
E. D. R. er den danske Afdeling af „international Amateur Radio Union“, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse 
for Kortbølgeteknik samt varetage Amaiørsendernes Interesser. Som Medlem optages enhver Kortbølgeinteresseret, saavel 
Sender- som Modtageramatører. Kontingentet, Kr. 4.50 pr. Kvarta?, kan indbetales paa Postkonto 22H6. Foreningen udgiver 
Bladet „OZ“, som erDanmarks eneste specielle Kortbølgetidsskrift; det tilsendes Medlemmerne d. 15.- i hver Maaned. A!leOp!ys= 
ninger gives ved Henvendelse til E. D. R., Postboks 79, København K,, eller helst direkte til Sekretæren, Postboks 11, Ringsted.

Kortbølgestation OZ7EL Herløv.

Da jeg i Januar 1931 var inde paa Udstillingen „Tek
nikkens Vidundere“, saa jeg OZ7Y’s imponerende Station. 
Dette medførte øjeblikkelig Indmeldelse i E.D.R. via 7Y, 
Hermed var min første Begyndelse gjort, og jeg fik Licens 
i Oktober samme Aar. Dog 
kom jeg først i Gang Jule
aften, hvor jeg havde min 
første QSO.

Min første Sender var en 
lille Hartley med en RE134 
og ca. 180 Volt fra Anode
batteri samt Absorbtionsmo- 
dulation. I Løbet af Foraaret 
blev der lavet CO-PA med ca.
8 Watts Input og Schåfer- 
modulation — en Sender, jeg 
havde megen Glæde af. I det 
første Aars Tid var jeg mest 
paa 3,5 MC, men forsøgte af 
og til lidt paa 7 MC, dels 
med FD og Hartley.

Nu i Maj Maaned blev Sen
deren ombygget til 3 Trins 
CC. Med denne Sender, som arbejdede udmærket, harjeg 
været meget tilfreds. Men efter Forsøg, som jeg har an- 
stillet med saavel MO-PA-PA som MO PA, er jeg nu 
naaet til det Resultat, at en rørstyret Sender er Idealet 
til en Amatørstation. Det gælder særlig nu, hvor CC-Sfa- 
tionerne florerer, og man kan regne med, at det er prak
tisk talt umuligt at faa et eller to Krystaller, som er 
nogenlunde fri for QRM til Stadighed.

I den MO-PA, jeg har, er der brugt raa AC paa begge 
Rørs Glødetraade med fb Resultat. Der er aldrig meldt 
under T6, som jeg synes er en meget fin Tone, naar den 
som ved styrede Sendere er skarpt afstemt. Min frem-'

tidige Sender er MO-PA paa 
alle Baand med ca. 300 Volt 
paa MO og 600 Volt paa PA. 
Modulationen er Schäfer, og 
Maskintonen siges 1 at være 
meget minimal. Senderen er 
indbygget i eri Hylde. Nøg- 
lingen foregaar i -fj- HT med 
Relæ, da jeg har faaet nok 
Elektricitet i Kroppen - navn
lig i sene Nattetimer. Hi S
Hele denne Sender er nu fasti . -
monteret, og Eksperimenter 
vil derfor blive foretaget med 
særlige Opstillinger.

Jeg har med fb' Resultat 
forsøgt MOTD -PA samt med 
MO FD. Antennen er 20,4 m- 
spændingsfødet Hertz, hvisFee- 

der er fort gennem 3 Stuer, men. alligevel synes at ar
bejde- nogenlunde taaleligt. Min; Modtager er en Schnell; 
0-V-1. Desværre bliver jeg meget forstyrret af Motorer.; 
saa mange QSOer er gaaet; i Stykker af denne Grund.;

Interessen for;de korte Bølger er ikke taget af i disse- 
godt 2 Aar. Jeg kan. nu sende, naar jeg vil, dog ikkeuden- 
at genere, og ikke under Pressemeddelelserne; samt fra- 
Kl. 20-23. Men trods dette kunde det se ud til, at jeg vil
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holde op som aktiv Senderamatør, da jeg finder det 
meningsløst at udsætte mig for 20 Kr. Afgift + Naboers 
Harme og Ufred far at erholde en Tilladelse som den 
af Statstelegrafens, hvor Grundlaget er urimeligt, hvad 
Sendetider angaar.

OZ7EL.

Vi tror, at det er mere retfærdigt at adressere Bekla
gelserne til Statsradiofonien, som skjuler sig bag Stats- 
telegrafen.

Red.

Danske Hams,
IX. - OZ2P.

OZ2P begyndte med Krystalmodtager i 1925 og lyttede 
første Gang paa Kortbølge i 1928. I nogen Tid eksperi
menterede han ogsaa med Gnistsendere og lignende.

Fra Roskilde flyttede 2P til Odense i 1930 og samme 
Aar byggedes den første specielle Kortbølgemodtager. 
Senderlicens erhvervedes i September 1931, og Optagelse 
i R.C.C. skete i Sommeren 1932.

Iøvrigt er det næppe nødvendigt at præsentere OZ2P 
nærmere for „OZ“’s Læsere. I lang Tid har vort Blad 
været præget af hans udmærkede og meget alsidige Med- 
arbejderskab.

