen slutter sig hertil 
og undrer sig over, om ikke E. D. R-s „Kortbølgeamatøren“, 
den saa værdifulde og udmærkede lille Bog a 0,50 Kr. 
har en Del af Skylden for, at CQ-Svineriet stadig grasserer“.

Disse Linier vil sikkert ikke undlade at gøre et vist Indtryk 
herhjemme. Med Hensyn til Udtalelsen om „Kortbølgeama
tøren“, da hentydes utvivlsomt til en Fejl, som Bogens tidligere 
Udgaver har haft paa et bestemt Punkt og som allerede før er 
fremhævet i en svensk Anmeldelse. Rettelse vil ske i den nye 
Udgave.

Red.
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Maanedens Emne.

Kortbølgeamatøren og Offentligheden
Her i Landet sker det ret sjældent, at Kortbølgeama

tørernes Arbejde og hele Virksomhed bliver fremdraget 
for den store Offentlighed. Udenforstaaende er i Reg
len ikke rigtig klar over, hvad det drejer sig om, og 
Amatørerne nøjes derfor med at omtale deres Resultater 
og eventuelle Problemer overfor Kollegerne.

Men det sker dog, at Offentligheden faar et - mere 
eller mindre korrekt - Indblik i Amatørernes Virksom
hed. Oftest sker det under Udstillinger, hvor E. D. R. 
deltager, eller ved Lejligheder hvor vore Medlemmer 
lader sig interviewe i de lokale Aviser. Her begaas i 
Almindelighed ikke andre Fejl end de, en populær For
klaring nødvendiggør. Værre er det, naar Dagspressen 
paa egen Haand tager S ender amatørerne op til Behand
ling. Da det som oftest gælder om at lave Sensation, 
er det desværre ikke altid den absolutte Sandhed, man 
interesserer sig mest for fra den Side. Et særlig be
klageligt Eksempel herpaa var den saakaldte „Aalborg 
Affære" for et Aar siden, hvor visse Hovedstads
blade pustede en Myg op til en Elefant. Desværre var 
E D. R. ved den Lejlighed lidt langsom i Vendingen, 
men det vil sikkert ikke gentage sig.

Foran E. D. R.s Stand paa den nylig afsluttede Ra
dioudstilling kunde der gøres mange interessante Studier. 
Kun meget faa af de besøgende gik ligegyldigt forbi 
Standen. De allerfleste stoppede op og studerede de 
udstillede Apparater og specielt QSL-Kortene grundigt. 
Enkelte kendte lidt til Sagen og lod deres Viden gaa 
videre til Ledsageren. Andre var fuldstændig uden 
Kendskab til Kortbølgeamatørernes Eksistens og ytrede 
endog Tvivl om, at Private kunde faa Lov til at have 
Sender. Men Interessen og vel navnlig Nysgerrigheden 
var stor. Saa snart et af E. D. R.s mange assisterende 

Medlemmer begyndte at forklare, stimlede Folk sammen 
i store Skarer.

Men er det nu nok, at vi blot viser Offentligheden, 
at vi eksisterer, og at vore Apparater kan virke ? Skal 
Amatørerne ikke ogsaa vise, at de kan være til praktisk 

Nytte for Samfundet ? At vi har historisk Ret til at 
eksistere, vil sikkert ingen - heller ikke Madrid-Konfe- 
rencen - bestride. Og at Amatørerne vedblivende kan 
gøre Nytte ved den fortsatte Udforskning af de korte 
Bølger, naar Sagen gribes rigtig an, er enhver Fagmand 
klar over.

Ved flere Lejligheder har Amatørerne vist at kunne 
gøre Gavn ved at tilkalde Hjælp til nødstedte Ekspedi
tioner, og i U. S. A. og New Zealand har Senderama

tørerne under Naturkatastrofer gjort en meget værdifuld 
Indsats.

Danske Amatørers Nytte for Samfundet maa nødven
digvis blive ret ringe paa Grund af de Forbud, vore 
Licensbestemmelser indeholder. Men vi har dog Lov til 
at glæde os over, at to af vore Kolleger som Deltagere 
i det internationale Polaraar gør en værdifuld Indsats 
netop i Kraft af de Færdigheder, de har erhvervet sig 
som Amatører.

For nogen Tid siden indeholdt en Del af Dagspressen 
en meget skarp Kritik af Meteorologisk Instituts Vejr
meldinger, som ved: nogle Lejligheder havde været vild
ledende. I samme Anledning blev det oplyst, at Insti- 
tutet har altfor faa Observationsposter og Meldingssta- 
tioner her i Landet. Dette har givet OZ5Q den Tanke, 
at Sender amatørerne, som jo bor jævnt fordelt over det 
ganske Land, maa kunne stille sig til Raadighed for 
Meteorologisk Institut. Senderne har vi jo, og Institutet 
er formodentlig i Besiddelse af Kortbølgemodtagere. 
Ogsaa vi finder derfor Tanken tiltalende, og den vil 
sikkert nemt kunne praktiseres, hvis et tilstrækkelig An
tal Amatører melder sig, og Institutet ønsker at benytte 
den tilbudte Hjælp.

Spørgsmaalet om Kortbølgeamatørernes Stilling overfor 
den store Offentlighed og omvendt vil formodentlig endnu 
i lang Tid stadig være aktuel. Og ganske sikkert er det, 
at saalænge der forbliver saa mange daarlige Modta
gere i Brug hos Lytterne, som der er i Øjeblikket, vil de 
beklagelige Gnidninger mellem dem og Senderamatørerne 
ikks kunne undgaas. At Offentligheden faar bedre 
Kendskab til Kortbølgeamatørernes internationale Sam
arbejde maa absolut være et Gode. Vor Opfattelse er, 
at vi Amatører hidtil har ført en altfor tilbagetrukket 
Tilværelse. Den første Betingelse for at blive forstaaet 
er at blive kendt.

H. F.

E. D. R.s Salgsafdeling
leverer

Medlemspapir med og uden Linier. Pr 100 Ark Kr. 2,00 
Konvolutter med E. D. R.s Emblem

paatrykt. Pr. 100 Stk. Kr. 2,00 
Ny Log Bog i stærkt Kartonomslag. Pr. Stk. „ 1,00 
E. D. R.s Emblem (bør bæres af alle Medl.) Pr. Stk. „ 1,50 
Standard QSL-Kort uden Paatryk. Pr. 100 Stk. „ 1,00 
Overtryk af Kaldesignal og QRA

i enhver Farve. 100 Stk. „ 2,65
Prisen er forholdsvis billigere i større Antal. For Amatører, 

som ikke holder af Standard-Kort, leveres gerne Kort i speciel 
Udførelse. Pris efter Aftale. E. D. R.s Kortbølgehaandbog „Kort
bølgeamatøren“ leveres ogsaa omgaaende, saa snart det nye 
Oplag foreligger.

Salgsafdelingens Adresse er Postbox II, Ringsted.
Betaling sker nemmest gennem Postkonto Nr. 5939, og Or

dren kan udmærket anføres paa Indbetalingskortets Kupon.
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E. D. R.
paa Jubilæums Radioudstillingen.

Det er blevet en fast Regel, at E. D. R. deltager i de 
store københavnske Radioudstillinger. Og særlig naturligt 
var det paa den sidste Udstilling, som i særlig Grad skulde 
markere Radioteknikens Udvikling. De fleste Kortbølge
amatører er jo tillige gamle Radioamatører, som har gjort 
Udviklingen med fra første Begyndelse - dengang der 
skulde Mod til at udtale Troen paa, at Radioen engang 
vilde blive en Kulturfaktor.

fremlagte Lister. En særlig Glæde var det at hilse paa 
4 svenske Amatører, som er med paa nedenstaaende Foto
grafi. Følgende Provinsmedlemmer besøgte Standen: OZ7PH, 
3FL, 1B, 1I, 2NF, 1D, 2VH, 4X og 7F samt DR084.

De tre Nicher udgjorde E. D. R.s Stand paa Udstillingen.
Desuden ses OZ2Q og OZ2E.

E. D. R.s Stand var i Aar særlig flot, men som Billedet 
viser, var den vanskelig at fotografere. Den bestod af 3 
store Nicher, fyldt med nydeligt udførte Sendere, Modta
gere, Nøgler, Mikrofoner, Bølgemaalere og hvad andet, 
der hører til en veludrustet Amatørstation. Materialet var 
stillet til Raadighed af vore københavnske Medlemmer. 
Udsmykningen med QSL-Kort og Opslag med grundige 
Forklaringer var altsammen nydeligt udført. Desuden havde 
E. D. R. i Aar flottet sig med en Brochure, som var trykt 
i 10,000 Eksemplarer. Den fortæller meget populært om 
Amatør-Radio og vil sikkert skaffe mange nye Medlemmer.

En Stab af interesserede Medlemmer, som aldrig gaar af 
Vejen for at ofre sig for . E. D. R„ har Dag efter Dag 
i mange Timer utrættelig svaret paa et stærkt interesseret 
Publikums mange Spørgsmaal. De kan da ogsaa fremvise 
det smukke Resultat at have tegnet ca. 25 nye Medlem
mer. Med Fare for at glemme nogen, vil vi forsøge at 
nævne dem, dertrak detstørsteLæs: OZ9U.4H, 7HL,7KB,7SS, 
50, 2Q, 2F, 7N, 2E, 7CV, 5Q og 7EL. Ogsaa flere af vore 
Medlemmer fra Hovedstad og Provins tog et Nap med, naarde 
besøgte Standen. Ialt har 42 Amatører skrevet paa de

Fra venstre ses: SM7XE, SM7ZQ, OZ7F, OZ4H, OZ5Q, 
OZ2E, OZ7N, DR084, OZ1I, SM7VF og SM7XE’s Bror.

Som en Del af vore Medlemmer sikkert hørte, var der 
en Eftermiddag traadløs Reportage fra Udstillingen, hvor 
ogsaa E. D. R.s Stand blev omtalt gennem Statsradiofo
nien. Desværre kom Speakeren, Redaktør Svend Carsten- 
sen, ved den Lejlighed med nogle Udtalelser om Forstyr
relser fra Amatørsendere, som passende kunde have været 
sparet. Vor Formand, Herr Ing. Steffensen kom bagefter 
til Mikrofonen og klarede sig behændigt ud af den uhel
dige Form, Herr Carstensen begyndte Interviewet paa.

Den Aften, Udstillingen sluttede, holdt Arrangørerne og 
Udstililngspersonalet en Afslutningsfest, som fik et meget 
muntert Forløb. Her deltog i skøn Forening flere kendte 
Radiopionerer, Radioraadets Næstformand, Telegrafingeniør 
Wamberg, Lytterorganisationernes Formænd, ca. 15 Kort
bølgeamatører og mange andre. Festen sluttede først hen 
paa Morgenstunden.

Det var kort sagt en meget vellykket Udstilling fra først 
til sidst. Et stort, interesseret Publikum gjorde stadig 
Holdt ved vor Stand, og mange er de, som er gaaet bort 
med en bedre Forstaaelse af Amatørernes Arbejde. De 
mange Hams, som stadig opholdt sig ved Standen, maatte 
nødvendigvis bevirke kraftige Udslag af „Ham Spirit“. og 
vi var hele Tiden Vidne til det udmærkede Kræfternes Sam
menspil, som skal gøre E. D. R. stor og stærk.

Red.

Den bedste Form for QSL-Kort,
En lille Konkurrence.

Da jeg første Gang sammenstillede et Standard Kort, 
ventede jeg megen Kritik af Kortet, fordi jeg havde set, 
hvor forskellig Opfattelsen egentlig er af et QSL-Kort. 
Nogen vil have det diskret, andre iøjnefaldende; nogen vil 
have trykt en Masse Rubrikker til Udfyldning, andre ønsker 
kun ganske faa, saa man hurtigt kan skrive Kortet fær
digt* Jeg regnede med, at man i alt Fald maatte have
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Plads til en udførlig Rapport, for det sætter vi nu alle 
Pris paa at faa; saa maatte de forskellige HAMS saa om, 
om de vilde udfylde det hele. Det Princip har jeg holdt
i alle de mange forskellige Udførelser, Kortet nu har været 
fremme i, Hver Gang har jeg søgt at indføre Forbedringer uden 
dog at komme væk fra den lave Pris. Stadig har jeg dog 
maattet høre paa Kritik, dog, nu vil jeg alligevel prøve at 
finde det ideelle Kort. Altsaa OB’s: jeg udskriver en lille 
rask Konkurrence om den bedste Form for et QSL-Kort.

Forslagene maa være dels af et specielt DR-Kort (med 
Plads til OZ DR og derefter 3 Cifre) samt af et specielt 
Kort for Senderamatører (med Plads til OZ, et Ciffer og 
op til 3 Bogstaver) Forslagene kan enten være blot skit
seret som Opstillingen bør være eller være en fuldt udar
bejdet Tegning i Tusch egnet til Reproduction. Format 
ligegyldig, men Størrelsen maa være som 1 : 2 

Jeg udsætter 3 Præmier:

Aargang 1928 og 1929 af FUNK BASTLER 

— 1928 af Experimental Wireless 

Hver Præmietager faar desuden 100 Stk. QSL-Kort. 

Forslagene udbedes inden 15. Dec.

OZ1D, Fritz Flensborg, 
Ringsted.

Begynderen spørger — I I I .

Hvorfor har Amatørerne mange smaa 
Bølgebaand i Stedet for eet stort?

Den, der første Gang sætter sig til en Kortbølgemod
tager, vil ofte blive skuffet. Selv om Modtageren er i bedste 
Orden, og en Smule Kendskab til Betjeningen heller ikke 
mangler, vil man i mange Tilfælde mene, at der er saa 
mærkelig dødt. Der høres maaske nogle kraftige Telegrafi
sendere og en enkelt Radiofonistation, og man faar Indtrykket 
af, at store Dele af Kortbølgeomraadet slet ikke benyttes.

Lytter man næste Gang paa en anden Tid af Døgnet, 
er det maaske umuligt at kende Bølgebaandet igen. Hvor 
der før var „dødt", er der nu mange Signaler at høre og 
omvendt. Træffer man paa enkelte smaa „Pletter“, hvor 
der er særlig livligt, kan man i de fleste Tilfælde gaa ud 
fra, at det er et af Amatøromraaderne. Samtidig vil det 
maaske vise sig, at en kommerciel Station, som om Efter
middagen hørtes kraftigt, nu sent paa Aftenen er blevet 
svag, og Signalerne har faaet en mærkelig „svævende“ 
Tone over sig.