E n  n y  N ø g l e m e t o d e ,
A f  W 4 I S  i  „ Q S T “ .

Det paa Diagrammet viste Nøglefilter er beregnet til en 
Selvsvinger med et Anodestrømsforbrug af 60 MA ved 
550 Volt.

Spændingsfaldet over Røret er ganske ubetydeligt, naar 
der bruges en almindelig Type ’45. Strømmen afbrydes 
fuldstændig, selv om man ved første Øjekast ikke skulde 
tro det. Men i Virkeligheden er Strømmen saa lille, at 
den næppe kan iagttages paa et Milliamperemeter. Spæn
dingsfaldet er meget lavt, fordi Gitteret bringes i For
bindelse med Pladen, naar Nøglen er nede, og fordi der 
samtidig heller ikke findes nogen gitterspændingsfrem- 
bringende Modstand.

Modstanden R bestaar af 3 solide Silitmodstande paa 
75000 Ohm forbundet i Serie. Kortslutningen af Gitter 
og Plade er ikke skadelig for Røret, da Gitterstrømmen 
under disse Omstændigheder ikke vil kunne skade. Det er 
kun skadeligt for Røret, naar Gitteret er mere positivt 
end Pladen.

Nøglen afbryder den Strøm, som gaar igennem Mod
standen, og da det kun drejer sig om ca. 1 MA — og i 
Shunt til Eliminatoren i Stedet for i Serie med den — vil 
Gnisten ingen Indflydelse kunne faa paa Senderens Out
put. Iøvrigt er Gnisten ikke synlig i Dagslys og havde 
ingen nævneværdig Indflydelse. En enkelt ’45 er nok til 
at nøgle en Strøm paa 60 MA eller mere med kun et 
ganske ringe Spændingstab.

Uden at lave om paa Diagrammet kan man sætte 2 Stk. 
’45 i Parallel, hvis man vil nøgle en større Strøm. Nøgle
røret vil forblive koldt, da dets indre Modstand bliver 
meget lav, naar Gitter og Plade kortsluttes. Det er ind
lysende, at Røret har mindre indre Modstand end et Ens
retterrør eller et 2-Elektroderør af lignende Konstruktion, 
idet Gitteret nemlig næsten til Fuldkommenhed neutraliserer 
Rumladningen, naar det bringes i Forbindelse med Pladen.

Naturligvis kan Diagrammet tilpasses til større Strøm
styrker ved at ændre Konstanterne. I alle Tilfælde skal 
Modstanden R have en høj Værdi. Formlen W=E2/R vil 
give det Antal Watts, der skal absorberes af Modstanden, 
naar E er Eliminatorens Spænding, og R er Modstanden 
i Ohm.

(Oversat af OZ5MK).
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Maanedens Emne,

Afslaget og Konsekvenserne.

Saa fik vi omsider Generaldirektoratets Svar paa 
Fredericia-Resolutionen. Det blev et Afslag, og det maa 
vi bøje os for. Skrivelsen findes aftrykt andet Sted i 
dette Numer, og ikke mindst fordi den tillige strejfer 
andre aktuelle Forhold, vil den blive læst med særlig 
Interesse.

Vi har ofte nok beklaget os i disse Spalter, fordi 
man har taget vore Sendetider fra os. Der er heller 
ingen Tvivl om, at saavel Generaldirektoratet som Stats
radiofonien kan se, at vore Beklagelser er velbegrundede. 
Men man vil altsaa ikke tage Hensyn dertil. Flertallet 
raader jo. Endnu en Gang har vi set, at Magt og Ret 
i Praksis er det samme. At det er Statsradiofonien, der 
— direkte eller indirekte — har dikteret Generaldirek
toratet Svaret, nærer vi ingensomhelst Tvivl om. I Dan
mark er antikverede Modtagere fredede. Herefter vil det 
være ørkesløst for os at fortsætte med Beklagelserne.

At der kan faas Tilladelse til at sende Døgnet rundt, 
naar man ikke forstyrrer (d. v. s., hvis man bor afsides, 
eller Nabolytterne har tidssvarende Modtagere) har kun 
ringe praktisk Betydning. Tilladelsen vil nemlig kun 
kunne erhverves af de Amatører, der ingen Brug har for 
den, og det er jo ikke dem, der trænger til at hjælpes.

Man kan ikke tiltræde Foreningens Synspunkt med 
Hensyn til at skelne mellem forskellige Radiofoniudsen
delsers Betydning. Det kommer overraskende. Vi mener 
ellers, at selv Statsradiofonien forstaar at skelne. Som 
et enkelt Eksempel skal blot nævnes, at det ingenlunde 
er en Tilfældighed, om et Foredrag bliver placeret Kl. 
18,20 eller Kl. 19,30.

Nu maa alle Illusioner om historiske Rettigheder bri
ste. Ingen har længer Respekt for vel udført Pioner
arbejde, hvis de store Masser, der nu har annekteret det 
hele, samtidig hindres i at fraadse i mere eller mindre 
ligegyldige Radiofoniudsendelser. Amatørerne maa se 
Sandheden lige i øjnene. Vi bliver kun taalt, hvis vi 
kan fortsætte vort Arbejde, uden at den store Offentlig
hed mærker det. Det er nødvendigt at finde Metoder 
til Undgaaelse af BCL-QRM. Og vi maa se bort fra, 
at der er skabt et Misforhold mellem det vi ofrer 
(Apparaternes Anskaffelse, Licensafgift, Morseøvelser) 
og den Nytte, vi faar af det, naar der kun er Stats
radiofoniens Pauser at røre sig i.