Naar man skal se paa Grunden hertil, maa det først 
slaas fast, at de korte Bølgers Udbredelse i „Æteren“ i 
høj Grad er under Paavirkning af Lys og Mørke. Ogsaa 
Aarstidernes Skiften samt forskellige tildels uudforskede 
Fænomener har en vis Indflydelse. For at faa det fulde 
Udbytte af sin Kortbølgemodtager maa man derfor være 
klar over disse Forhold, saa man undgaar at spilde Tid 
med at lytte paa Bølgebaand, der er „døde“ paa det paa
gældende Tidspunkt. Den interesserede Amatør vil ogsaa 
hurtigt blive orienteret paa dette Omraade.

Ikke alene er der Forskel paa de Tider, hvor de for
skellige Bølgebaand kan anvendes. Deres Egenskaber er 
heller ikke ens. De ultrakorte Bølger (under ca. 8 Meter) 
adskiller sig i særlig høj Grad fra de lange derved, at de 
gaar i lige Linier ligesom Lyset. Skal der opnaas en rime
lig Rækkevidde med ultrakorte Bølger, maa Sender og 
Modtager anbringes meget højt, da Bygninger og Jordens 
Krumning ellers vil standse deres Fremtrængen. Bølger 
omkring 10 m kan til Tider gaa over ret store Afstande, 
men der optræder ofte lange, døde Perioder, hvor de er 
fuldstændig uanvendelige. 20 m er et udpræget Langdi
stance (DX) Bølgebaand, og det er derfor ubrugeligt paa 
korte Afstande under normale Forhold. 40 m Baandet er 
bedst anvendeligt indenfor Europas Grænser, men til Tider 
kan der ogsaa opnaas glimrende DX-Resultater. Paa 80 m 
opnaar man de sikreste og bedste Resultater for inden
landske Forbindelser om Dagen i Vinterhalvaaret og hele 
Døgnet rundt om Sommeren. Udenlandske Stationer høres 
i Regelen ikke om Dagen, men om Natten gaar Nord- og 
Mellemeuropa fint igennem. Endelig er der 160 m, som 
er udmærket anvendeligt til indenlandske Forbindelser om 
Natten i Vinterhalvaaret. Ogsaa de nærmeste Lande kan 
af og til gaa godt igennem paa dette Bølgebaand, mens 
det er mørkt.

Det vi! saaledes ses, at der er overordentlig stor For
skel paa Bølgebaandenes Egenskaber, og da Amatørernes 
Opgave er at eksperimentere, maa de have Lejlighed til 
at gennemprøve det hele. Her er Grunden til, at vi har 
mange smaa Bølgeomraader i Stedet for eet stort. Vore 
Bølgeomraader er fastsat ved internationale Overenskom
ster, som revideres af og til. I Øjeblikket afholdes der 
saaiedes en Konference i Madrid, og dens Resultat afventes
i Spænding af Amatører over hele Jordkloden. Paa Washing
ton Konferencen i 1927 blev Amatøromraaderne nemlig 
stærkt beskaaret, og alle er klar over, at det vil blive en 
Katastrofe for Amatørerne, hvis de overfyldte Bølgebaand 
skal yderligere indskrænkes. Heldigvis ser Autoriteterne i 
saa betydelige Lande som U. S. A., Canada og Storbrit- 
tanien forstaaende paa Amatørerne, saa den Snæversynet- 
hed, der kommer til Orde fra flere af Smaastaterne, maaske 
ikke faar Betydning. Desuden har Amatørerne en aldrig 
svigtende Fortaler i Sekretæren i A. R. R. L. og I. A. R. 
U. Mr. K. B. Warner, som er Deltager i den amerikanske 
Delegation i Madrid. Ogsaa den engelske og spanske 
Amatørorganisation har Repræsentanter dernede. Hvad der 
end sker, saa lader Amatørbevægelsen sig ikke udrydde 
ved et Pennestrøg fra Myndighedernes Side. Yderligere 
Indskrænkninger i Amatørernes Rettigheder vil derfor blot 
resultere i fuldstændig lovløse Tilstande.

De Bølgebaand, det for Tiden er tilladt Amatørerne 
heri Landet at bruge, er følgende: 5,01—5,34 m (56 MC), 
10,01—10,7 m (28 MC), 20,86-21,4 m (14 MC), 41,15 
—42,8 m (7 MC) og 83,33 -85,71 m (3,5 MC). Desuden 
er der Bølgelængderne 155,4 163,9 og 173,4 m (1,7 ell.
2 MC). Af en eller anden Grund har vore hjemlige Myn
digheder beskaaret vore Bølgebaand, saa de for OZ-Ama- 
tørernes Vedkommende er noget smallere end de, vi strengt 
taget har Ret til ifølge Washington Bestemmelserne.

Man har opstillet forskellige Teorier til Forklaring af 
de korte Bølgers særlige Egenskaber og Ændringerne i 
deres Udbredelsesmaade. Efter disse skal der findes et 
(eller endog to) „Lag" mange km oppe i Atmosfæren — 
det såakaldte „Heaviside-Lag“. Herfra tilbagekastes de
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Bølger, som rammer det, efterhaanden som de udstraales 
fra Senderantennen. Ved Tilbagekastningen afbøjes Bøl
gerne jo, og den Vinkel, hvori det sker, er afhængig af 
Bølgernes Længde. Jo kortere Bølgen er, i jo større Vin
kel bliver den tilbagekastet, og det betyder atter, at de 
korte Bølger faar større Rækkeevne end de lange. Som 
tidligere nævnt er der dog en Grænse ved ca. 8 m, hvor 
de ultrakorte Bølger begynder.

De Bølger, som tilbagekastes i store Vinkler og derved 
modtages godt paa store Distancer, kan ikke opfanges paa 
korte Afstande. (Her ses bort fra „Jordbølgen“, som ved 
Amatørstationer sjældent rækker mere end en Snes km). 
Det er Grunden til, at f. Eks. „Danmarks Kortbølgesender“ 
ikke kan høres her i Landet. Paa samme Maade vil en 
Amatør i København bedre kunne høre en Sender paa f. 
Eks. New Zealand end i Roskilde, naar Bølgelængden er 
omkring 20 m, skønt Energien er den samme i begge Til
fælde. Paa meget korte Bølger (høje Frekvenser) gaar 
Bølgen „over Hovedet“ paa de nærmeste, og den Stræk
ning, hvor Signalerne ikke kan høres, kaldes den døde 
Zone eller .Skip distance". Den kan i visse Tilfælde an
drage flere Tusind km, men dens Udbredelse varierer sta
dig med Lys og Mørke samt med Aarstiderne. Aarsagen 
er, at ogsaa Heaviside-Lagets Højde over Jorden varierer. 
Her har vi f. Eks. Grunden til, at danske Amatører kan 
høre hinanden paa 80 m Dag og Nat i Sommertiden, 
mens det om Vinteren er nødvendigt at gaa op paa 160 
m om Natten. At opleve den døde Zones Indtræden er 
meget interessant. Det kan ske meget pludseligt, og Sig
naler, som er meget kraftige, kan i Løbet af faa Minutter 
„fade" fuldstændig bort.

For 3—4 Aar siden kunde der opnaas fortrinlige inden
landske Forbindelser paa 40 m, men en skønne Dag var 
det forbi. Med Ugers Mellemrum kunde det dog af og til 
atter lade sig gøre, men der var altsaa lange Perioder, 
hvor OZ-Amatørerne var uden Forbindelse med hinanden. 
Saa fandt man paa at gaa op paa 80 m, og saa gik det 
udmærket igen. Samtidig skete der ogsaa visse Forskyd
ninger i de andre Bølgebaands Egenskaber. At disse Æn
dringer blev mødt med største Forbavselse, kan ikke undre, 
og der er opstillet forskellige Teorier, som skulde forklare 
Fænomenet. Bl. a. paastaas det fra visse Sider, at det 
skyldes Ændringer i Solpletternes Antal og Størrelse og 
jordmagnetismens Intensitet. Disse Fænomener har ogsaa 
en vis Forbindelse med hinanden. Solpletternes Mængde 
varierer gennemsnitligt i 11-aarige Perioder, men da Teo
rierne først blev fremsat for faa Aar siden, er det endnu 
for tidligt at udtale sig om deres Holdbarhed.

Men en Kendsgerning er det, at de korte Bølgers Ud- 
bredelsesmaade byder paa saa mange Ejendommeligheder 
af stor Interesse og bringer saa mange Overraskelser, at 
den interesserede Amatør altid vil have nok at beskæftige 
sig med. Det gælder ikke mindst for DR-Amatøren. De 
korte Bølgers Eventyrverden er endnu langt fra udforsket, 
og derfor vil Amatørernes Virksomhed stadig have sin store 
Berettigelse.

Faradius.

En enkel Nøgle.
af OZ2P.

Den her beskrevne „Gaardpumpe“ udmærker sig kun 

ved een Ting - den er nem at fremstille. Utvivlsomt har 

den sine Fejl rent nøgleteknisk set (hi!), men den kan 

laves ved Hjælp af almindeligt Amatørværktøj, og det er 

for mange af afgørende Betydning.

Alle Kontaktskruer og lignende er 1/8“ undtagen de to 

hærdede Pinolskruer i Lejegaflen, som bærer Armen. Disse 

er 3/16“. Lejegaflen er sikkert det, der vil volde mest Vanskelig- 

hed at fremstille og bearbejde. Jeg skal derfor give et Par Vink 

desangaaende. Udskærin gen til Armen mærkes først af paa 

en Klods af Messing, ca. 1 2 X 2 2 X 2 4  mm. (Højden er 

22 mm). Derefter bores nogle Huller, dér hvor Bunden 

af Udskæringen skal være. Man saver nu ned fra oven i 

begge Sider og brækker Stykket ud, hvorefter Bunden og 

Siderne glattes med en Fil. Det andet fremgaar forhaa- 

bentlig med tilstrækkelig Tydelighed af Tegningen.

Kontakterne bør naturligvis forsynes med ædelt Metal. 

Knappen kan f. Eks. være en Træknap af den Slags, der 

bruges til Skuffer, og som kan købes i alle mulige Faco

ner hos Isenkræmmerne.

Naar alle Delene er færdige, bør de poleres og lakeres 

med Klar Metallak. Man maa paase, at Metallet ikke er 

koldt, da Lakken i saa Fald bliver hvid, naar den er tør. 

Best luck for QSF.

Foredrag og diskussion.
Tirsdag den 29. November Kl. 19,30 præcis 

afholdes den første særlige DR-Amatør Aften. Herr 

stud. polyt. Ernst Eliasen (OZ2E) vil indlede en 

Diskussion om „DR=Amatørernes Maal og Midler“, 

og vi opfordrer saavel Modtager- som Senderama

tører til at give talrigt Møde. Som sædvanlig afhol

des Mødet paa Polyteknisk Læreanstalt, Sølvtorvet.
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W. A. C.-Ændringer,

Den 15. September traadte nogle nye Regler i Kraft 
vedrørende Medlemsskab i W. A. C.-Klubben. For Frem
tiden vil W. A. C.-Certifikat blive udstedt under følgende 
Forhold :

1. Hvor Ansøgeren er bosiddende i et Land, der er 
repræsenteret i „International Amateur Radio Union“ som 
en Afdeling af denne, maa vedkommende være Medlem af 
sit eget Lands Forening. I modsat Fald kan der ikke 
tages Hensyn til Ansøgningen.

2. Hvis det Land, Ansøgeren bor i, ikke er repræsen
teret i L A. R. U„ vil Certifikatet blive tildelt, selv om 
vedkommende ikke er Medlem af nogen Amatørorganisa
tion.

For Amatører i Lande, som har en Afdeling af I. A. R. U., 
vil Ansøgning om W. A. C.-Certifikat altsaa kun blive 
taget til Følge, naar de sendes gennem den nationale Or
ganisation sammen med Bevis for baade Medlemsskab og 
W. A. C.-Kvalifikationerne. Alle Ansøgninger skal altsaa 
for Danmarks Vedkommende sendes gennem E. D. R. og 
ikke direkte I. A. R. U.

P a r a l l e l = f e e d  e l l e r  S e r i e s =  f e e d ?  
Gensvar til OZ7VP.

Skønt OZ7VP’s Svar paa min lille Irettesættelse paa 
Grund af Form og Indhold ikke opfordrer til videre Dis
kussion, vil jeg dog tillade mig at bemærke følgende:

Det var netop fordi de oprindelige Betragtninger hen
vendte sig til Begynderen, at jeg tillod mig at kritisere 
dem, idet Begynderen i særlig Grad har Krav paa rigtige 
Oplysninger om, „hvad det i det væsentlige drejer sig om“.

Med Hensyn til „Etincelle's Artikel i OZ for Juli 1931, 
saa kan jeg ikke give ham Ret i, at Batterikredsen virker 
„temmelig stærkt“ dæmpende paa Svingningskredsen. For- 

holdene svarer fuldstændig til de, der findes i et Forstærker

trin, hvorom det i den næste Sætning hedder, at „man maa 
finde sig i en lidt mindre*) Udgangseffekt end den, man 
kunde opnaa, hvis Spærrespolen var fuldkommen“. Tilfæl
det med Resonans i Drosselspolen har jeg naturligvis ind
befattet i mit Udtryk „fuldkommen galt konstrueret“.

jeg kan ikke se, at der er nogen principiel Forskel paa 
OZ7VP’s oprindelige Sætning om Anodestopkondensatoren 
og mit Citat deraf samt OZ7VP’s Udlægning af den første 
Paastand. Derimod vil jeg gerne have en Forklaring paa, 
hvad der menes med den nævnte Kondensators „over- og 
underspændte Tilstand“, da jeg ikke tidligere har truffet 
paa disse Udtryk og under denne Diskussion ikke tør ind
lade mig paa at gætte.

Det glæder mig, at den oprindelige Artikel ikke gjorde 
Fordring paa at være et videnskabeligt Produkt, men jeg 
savner fuldstændig Forsøg paa at bevise, at mine Paastande 
skulde være flot henkastede og lige saa daarligt funderede 
som OZ7VP’s. Saalænge saadanne Beviser ikke foreligger, kan 
jeg ikke finde mig i, at min Kritik karakteriseres som dik
teret af „Lyst til at underkende andres Indsigt“. Jeg kan 
ikke se den fjerneste Grund til, at OZ7VP behøvede at 
„fare i Blækhuset“, som Helmer Petersen engang udtrykte 
det.
_____________________________________OZ2Q.

*) Fremhævet af mig.

Afsluttende Svar fra OZ7VP.