Hvis det Antal Lyttere, der forstyrres, er forholdsvis 
begrænset, er det ikke helt uoverkommeligt at indbygge 
Bølgefælder eller Højfrekvensforstærkning paa de util
fredsstillende Modtagere. Men hvorledes, naar en hel

Bydel „krystaldækkes“ ? Os bekendt findes der ikke 
brugelige Metoder, som kan bringes i Anvendelse paa 
selve Senderen. Men vi gaar ud fra, at Læserne holder 
os a jour med alle Forsøg i saa Henseende. Den bitre 
Nødvendighed tvinger os til at gøre en Indsats paa dette 
Felt, hvis en rimelig Aktivitet skal opretholdes blandt 
danske Senderamatører.

Flertallet af de hjemlige Amatørstationer kan ud
mærket staa for Kritik i teknisk Henseende. Vi mener, 
at styrede Sendere nu er i Overtal. Derfor er vel heller 
ikke mange i Besiddelse af en saa stor Frejdighed, at 
de alene tør give Senderne Skylden, naar Radiofonilyt
ningen forstyrres. Det er paa Modtagersiden, den for
ældede Teknik er at finde. Man burde her kunne ude
lukke de fra Senderne uundgaaelige Over- og Under- 
svingninger. Selv Statstelegrafens Sendere er ikke fri 
for Over svingninger, skønt de sikkert i teknisk Hense
ende er ført up to date. Vi har mærket disse ret gene
rende Forstyrrelser i vort 3,5 MC Baand.

Kalundborgstationens Energiforhøjelse kan give os 
Haab om, at Paralysering af Radiofonimodtagere bliver 
mere sjældent for Fremtiden. Men samtidig vil vi sik
kert faa at se, at de i radioteknisk Henseende meget 
tarvelige Detektorapparater bliver yderligere udbredt. 
Vi gamle Amatører, der har fulgt Udviklingen paa nært 
Hold gennem 10 Aar, kan kun beundre de ypperlige 
Modtagere, Branchen nu er i Stand til at fremstille. 
Men paa Baggrund heraf vil det maaske kunne tilgives 
os, at vi med maabende Forbavselse ser de gamle Kreds
løb fra 1922 komme til Ære og Værdighed igen. Mange 
af de Modtagere, der sælges i Dag, kan end ikke maale 
sig med den gamle DN11. Er Konkurrencen virkelig 
saa haard, at Radiobranchen har været nødt til at fore
tage den beklagelige Kovending?

Generaldirektoratet har bemærket et Misforhold mel
lem Antallet af licenserede Amatørsendere og E.D.R.s 
Medlemsantal. Et saadant „Misforhold' maa imidlertid 
nødvendigvis eksistere til enhver Tid, eftersom E. D. R. 
ikke er en speciel Forening for Senderamatører. Vi 
samler alle Kortbølgeinteresserede, og det ligger i Sa
gens Natur, at kun en Part af vore Medlemmer er i 
Besiddelse af Sendere.

Men at der findes ulicenserede Amatør stationer kan 
vi ikke være uvidende om. E. D. R. har altid beklaget 
dette og paa forskellig Maade søgt at ændre Forholdene 
til det bedre. Vi mener ogsaa, at det sidste halve Aar 
har bragt en betydelig Lysning. Aldrig før har Dan
mark haft saa mange licenserede Amatørsendere som i 
øjeblikket. Spørgsmaalet om de ulicenserede Amatører 
-- som E.D.R. ønsker ordnet paa en saa lempelig Maade 
som muligt — kan ikke behandles i nogle faa Linier. I 
en senere Artikel vil vi derfor vende tilbage til Sagen.

H. F.
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Senderen i E.D.R’SSommerlejr
Af H. Tscherning Petersen, OZ7Z.

I det efterfølgende skal jeg kort beskrive E. D. R’s Lejr
sender og faar derved Lejlighed til samtidig at omtale min 
egen Sender, idet de to var ganske ens.

Som Diagrammet viser, er Senderen krystalstyret og har 
tre Trin. Første Trin er en ganske normal CO, og den 
er koblet til næste Rør paa normal Maade. Det mest 
usædvanlige ved Senderen er vel nok Modulationen. Det 
er Heisingmodulation paa første PA. Som bekendt giver 
Heisingmodulation den bedste Kvalitet Telefoni, og ved at 
modulere paa første Trin bliver det muligt at faa en høj 
Modulationsprocent uden Brug af store Rør. Desuden kan 
man direkte beregne Modulationsprocenten og indstille til 
den mest gunstige Værdi.

Den modulerede HF-Energi føres til Udgangsrørets 
Gitter og styrer saaledes den Energi, der føres til 
sidste PA.

Senderen er monteret paa tre Hylder, anbragt i en 
Ramme. Forneden findes Mikrofonforstærker og Modulator- 
røret, paa næste Hylde CO og første PA og paa øverste 
Hylde sidste PA. Der er ikke anvendt Afskærmning af 
nogen som helst Art, men begge PA-Trin er neutrodyn- 
stabiliseret, og Senderen var helt fri for Ustabilitet ved 
første Prøve.