Har haft Lejlighed til at gennemse ovenstaaende Indlæg 
fra OZ2Q Hr. Ingeniør James Steffensen; men finder ud 
over nogle Spydigheder intet nyt, og intet, der i mindste 
Maade afkræfter de i min oprindelige Artikel fremsatte 
Synspunkter. Hvad Spydighederne angaar, saa vender disse 
sig paa udmærket Maade mod Hr. Steffensen selv, og jeg 
kan saaledes undlade at besvare dem.

Derimod virker Oplysningen fra Hr. Steffensen om, at 
han intet kender til, hvad der i Sendeteknik forstaas ved 
„over- og underspændt Tilstand“, til en vis Grad over
raskende; men samtidig bortfalder derved enhver Grund 
til fortsat Diskussion med Ingeniøren om dette Emne. Det 
maa dog være den første Betingelse for at give andre 
„Irettesættelser“, selv at have Kendskab til det foreliggende 
Emne. Jeg skal ikke kommentere dette yderligere, og be
tragter hermed denne Sag som afsluttet.

For at andre Amatører selv kan dømme i Sagen, følger 
her nogle Citater, bl. a. fra „Standardwerke der Funktech
nik“ og D. A. S. D-’s „Kurzwellen-Technik“; men da Ret
ten til Oversættelse for disse Værkers Vedkommende for
beholdes, bliver det paa Originalsproget.

Die Parallelspeisung beskrives her under Omtale af 
Anodestopcondensatoren, C. „Da C, wie gesagt, einen Kurz
schlutz von E nach Minus verhindern soll, muss er der 
Anodenspannung eine genügende Durchschlagsfestigkeit 
entgegensetzen. Diese Spannung ist nicht identisch mit der 
anliegenden Anodengleichspannung E, es kommt vielmehr 
die Summe von E, mit der entstehenden Anodenwechsel- 
spannung in Betracht Wie wir früher beim — über — und 
unterspannten Zustand gesehen haben, muss C in einem 
Moment mehr als die doppelte Gleichspannung auszuhalten. 
Es ist daher zweckmätzig, hierfür einen Kondensator zu 
wählen, der als Betriebspannung mindestens, die doppelte 
angelegte Gleichspannung aushält.
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Der Nachteil, dieser Schaltung, liegt darin, dass durch 

das Einfuhren einer Drossel eine zusätzliche Fehlerquelle 

in den Aufbaum gekommen ist, da durch jedes neue Schalt

elemente trotz besten Ausführung immer Zusätsliche Verluste 

entstehen.“

Videre følger et Citat fra Afsnittet: „Reihenspeisung" 

(Series feed), hvor Stopkondensatoren sidder ved Kathode

enden af Spolen: „Da an dem Kathodenteil der Spule 

keine Hochfrequenzspannung mehr herrscht, ist eine so 

grosse Durchshlagsfestigkeit wie bei der Parallelspeisung 

nicht nötig, und es genügt als Kondensator Betriebsspan

nung die der Stromquelle E. (Anodejævnspænding).

Ovenstaaende maa være tilstrækkeligt til at give mit 

oprindelige Indlæg Sandsynligheds Præg. Ligegyldigt hvad 

der fra anden Side fremsættes, saa er det hermed fra min 

Side slut.
OZ7VP.

Saa - nu begynder dette nymodens Stads til Amatør-Af

sender at forstyrre igen! Jeg tror, jeg vil klage til ham 

Kammerherresangeren derinde i Stærekassen. Nu har dette 

Apparat ydet god Tjeneste gennem snart 10 Aar. Er det 

maaske ikke Bevis for, at det virkelig er godt Kram? De 

flinke Folk derinde i Kongens Køvenhavn, som hver Uge 

sender os „Familien Hansen“, vil vist nok give mig Ret. 

Og saa bruger jeg dog Lamper. Ham den unge Fyr med 

Afsender- Monstrumet - han bruger kun Krystal, og saa 

siger han endda, at det er moderne.

K Ø B E S
En Etanker Omformer 220 Volt DC/155 Volt AC med 

eller uden Transformator til høj og lav Spænding.

OZ1D, - Ringsted.

S Æ L G E S
Paa Grund af Flytning sælges 15 Stk Anodeakkumula

torer á 20 Volt. Kapacitet: 2 Amp. Timer. Belastning 

op til 100 MA. God Stand. Pris ialt 5 0 Kr.

OZ1D - Ringsted.

Trolit lader sig yderst let opløse af Acetone. Et Par 

Draaber af denne Vædske hældt mellem et Par sammen- 

klemte Trolitstykker faar derfor disse til fuldstændig ait 

forenes, saa man efter Tørring kan behandle dem, som 

var de eet Stykke. Jeg har anvendt det til Spoleforme, 

støvtæt Holder til Krystal o. s. v.
OZ7OB.

En fiks Maade at fastgøre Feeder-Traadene til Afstands- 

isolatorerne ses af Tegningen. Den har den Fordel, at

man kan lade Traadene glide frem og tilbage inden i Iso

latorerne, naar man skal finde den rigtige Stilling for dem.. 

Man saver et Hak i hver Ende af Isolatoren, ca. 3/4“ dybt 

og netop bredt nok til, at Traaden bekvemt kan glide i 

Hakket. Vinkelret paa hvert Hak bores et Hul. Man stik

ker en Maskinskrue gennem Hullet og skruer en Møttrik; 

paa, saa at man - naar Isolatoren er blevet anbragt rigtigt 

paa Feederen - kan stramme Hakket omkring Traaden, 

saa den ikke kan glide. Isolatorerne laves af haardt Træ, 

kogt i Parafin.

OZ5MK 

(efter „QST“)

Forhenværende hvide L. K.-Skalaer kan uden Skade for 

Tallene renses i Benzin.

OZ2P.

OZ7PU - Maskinlærling Gunnar Ingolf Hansen, Kartofte

pr. Sakskøbing. 

OZ1NW - Mejeribestyrer Niels Anker Christiansen, Vaarst.. 

OZ7KIS- Navigatør Knud Ivar Schmidt, Nordby, Fanø.
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TRAFFIC NOTES.

Siden sidst.
I Løbet af Oktober Maaned ebbede 14 MC-Sæsonen til

syneladende ud. Signalerne blev faa og svage, og i mange 
af Døgnets Timer er der fuldstændig dødt paa dette 
Bølgebaand.

7 MC har ikke forandret sig synderlig i Dagtimerne, 
men om Aftenen og Natten mærker man den stærkt for
øgede Udstrækning af den døde Zone, som er saa karak
teristisk for Vinterhalvaaret. Følgelig høres kun Sydeuropa 
og lidt spredt DX.

Paa 3,5 MC er der ikke sket nævneværdige Ændringer 
fra sidste Maaned. Man mærker dog, at ikke alene de 
nærmeste Lande, men ogsaa Mellemeuropa gaar godt igen
nem om Natten. I det hele taget viser 3,5 MC paa den 
Tid en Aktivitet, som langt overgaar 7 MC. Det vilde man 
have forsværget for blot et Par Aar siden.

1,7 MC-Sæsonen skulde nu være begyndt, men det træk
ker lidt ud, inden de forskellige OZ-Hams bliver gjort 
klar. OZ7PG og OZ7F har haft QSO deroppe for nogle 
Uger siden, og OZ8J og OZ7P m. fl. forbereder sig. Før 
Aktiviteten bliver noget større, er det ikke muligt at ud
tale sig om dette Bølgebaands Egenskaber i Øjeblikket.

OZ1W er nu kommet i Sving fra sin nye QRA. Fore
løbig bruger han Stueantenne og har 10 Watts paa en 
Hartley.