Da mange synes at have meget Besvær med Selv
svingninger, vilde det maaske være paa sin Plads at for
tælle lidt om Fremgangsmaaden ved Bygning af en krystal
styret Sender med flere Trin.

For det første maa Komponenterne anbringes fornuftigt 
i Forhold til hinanden, d. v. s. saa korte og direkte For
bindelser som Forholdene tillader; Afkoblinger skal for 
hvert Trin gaa direkte til det paagældende Trins Minus 
paa Lampesoklen, og desuden skal Anodespoler og Drossel
spoler anbringes vinkelret paa hinanden. For Eks. er det 
udmærket at anbringe Drosselspolerne under Bundpladen.

Der bør heller ikke være nogen lang Ledning fra Drossel
spole til Punktet med HF-Potential.

HF-Drosselspolerne maa ikke være for smaa og dertil 
kommer, at de ikke gerne maa være nøjagtig lige store. 
Hvis de er det, kan der let komme Ubehageligheder i Form 
af ukontrollable Svingninger.

Naar man bygger en styret Sender, skal man altid be
gynde med CO. Naar dette Trin er færdigt, afprøves det, 
og først naar det arbejder korrekt og er fri for enhver 
Art af Selvsvingninger, monteres næste Trin. Dette Trin 
prøves alene, altsaa uden at være koblet til CO, og med 
Neutrodynkondensatoren paa Nul skulde der ingen Selv
svingninger være, d. v. s. et MA-Meter i Anodekredsen viser 
et konstant, roligt Udslag, kun afhængigt af Gitterforspæn- 
dingen. Efterfølgende Trin prøves paa samme Maade. 
Den hyppigste Aarsag til Selvsvingninger er for smaa 
Gitterdrosler, sjældnere Kobling mellem Drosselspoler og 
(eller) Anodespoler. Derefter kobles CO til første PA, og 
dette stabiliseres. Naar de to første Trin virker, sættes 
næste Trin- paa og saa fremdeles. For lille Gitterdrossel 
kan ogsaa være Aarsag til, at for Eks, CO gaar helt ud 
af Sving, naar næste Trin kobles til; al HF-Energi afiedes 
simpelthen til Minus gennem Droslen og Gitterbatteri.

For at faa en høj Modulationsgrad med en Sender som 
denne, er det nødvendigt, at Afstemningen foretages paa 
rette Maade. Man maa være klar over, at jo mindre 
Anodestrømmen til første PA er, jo højere Modulations
grad, Denne kan beregnes forud, naar man ved, hvor stor 
moduleret Energi Modulatorrøret er i Stand ti! at yde. 
T34 giver 2 Watts og er saaledes i Stand til at modulere
4 Watts Input 100 %. Hvis Input til første PA er for 
Eks. 6 Watts, vil Modulationsprocenten blive 60—70, og 
6 Watts vi! være nok til at styre 30—40 Watts i sidste 
PA. Hvis man ønsker det allerbedste, skal Modulations- 
røret kunne yde 4 Watts uforvrænget Taleenergi, og man 
vil da blive i Stand til at gennemmodulere 40—50 Watts 
i sidste PA.

Forøvrigt er man altid nogenlunde Herre over Modula
tionsprocenten, idet man indstiller CO til at give mere 
eller mindre HF-Energi til mellemste PA, hvorved Anode
strømmen i dette Trin vil stige eller falde og derved ogsaa 
forandre Modulationsprocenten. Naturligvis forandres derved 
ogsaa Input til sidste PA, og det viser sig, at med de 
angivne Rør i Senderen skal Input til sidste PA være det 
halve til Totredjedele af, hvad der kan faas ved CW med 
Indstilling til maksimal Ydeevne i alle Kredse. Dette For
hold vil formodentlig forandre sig, hvis Modulatorrøret 
kunde yde mere Energi.

En Sender, som den her beskrevne, vil give betydelig 
bedre Telefoni end de fleste andre Systemer, og med de 
rette Rør vil det være let at bringe Modulationsprocenten 
tæt op ti! 100 uden Forvrængning.

Ved Afstemningen vil det være til stor Hiælp at kunne 
lytte til Telefonien paa for Eks. en Oversvingning eller 
allerbedst med en Krystaldetektor.
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Ved at dimensionere Anodespolen i mellemste PA saa- 
ledes, at den kan afstemmes til baade 40 og 80 Meter, 
kan Senderen bruges til baade 20, 40 og 80 Meter, idet 
der laves en Spole til Udskiftning i sidste. PA for hvert 
Baand. Med de rette Rør (f. Eks.: RE134, T94 og S412) 
faar man selv paa 20 Meter Røret næsten helt udstyret, 
og jeg har selv haft glimrende DX-Resultater med en 
saadan Sender og kun et 80 Meter Krystal.

Nyt „Oxytron“ Senderrør.