OZ2G er nu stadig aktiv paa 7 MC med CW. Han be
nytter en MO-PA Opstilling med 10-20 Watts Input.

OZ2P har faaet CC-Xmtr færdig. Input er max. 25 
Watts, og Krystallets Frekvens 7057 KC.

OZ3W er kommet hjem fra en længere Rejse. I de 
tre Uger, han har fri, vil han bygge en MO-PA for at 
kunne faa en god stdi Bølge, naar han atter skal paa 
Langfart med Senderen.

OZ5G har anskaffet et af de nye Radio Record Ama

tør-Senderrør (S 412), som nu er blevet gennemprøvet 
paa forskellige Bølgebaand. Det nye Rør synes at give 
meget lovende Resultater.

OZ5M er kommet tilbage til Odense og har atter faaet 
Senderen i Sving. Ogsaa han vil nu til at arbejde med CC.

OZ5X arbejder konstant paa 7 og 14 MC med fb Re
sultater som sædvanlig. Input vil blive forhøjet til 40-50 
Watts.

OZ7DV YL es OB har været meget aktive i den 
forløbne Maaned paa 3,5 og 7 MC. Der benyttes en MO- 
PA med Gitterspændingsmodulation. Input er 25 Watts 
paa en enkelt T34. Det er vistnok Rekord for Belast
ning, men det svarer jo meget godt til Fabrikatets Navn. 
(Hi!). En Sender til 1,7 MC er under Bygning, og det 
bliver en T. P. T. G. med 20 Watts og Modulation paa

Gitteret. Et Pentoderør (B443) i Modtageren har vist sig 
at forhøje QRK 2 Grader efter R-Skalaen.

OZ7F har forsøgt sig lidt paa 1,7 MC med MO-PA og 
15 Watts Input. OZ7PG har givet ham R6, og fra Eng
land er indløbet en R1-Rapport. Altid bedre end ingenting!

OZ7K har for en Tid forlagt Recidensen til Haderslev 
for at gennemgaa yderligere militær Uddannelse.

OZ7U er ligeledes flyttet fra Odense. Hans QRA er 
nu København, hvorfra han venter at komme i Gang i Lø
bet af nogen Tid.

OZ8A har fornylig byggetStationen om og staar nu godt rus
tet til Vintersæsonen. Skønt Senderen ikke er krystalstyret, 
præsterer han det Kunststykke at faa Masser af T8-Rap- 
porter med raa AC paa Glødetraaden.

OZ9AX har sendt et Brev fyldt af „Ham Spirit“ fra 
New Foundland. Han bebuder stor Aktivitet paa Amatør
bølgerne, naar han igen kommer hjem.

DR081 har bygget Modtageren om og bruger aperiodisk 
Antennekreds. Det viser sig, at induktiv Kobling til An
tennen giver bedre Signalstyrke end kapacitiv. Han venter 
at kunne faa Licens inden Jul.

OZ7F.

OZ3J er stadig aktiv paa 7 MC med en MO-PA. Rø
rene er henholdsvis B409 og B406, og med dem er op- 
naaet QSO med CT2, FM, SU og AU,. FB, OB.

OZ3NN har foretaget en større Omforandring. Han har 
bygget en CO-PA til 3,5 MC, og en CO-FD-PA til 7 MC.

OZ5R har ikke været særlig aktiv i de sidste Uger, men 
venter en Bedring nu. Han har en MO-PA til 7 MC, hvor 
Forstærkeren er meget ked af at komme ned i Tomgangs
forbruget. Forskellige Drosler, Gitterafledninger, Rør o. s. v. 
er prøvet uden Resultat. Tips udbedes gerne. En anden 
MO-PA, specielt beregnet til 3,5 MC, gaar derimod ud
mærket paa 7 MC.Pse hw.

PS. Der er dem, der siger, at OZ3NN lige har sendt et 
7 MC Krystal til den syvende Himmel — eller maaske var 
det nedad (!). Hi!

sidste „OZ“ at dømme er der
i Jylland. Er det muligt? Mon

Efter Traffic Notes i 
kun 4 aktive Amatører 
ogsaa BCL mener det?

OZ5R

OZ7T har ikke haft saa megen Tid til S.W. i de sidste 
Maaneder. Af bemærkelsesværdige Resultater kan nævnes 
QSO med F8EF, G2FN og HAF4D d. 21. August paa 28
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MC. Den 22. Kl. 9,54 GMT opnaaedes atter QSO med 

F8EF, som rapporterede QSA 5,R6 og T9. Siden da er 
intet hørt paa 28 MC. OZ7T er aabenbart den eneste 

danske Amatør, som hidtil har gjort noget ved dette Bølge- 

baand, men Fremkomsten af Forsøgskreds 2 vil sikkert 
bringe en Bedring.

Morsekursus sendes som bekendt over OZ7T hver Søn

dag Kl. 9,00-9,55 paa 3,5 MC. OZ7T har haft Besøg af 
ex AC3FR, som han i sin Tid havde QSO med fra Hong- 

Kong. 3FR er nu wireless Operator paa Flyvemaskinen om 

Bord paa HMS York, der gæstede København under den 
britiske Udstilling.

TF3B (Poul J. Jensen, Polarstationen, Snæfellsjøkull, 

Olafsvik, Island) meddeler, at han har haft nogle Vanske
ligheder med sit Antennenet. Hver Nat danner der sig 
indtil 13 cm tykt Islag, saa Traadene knækker som Sy- 

traad. OZ høres ikke meget deroppe, men er dog hørt 
paa de tre almindeligste Amatørbaand. Paa 3,5 MC var 

det OZ3NN, der gik igennem. Med Italien har TF3B haft 
gode, faste Forbindelser. Han er i Luften hver Dag und

tagen Søndag paa 7 MC Kl. 21,15 og 18,20 GMT. Des
uden sendes hver Dag Kl. 9,30-9,40 GMT en meteorolo

gisk Melding paa samme Bølge. Den bestaar af følgende 
Signaler Kl. 9,30-9,33: Z (3 Gange) TF3B Z (3 Gange) 
o. s. v. Fra 9,33-9,40: Meteorologisk Melding bestaaende 

af 6 Talgrupper. Derefter kaldes CQ. Rapporter over 

meteorologiske Forhold samt QRN, QSB og QRK er af 
stor Interesse. Hver Rapport bliver besvaret med QSL og 

Foto af Polarstationen.

QSL=Centralen.

Fra 15. Oktober har undertegnede overtaget Ansvaret 

for QSL-Tjenesten, assisteret af d’Herrer P. H. Madsen og 
Anders Bang (OZ5Q). Men selv med rigelig Arbejdskraft 

kan Opgaven kun løses fuldt tilfredsstillende, dersom de 
danske Hams vil hjælpe os i vore Anstrengelser for at gøre 
Arbejdet systematisk.

Iagttag følgende:

Indsend Kortene ordnede efter nPrefixes".

Sørg for at have Kuverter inde — det er meningsløst, 

at QSL-Manager skal skaffe Husly til 1000 Kort, hvis 

Ejermænd ikke gider gøre sig den Ulejlighed at lægge 
et Brev i Postkassen!