Den danske Rørfabrik har sendt et nyt Rør paa Marke
det. Det er paa Størrelse med det i forrige Numer af 
„OZ“ anmeldte Rør, men med andre tekniske Data. Rø
rets Typebetegnelse er: 25.0.100/3o-. og dets Data er som 
følger:

Glødespænding 4 Volt
Glødestrøm 1 Amp.
Stejlhed 3,2 MA/'V
Forstærkningsfaktor 100 
Indre Modstand 31000 Ohm
Anodespænding 400-500 Volt
Anodetab 15 Watts.

Fabriken opgiver Prisen til Kr. 60,00 Brutto.
OZ7Z.

B e r e g n i n g  a f  A C  T r a n s f o r m a t o r e r .
Af N. M u n c k  Peter.sen, OZ DR084.

Størstedelen af de Amatører, som er saa lykkelige at 
have Vekselstrøm — direkte fra Lysnet eller indirekte gen
nem Omformer — har sikkert staaet og manglet en Trans
formator, som skulde afgive forskellige Spændinger og 
Strømme, og der fandtes ikke nogen i Handelen, som op
fyldte de stillede Ønsker.

1 en Transformator omformes Spændinger enten til 
højere eller lavere Værdier (henholdsvis Plade- og Gløde
spænding) under Bibeholdelse af den samme Energi fra
draget de smaa Tab, som opstaar i enhver Transformator 
og under Bibeholdelse af samme Periodetal.

Transformatoren bestaar af en Jernkærne, som danner 
en lukket magnetisk Kreds og som er forsynet med to 
eller flere Viklinger. Den ene —- der hvor Strømmen gaar 
ind — kaldes den primære. Denne Viklings Strøm frem
bringer i Jernkærnen et magnetisk Vekselfelt, som igen 
inducerer Strøm i de andre Viklinger — de sekundære — 
hvis Spænding er afhængig af Forholdet mellem det pri
mære og sekundære Vindingstal. Hvis der f. Eks. paa 
Sekundæren er 4 Gange saa mange Viklinger som paa 
Primæren, vil den sekundære Spænding være 4 Gange saa

stor, mens Strømmen vil være 1/4. Omvendt hvis Sekun
dæren kun har 1/50 af de primære Viklinger, vil Spæn
dingen kun være 1/50, mens Strømmen vil være 50 Gange 
saa stor.

Jernkærnen i Transformatoren dannes ved Sammennit- 
ning eller Sammenskruning af 0,3 - 0,5 mm tykke Trans
formatorblikplader, som indbyrdes isoleres fra hinanden 
ved enten at paaklæbe den ene Side et tyndt Lag Silke
papir eller ved Overstrygning af en haard isolerende Lak. 
Derved forhindres for store Hvirvelstrømstab, d. v. s. Tab, 
som skyldes elektriske Strømme, der opstaar i Jernkærnen, 
og disse Strømmes elektriske Energi omdannes i denne til 
Varmeenergi. Ved Transformatorer skelner man me lem 
Kærnetypen (Fig. 1) og Kappetypen (Fig. II).

Viklingerne kan enten vikles udenpaa hinanden med den 
primære Vikling inderst som vist paa Kærnetypen eller ved 
Siden af hinanden som vist paa Kappetypen. Man maa 
ikke paa Kærneiypen fristes til at anbringe Primæren paa 
det ene Ben og Sekundæren paa det andet. Det giver for 
stor Spredning, som i selvsvingende Sendere vil frembringe 
slemt „Chirp“ For at forhindre denne Spredning skal den 
sekundære og primære Vikling anbringes saa tæt ved hin
anden som muligt; enten begge Viklinger paa det ene Ben 
eller Halvdelen af hver paa hvert sit Ben.

Jernkærnen bestaar enten af blødt udglødet Smedejern- 
plade eller specielt legeret Blik, som er en Blanding af ca. 
lige Dele Nikke! og Jern. Det giver smaa Hysteresetab, 
hvilket vil sige den Energi, som anvendes til at overvinde 
Jernets Træghed til at lade sig ommagnetisere 100 Gange 
pr Sekund (ved alm. 50 Perioders AC). Desuden tilsættes 
Jernet ca. 1% Silicium, som bevirker, at Jernets elektriske 
Modstaod stiger, hvorved Hvirvelstrømstabene formindskes 
betydeligt. Desuden tiliader dette Kærnemateriale mindre 
Vindingsantal ved samme Spænding, hvorved Viklingens 
Modstand bliver mindre, og Kobbertabene falder. Dette 
giver en betydelig større Virkningsgrad. Den Slags Jern 
kan kendes paa, at det er haardt, skørt og giver ved 
Brækning et Brud med mange smaa skarpe Kanter og 
Spidser, mens almindeligt Transformatorblik er blødt og 
bøjeligt.

{Fortsættes).
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Penthoden som Detektor.
Af OZ8J.

Den obligatoriske 0-V-l eller 2 er vel nok den mest 
anvendte Modtager blandt Amatører. Den er let at faa til 
at virke, og den er effektiv. Det er især Detektorkredsen, 
der i en saadan Modtager stilles store Krav til. I Udlan
det har man i længere Tid med Held anvendt Skærm- 
gitterrør som Detektor i Stedet for den almindelige Tri- 
ode. Maaske har nogle af vore hjemlige Amatører ogsaa 
prøvet dette. Men jeg vil alligevel her give Diagrammet 
til en 0-V-1 Modtager med en Penthode som Detektor.

Jeg har vist den modstandskoblet, men selvfølgelig staar 
det enhver frit for at transformatorkoble LF-Trinet. Man 
maa især have sin Opmærksomhed henvendt paa Pen
thoden. 1 Begyndelsen vil den maaske være lidt „mikro- 
fonisk“, men det forsvinder som Regel efter kort Tids 
Brug.

Modtageren udmærker sig ved en overordentlig stor 
Klangrenhed og Lydstyrke, men selvfølgelig gælder det 
ogsaa her, at man maa udføre Monteringen med den 
største Omhyggelighed, ligesom man bør være kræsen ved 
Valg af Komponenter. Det vilde være meget morsomt at 
høre nogle Resultater fra Amatører, der prøver Mod
tageren.

Generaldirektoratets Svar,
Vilkaar for Amatørsendere 
Foreningens Skrivelse 
af 9. Maj 1933.

Med Henvisning til ovennævnte Skrivelse skal man her
ved meddele, at den ved Skrivelse herfra af 20. August 
1932 givne Indrømmelse, hvorefter de private Radio-Sende
stationer efter Ansøgning i hvert enkelt Tilfælde paa visse 
Vilkaar kan opnaa Tilladelse til at sende Døgnet rundt,
i adskillige Tilfælde har vist sig at medføre betydelige 
Ulemper for den forstyrrelsesfri Aflytning af de danske 
Radiofonistationer.

En almindelig gældende Tilladelse til at sende i Radio
fonitiden maa derfor anses for uigennemførlig, selv paa 
bestemte Tider, idet man ikke kan tiltræde Foreningens 
Synspunkt med Hensyn til at skelne mellem de forskellige 
Radiofoniudsendelsers Betydning.

Generaldirektoratet har bemærket det Misforhold, der 
eksisterer mellem Antallet af licenserede Amatørsendere 
og Foreningens Medlemsantal, ligesom det ved flere Lejlig
heder har vist sig, at Amatørsendere, der er blevet tiltalt 
for ulovlig Brug af Radiosender, har været Medlemmer af 
Foreningen, men man finder ikke, at dette Forhold kan 
eller bør knyttes sammen med det foreliggende Spørgs- 
maal.

Generaldirektoratet maa derfor meddele, at man med 
Hensyn til Foreningens Ønske om Tilladelse til at sende 
indenfor Radiofonitiden maa henholde sig til det i den 
forannævnte Skrivelse af 20. August f. A. anførte.

p. g. v.

Kay Christiansen.

Vi henviser til vor ledende Artikel.
Red.

Bølgemaaler med Rør,
(Efter „C,Q.“)

Et af de vigtigste Instrumenter i en Amatørs Labora
torium er Bølgemaaleren. Her skal beskrives en Bølge
maaler, der afviger lidt fra de gængse Typer, nemlig ved 
at Rør anvendes.

Rørbølgemaaleren skal til enhver Tid gøre det muligt 
at afstemme Sender og Modtager til hvilken som helst 
Frekvens med en maksimal Fejlgrænse, der bevæger sig 
indenfor det hørlige Omraades Grænser. Den skrækkelige 
Klump af Stationer i Midten af Amatørbaandene, som 
enhver Amatør kender, er en Følge af unøjagtige Bølge- 
maalere. Hvis Rørbølgemaaleren ikke opfylder den Be
tingelse, at den maksimale Unøjagtighed bevæger sig inden
for det hørlige Omraade, er den ikke bedre end den sæd
vanlige Absorbtionskreds. Ved denne er man i Forvejen 
indstillet paa en Unøjagtighed ved Maalingen, hvorimod 
man ved Rørfrekvensmaaleren er sikker paa at kunne an
give en Bølgelængde nøjagtigt paa fire eller fem Steder. 
Rørbølgemaaleren er et Præcisionsinstrument, som, hvis 
det er rigtigt bygget og behandlet, har en uvurderlig 
Værdi. Man maa ikke lade sig holde tilbage af tidligere 
Skuffelser. Skuffelserne er kun et Bevis paa, at man ikke 
har kendt de vigtigste Punkter ved Bygningen og Behand
lingen. Begge disse fordrer nemlig et intenst Arbejde og 
megen Lyst og Omhu. De vigtigste Ting skal her 
anføres.
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Til selve Kassen anvendes bedst 2 å 3 mm tykt Aluminium. 

Den skrues godt sammen med smaa Bolte, saa at de 

enkelte Plader slutter tæt sammen. Hvis den fornødne 

Stivhed ikke skulde være til Stede, betaler det sig at sætte 

en Pertinaxplade af omtrent 5 mm Tykkelse under Bund

pladen. For at beskytte Instrumentet mod Rystelser sættes 

der Gummifødder under Bunden. Naar Kassens Stabilitet 

er tilfredsstillende, og ogsaa Laaget passer godt, tager man 

igen Bagvæggen og Laaget bort for at lette Arbejdet ved 

Monteringen. Naar man bygger Apparatet, maa man 

passe paa, at kun een Væg kan fjernes, idet Monteringen 

ellers bliver besværlig.