Husk, at der kun gaar ca. 12 Kort paa 50 g (Minimums- 

porto).
Husk, at der findes „underlige" Hams, hvis QSL er tænkt 

som Tapet til „Forum" eller lign. — med andre Ord: 

Vi kan ikke stoppe 20 Kort i en almindelig Konvolut— 

brug Størrelsen 12X20 cm!
Vi kan ikke have Ansvaret for Fotos, der kun er til

hæftet Kortet med et enkelt Papirclips — brug f. Eks. 

Fotohjørner!
Kortene til Udlandet sendes som Tryksag — Breve har 

vi altsaa heller intet Ansvar for!

QSL-Centralen noterer for hver Amatør Antallet af mod

tagne og tilsendte Kort (med Datoangivelse) — dette af 

Hensyn til eventuelle Klager.

Der henligger stadig Kort uden Kuverter (10 Stk. og. 

derover) til følgende:

OZ2H, 2O, 2U, 2W, 4A, 5H, 7EU, 7FK, 7PG, 7VE, 

7VP,
men vi savner Kuverter fra langt flere.

Med Hensyn til Breve, paatager vi os at tilføje Navn 

og Adresse, naar De forsyner Kuverten med Call og Porto.
Endelig — for Fremtiden returneres Breve til QSL-Cen

tralen, naar disse ikke er forsynet med tilstrækkelig Porto: 

Indtil 50 g 15 Øre (lokal 10) og indtil 250 g 25 Øre 

(lokal 15).
Kortene sendes som hidtil til Box 79, København K.. 

Eventuelle Ekspresbesørgelser til Undertegnedes QRA: Liv

jægergade 424, København Ø.
Ernst Eliasen, 

OZ2E.

Medlemsmødet d. 2. Novbr.

Ingenør Gerhardt Hansen’s Foredrag paa Læreanstalten 

d. 2. ds. havde samlet ca. 40 Tilhørere. Foredraget var 

som bekendt betitlet „Strømkilder for forskellige Smaa- 
sendere“, og Gerh. Hansen gav i sit Foredrag en udmærket 

Oversigt over Forholdene ved Bygning af „low-power“ 
Sendere for Batteri-, Jævnstrøms- og Vekselstrømsdrift. 

Det har sikkert kriblet i de tilstedeværende D. R.-Ama

tører efter at komme i Gang med en lille 5 Watts Styre
sender---- og mon ikke de „hardboiled“ high-power Hams-

spekulerede paa at lave en 1 Watt CC Xmtr?
Efter Gerhardt Hansens Foredrag fremviste Mekaniker 

Petersen fra Meteorologisk Institut de smaa Ballonsendere, 
der var udstillet paa E. D. R.s Stand under Jubilæums- 
udstillingen og gav forskellige Oplysninger om disse ual
mindelig fikse Apparaters Virkemaade.

E. E.

E. D. R.s Juletest.

Gang paa Gang fremsætter E. D. R.s Medlemmer Ønsket 

om en Test, og ligesaa ofte som Bestyrelsen har arrange

ret en saadan, har Interessen svigtet. — Dog, dermed være 

ikke sagt, at Fejlen har ligget hos Medlemmerne, men det 

er forfærdelig svært at lave en Test, hvor man paa For- 
haand kan proklamere en Sukces. Bestyrelsen har imid

lertid ikke opgivet Haabet om engang at opnaa Sukces 
paa dette Omraade, og den næste Test, der finder Sted 

i Juleugen, skal altsaa ikke betragtes som et sidste for

tvivlet Forsøg paa at interessere Medlemmerne — tværtimod!
Testen indgaar som et Led i vort Arbejde for D. R.- 

Amatørerne, men det skal straks slaas fast, at alle, fra 

den ældste Senderamatør til det sidst indmeldte Medlem 
kan og bør deltage. Det drejer sig altsaa om en Mod

tagertest — de ældre Amatører vil maaske trække paa 
Skulderen — men husk, at her er Chancen for at vise, at 

man virkelig er kvalificeret som Senderamatør.
Testen gaar i Korthed ud paa følgende:
Det gælder om at rapportere flest mulige QSO’er mel

lem danske Stationer indbyrdes, saaledes at man ned
skriver Tidspunkt, Bølgebaand, de mellem Stationerne ud

vekslede Rapporter, samt sine egne Rapporter over de hørte:
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Stationer. Dertil kommer saa Besvarelsen af følgende 
Spørgsmaal: Kan man antage, at QSL-Rapport til den 
hørte Station vil have Interesse?

De Principper, hvorefter Dommerkomiteen arbejder ved 
Bedømmelsen af Besvarelsen, vil sammen med de nøjere 
Regler for Konkurrencen fremkommer i December „OZ“.

Agiter for Tilslutning til denne Test! Jeg tror, at D. R.- 
Amatørerne er parate. Det gælder blot om ogsaa at faa 
de sendende „Hams“ med, for det vilde jo være en ud
søgt Haan, om en D. R.-Mand stak af med Gevinsten — 
det bli’r forøvrigt nok Tilfældet. — Husk, at man kan ikke 
være for dygtig og „fremskreden“ til at deltage i en Mod
tagertest!

E. E.

Grundtrækkene af Radiofoniinstallationerne 
i Statsradiofonibygningen.
Af Ing., cand. polyt. J. Steffensen.

De radiotekniske Anlæg i Statsradiofonibygningen om
fatter foruden Kontrolrummet med Forstærkerpanelerne til

lige Mikrofon og Signalanlæggene i Studierne samt Maskin

og Akumulatorrummene; jeg skal her holde mig til Kon
trolrummet og begynde med at henvise til hosstaaende 
Blokskema, der i nogenlunde Overensstemmelse med den 
virkelige Opbygning angiver Hovedprincipperne i Anlægget. 
Der findes, som angivet paa Tegningen, to ganske ens For
stærkerpaneler, og Tegningen viser skematisk eet af dem.

CKT K. T. A. S.-Telefon med Klokke.—DX Telegrafduplex. —  HK Kontrol- 
højttaler, drevet af lokal KP.—HL Kontrolhøjttaler, drevet af Linieforstærker 
i Kontrolrum.—HM Kontrolhøjttaler, drevet af Radiomodtager i Kontrolrum. 
HT Hovedtslefon til Kontrolaflytning. — MT Magneto-Telefonapparat. —  
RSK Styrenøgle for rødt Signallvs i Studierne.—SS Signallys vedrørende 
Studierne (Ordresignaler fra Speakerstudie).—TK Lokalautomattelefon med 
Klokke. U Elektrisk drevet Uhr (Post- og Telegrafvæsenets Centraltid). —  
V. Volumenindikator (Maaleinstrument + Lyssignaler. Sidstnævnte drives 
af en særlig Anordning i Forstærkerpanelet).

Tilvenstre findes Indgangsveksleren, der bestaar af 10 
Snører med jackpropper og flere Rækker Jacks. Den ne- 
derste Række er indgaaende Mikrofonlinier direkte fra 
Studierne i Bygningen; grundet paa det meget lave Styrke
niveau (ca. -50 Decibel eller ca. 0,005 Volt over en 500 
Ohms Linie) er disse Linier udført som dobbeltskærmet 
Blykabel for ikke at faa nogen uvedkommende Støj ind 
undervejs. Den længste Mikrofonlinie er den Nye Scenes 
Teatersal; den er ca. 300 Meter lang, men det er ikke 
muligt at høre nogen Liniestøj fra den. Ved Udsendelser 
udefra kan man ikke føre Mikrofonlinierne direkte op til

Kontrolrummet, da man saa vilde faa alt for megen Bag
grundsstøj, og man benytter derfor smaa batteridrevne For
forstærkere, der stilles op i Nærheden af Mikrofonerne og 
sender den derigennem forstærkede Mikrofonvekselstrøm 
(Niveau i Reglen ca. -10 DB eller ca. 1/2 Volt over 500 
Ohm) op i Kontrolrummet.