Da det drejer sig om en Baandfrekvensmaaler, maa der 

sættes en fast Blok, helst en Vakuumblok paa 200—300 

cm parallelt med Drejekondensatoren. Af denne Grund 

maa man for at faa den mest nøjagtige Kurve, ikke an

vende Frekvens- eller andre lignende moderne Kondensatorer. 

Her kommer den gode gamle Kondensator med cirkel- 

formede Plader igen til Ære. Hvis en saadan ikke er for 

Haanden med en Kapacitet paa 50—60 cm, kan man i 

Reglen ombygge en Kondensator af Størrelse ca. 500 cm 

ved at gøre Afstanden større mellem Pladerne (samtlige 

Plader anvendes). Man lægger da to eller tre Plader 

sammen. Stabiliteten bliver ogsaa derved større. Er 

Kondensatoren beregnet til Fastsættelse med Midterskrue, 

saa kan den anbringes uden Isolation direkte paa For

pladen. Rotor maa da forbindes med Kassen ad den 

korteste Vej, fordi denne Lednings Længde har Indflydelse 

paa Haandkapaciteten. Det anbefales meget at anvende 

en god Finindstillingsskala. Man maa paase, at Skalaen 

ikke kan forskubbe sig i Forhold til Rotoraksen, da Ar

bejdet i saa Tilfælde er fuldkomment spildt.

Glødestrømsafbryderen maa give en meget fin Kontakt. 

Glødemodstande eller Afbrydere med smaa Formodstande 

er uanvendelige. Begge Poler maa isoleres godt fra Kassen, 

da + Glødestrøm skal kunne afbrydes.

Lampesoklen maa være af første Klasses Materiale og 

give sikker Kontakt. Soklen indbygges saadan i Kassen, 

at Ledningerne ti! den føres ad korteste Vej. Ofte er det 

hensigtsmæssigt at sætte Soklen saaledes fast, at Røret 

ligger vandret. Den ene af Soklens Kontakter for Gløde

strøm kan forbindes direkte med en af de Skruer, der 

holder Soklen fast. Fjedrende Sokler er uanvendelige.

Ethvert Rør, der svinger let, kan anvendes. Inden Røret 

sættes i, udvides Stikbenene.

Man maa lægge stor Vægt paa Fremstillingen af Spolen, 

idet Bølgemaalerens Godhed for en stor Del afhænger 

heraf. Spolen sættes i Bøsninger udvendigt fra. Den 

sættes vandret paa den højre Sidevæg i en saadan Højde, 

at Ledningerne til den bliver kortest mulige. Man maa 

under ingen Omstændigheder anvende isolerede Bøsninger. 

Det er bedst at udskære en rektangulær Stribe af Kassen 

og derover skrue en noget større Pertinaxstribe, hvori 

Bøsningerne sidder. Da én af de fire Bøsninger (den der 

ligger nærmest Forpladen) maa forbindes med Kassen, kan 

den skrues direkte fast paa denne. Pertinaxstykket og 

Hullet i Siden behøver altsaa kun at have Plads til tre 

Bøsninger. Afstanden mellem hver Bøsning skal være 20 

mm. Spolen kan vikles paa Pertinaxrør 40 mm Gennem

snit og 85 mm Længde. Stikbenene maa sættes godt fast. 

Spolerne vikles i samme Retning. Den ene sættes mellem 

de to første Stikben, den anden mellem de to mellemste, 

saa at Spolerne ligger saa tæt ved hinanden som muligt. 

De to midterste Bøsninger føres til Anode og Gitter paa 

Lampesoklen. Vakuum-Blokkondensatoren paa 200—300 

cm forbindes direkte mellem Gitterspolens Bøsning og den 

nærmeste Pol paa Kassen. Som Spoletraad kan anvendes 

Ringeledning. Tyk, blank Traad, fortinnet eller forsølvet, 

kan ogsaa anvendes, men er svær at forarbejde. Stabiliteten 

forbedres ikke. Gitterspolen faar 5-6, Anodespolen 10—12 

Vindinger. Bølgemaalerens Indstilling paa det ønskede 

Baand (det er mest hensigtsmæssigt at tage 7MC) sker 

enten ved Variation af Vindingstailet eller ved Afstanden 

mellem Vindingerne paa Gitterspolen. Først efter at 

Spolen dækker det ønskede Frekvensomraade, sættes Vin

dingerne for sidste Gang fast og hele Spolen stryges om

hyggeligt over med Zaponlak. Det anbefales ikke at 

bruge Shellak, da det er hygroskopisk. Spolen kan om

gives af en solid Beskyttelsescylinder af tynd Pertinax 

eller lignende. Ved at stikke Spolen mere eller mindre 

dybt ind i Bøsningerne er man i Stand til at korrigere 

Frekvensmaaleren efter kalibrerede Sendere eller et kalibreret 

Krystal. Dette sker ved, at man indstiller Modtageren paa 

Senderen eller det kalibrerede Krystal, Frekvensmaaleren 

indstilles paa den givne Frekvens, og Spolen stikkes da i 

Bøsningerne, indtil der er Resonans.

Frekvensmaaleren kan ogsaa anvendes som Monitor uden 

at dens Nøjagtighed forringes. Der maa da indsættes en 

Udganstransformator i Anodeledningen (se Diagrammet). 