Fortsættes.

Forsøgskreds 1.
Rapport for Marts—April 1932.

Efter en temmelig lang Pause følger saa Rapp. for de 
to ovennævnte Maaneder. Ingen af disse Maaneder byder 
paa særlige Overraskelser. Ligesom for Jan. og Februar 
er Tiden ca. 19 G. M. T.

Medens max. QRK for Jan. —Feb. (40 m.), gennemgaa

ende maa søges fra Stationer i 1500 km.s Afstand, findes 
den for Marts—April omkring 1000 km. borte. Dette er 
ganske naturlig en Følge af de længere Dage.

De første 10 Dage af Marts var Forholdene yderst 
varierende. (Man erindrer Solpletterne sidst i Feb.); D. 4. 
og 9. Marts viste der sig to ret kraftige Pletter. Omkring 
den første Dato var der ret livligt paa 20 m.. medens der 
omkring den sidste Dato ikke var særligt at bemærke paa 
denne Bølgelængde.

De sidste 20 Dage af denne Maaned var meget stabile 
med max. - QRK omkring de ovennævnte 1000 km. 
(F—OK—SP—OH). Naar 20 m viste Liv, var det DX.

Baade ved Begyndelsen og Slutningen af April viste 
Solen ofte Pletter, medens den i Midten af Maaneden viste 
et helt klart Ansigt. Ved Midten af Maaneden var der en 
Del DX paa 20 m, men iøvrigt yderst varierende.

Elias Hansen,
Egeskov, pr. Fredericia.

Forsøgskreds 2.
Forsøgskreds 2 er nu dannet. Foreløbig bestaar den 

af OZ7U, DR081, DR092 og undertegnede. Der vil sna- 
rest blive sat System i Arbejdet og komme Beskrivelser i 
„OZ" af Sender og Modtager for disse ultrahøje Frekvenser.

OZ2P.

DR-Amatørerne.
Der har fra Tid til anden været skrevet meget om dette 

Emne. Der er dem, som paastaar, at der overhovedet 
ikke er noget, der hedder saadan - eller rettere, at ingen 
af DR-Amatørerne virkelig rapporterer. At der dog eksi
sterer DR, var der Lejlighed til at konstatere under Gene
ralforsamlingen. Ikke mindre end 8 af de tilstedeværende 
præsenterede sig som DR Numer det og det.

Jeg konstaterede, at ikke en eneste af d’Herrer nogen
sinde har rapporteret mine Forsøg, og jeg tror, at det er 
gaaet andre ligesaa. Den eneste DR-Amatør, som har rap
porteret mig, er DR076. Jeg tager min Hat af for Dem, 
DR076. De har forstaaet, hvorfor De har faaet Deres
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DR-Numer. Der er desværre alt for mange, som faar et 
DR-Numer og saa tænker: „All right! Nu har vi det at 
vigte os med“.

Det burde være et Forlangende fra Foreningens Side, 
at der kun blev uddelt DR-Numer til dem, som virkelig 
vilde gøre Brug af det. Det lyder saa pænt, at vi nu har 
faaet DR-Numer 100 indregistreret, men hvad Fornøjelse 
har vi af det, naar maaske kun 5 af 100 sender Kort ud? 
Paa den anden Side maa vi Senderamatører huske at be
svare DR-Kortene. Jeg har selv været DR, og hvis nogen 
vil sige, at det ikke er interessant at sende Kort ud, saa 
skal vedkommende gerne faa Lov til at se den Væg, jeg 
har med Kort fra min DR-Tid.

Hvis disse Linier skuide have rusket lidt op i Begre
berne om, hvad DR-Numer forpligter til, saa vilde jeg være 
meget taknemmelig for at faa Rapporter over mine Tele
foni-Forsøg om Søndagen. Enhver Rapport besvares selv
følgelig med QSL.

OZ7DV (OZ-DR040).

Vi minder endnu en Gang om, at Redaktionen slutter d. 
5. i hver Maaned. Fotografier og Tegninger til Klicheer 
maa være os i Hænde til den 1.

Paa Grund af det store Arbejde med de mange nye Med
lemmer har Kassereren maattet opgive at passe QSL-Cen
tralen. Den er nu overtaget af OZ2E med Assistance af 
OZ5Q og Herr P. H. Madsen. Adressen er angivet an
det Sted i Bladet.

E. D- R. vil sætte. Pris paa at blive repræsenteret paa 
Radioudstillingerne i Provinsen, og vi beder vore lokale 
Medlemmer være os behjælpelige her. Populære Brochurer 
til Propaganda kan faas hos Sekretæren.

1 Begyndelsen af December udsender vi Kontingent
opkrævninger for Januar Kvartal, og vi beder Medlemmerne 
tage godt imod dem, saa den projekterede Udvidelse af 
„OZ“ i det nye Aar kan blive til Alvor. Den tidlige Op
krævning af Kontingentet er nødvendig af Hensyn til Bla
dets Anmeldelse til Postvæsenet.

Vi erindrer om, at Firmaet Christiansen & Bjarnø har 
udsat en Præmie til den Amatør, der opnaar det største 
Antal QSO med TF3B i Løbet af de 13 Maaneder. Nær
mere Detaljer i „OZ“ for August.

E. D. R, har faaet en Mængde nye Medlemmer i den 
forløbne Maaned. Desværre er Fortegnelsen over dem 
kommet Reaktionen saa sent i Hænde, at Offentliggørelsen 
maa vente til næste Numer.

H. F.

OZ-DR-102 E. Weitzmann, St Jørgensvej 21, Roskilde. 
OZ-DR-103 Gunnar Pedersen, Stokkemarke Andelsmejeri

pr. Stokkemarke.
OZ-DR-104 C. Hillebrandt, Nagelsti Elektricitetsværk,

Flintinge.
OZ-DR-105 Ditlev Clausen, Bolderslev.

RADIO 
MAGASINET
REDAKTØR: GEORGE W. OLESEN
UDKOMMER D. 1. OG D. 15. HVER MAANED.

R a d i o  M a g a s i n e t  e r  
Skandinaviens s t ø r s t e  
Fagblad for Radio-lnter- 
esserede.
Bladet for den kræsne 
Amatør. Hvert Nummer 
indeholder flere Kon- 
struktioner og en Masse 
Oplysninger om Radio- 
Branchens Nyheder. — 
Enhver bør læse Bladet 
for at være fuldt orien
teret.

Pris 50 Øre.
Alle Oplysninger om Foreningsforhold faas ved skriftlig Hen

vendelse 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. Skrøbelev St.

QSL-Kort sendes til Postboks 79, eller direkte til Lederen af 
QSL-Centralen: Ernst Eliasen, Livjægergade 42, København Ø.

Kassereren: Henry Larsen, C. J. Brandtsvej 23, København N, 
træffes personlig hver Mandag Kl. 19-21 Pengebeløb bør 
sendes til Postkonto Nr, 22116. Klager vedrørende Tilsendelsen 
af „OZ“ rettes til Postvæsenet.

Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse. 

Ansvarshavende Redaktør: Helmer Fogedgaard. 

Afleveret til Postvæsenet Mandag den 14. November.. 

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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