Sekundærsiden sættes i Forbindelse med et Par Klemmer, 

hvortil Telefonen føres. Derved bliver den ene Sekundær

pol sat i Forbindelse med den nærmeste Pol paa Kassen, 

eventuelt en af de Skruer, der holder Transformatoren fast. 

Den anden Sekundærpol forbindes ad den korteste Vej 

med den anden Bøsning til Telefonen. Til Fastsættelse 

af denne Klemme kan anvendes en Isolerbøsning. Denne
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anden Bøsning maa forbindes direkte med Kassen over en 
Blokkondensator paa ca. 2000 cm. Primærsiden forbindes 
med den ene Pol til den yderste Anodespolebøsning, der 
ligeledes er i Forbindelse med Kassen over en Blokkon
densator paa ca. 2000 cm. Primærsidens anden Pol for
bindes med Plus til Anodeblokken paa 1—2 MF, der er 
sat fast paa det Sted af Kassen, hvor Anodespændingen 
enten kommer ind ved en Klemme eller direkte ved en 
Snor. Anodeblokken lægges direkte paa Væggen, saa at 
den ene Loddeøsken kan forbindes direkte med Kassen 
ved Hjælp af en Skrue. Alle andre Ting kan ses af 
Diagrammet, da de vigtigste Punkter nu er forklarede.

Hvis Frekvensmaaleren har Grundfrekvens paa 7MC, 
maaler man Stationer paa 3,5MC ved at lade Modtageren 
svinge, afstemmer den til Resonans med den Station, hvis 
Frekvens man vil maale. Saa først sættes Frekvensmaaleren 
i Resonans med Modtageren. Alle Baand med højere 
Frekvens lader sig maale direkte eller med Harmoniske, 
saa at man kan klare sig med een Spole. Man bruger 
7MC som Grundfrekvens, fordi det ved meget høje Fre
kvenser ikke er saa svært at fastslaa, hvilken Harmoniske 
det drejer sig om, som hvis man bruger 3,5MC som 
Grundfrekvens. Skal Frekvensmaaleren anvendes paa store 
Frekvensomraader, altsaa ikke alene i Amatørbaandene, 
bygger . man den faste Parallelkapacitet i Spolen i Stedet 
for i Kassen, da man saa kan anvende Spoler med andre 
Parallelkapaciteter.

Ved Anvendelse af Dobbeltgitterrør (den bekendte 
Numans-Opstilling) gælder alle de her nævnte Forskrifter. 
Man maa under ingen Omstændigheder lade sig forlede til 
at indbygge Tørbatterier. Hvis Tørbatierier absolut skal 
indbygges, maa der i Kassen være en fuldkommen adskilt 
Boks med Tilslutningsklemmer, hvori Batterierne kan staa.

Med denne nøjagtigt kalibrerede Frekvensmaaler kan man 
foruden den høje Frekvens ogsaa maale alle Frekvenser, 
der har mindst to Harmoniske i Frekvensmaalerens Om- 
raader. Afstanden mellem Harmoniske er stadig lig 
Grundfrekvensen. Falder den ene Harmoniske altsaa f. Eks. 
paa 7300KC og den anden paa 7000KC, saa er Differencen 
mellem begge disse Harmoniske netop 300KC eller 1000 m

Er Frekvensmaaleren bygget rigtigt og kalibreret, tillader 
den Maalinger med en maksimal Fejlgrænse af +0,3%o. 
Man har pludselig den Mulighed at kunne kalibrere sin 
Modtager. Man finder Stationer, der f. Eks. angiver deres 
nøjagtige Frekvenser til Forsøgsrækker uden nogen An
strengelse og uden at maatte afsøge det nævnte Baand.

(Oversat af OZ4H).

Et Senderrør
TC03/5 ønskes byttet med Stand-off Isolatorer eller andet.

OZ8J, Faaborg.

En uforglemmelig Uge 
blandt Kortbølgeamatører.
Da E. D.R.s Sommerlejr blev til Virkelighed.

Der var virkelig enkelte, som tvivlede paa, at E. D. R.s 
Sommerlejr kunde blive en Sukces. Men Tvivlen blev hur
tigt gjort til Skamme. Som de fleste af Læserne sikkert 
allerede ved, samledes et meget stort Antal Amatører i den 
skønne Egn ved Silkeborg i Dagene fra 16.—23. Juli. 
Lejrens Format blev herved — i Betragtning af, at det 
var et Forsøg — større end oprindelig ventet, og med det 
gode Kammeratskab, der kom til Udfoldelse, maatte det 
blive en uforglemmelig Uge.

Det er paa Forhaand givet, at et Referat kun kan bringe 
Læserne en svag Afglans af alle Begivenhederne. Tilslut
ningen blev god allerede fra Aabningsdagen, og der var 
Amatører fra hele Landet. Senere paa Ugen blev ogsaa 
Tyskland repræsenteret af den kendte Amatør D4LQT. 
Gennemgaaende var der over 20 „ Pensionærer“ i Lejren 
hver Dag hele Ugen igennem, og der var en Tid opslaaet 
ikke mindre end .12 Telte. Der kom ogsaa mange Gæster, 
saaledes at Lejren ialt har været besøgt af mellem 40 og 
50 Amatører.

Et saa vigtigt Punkt som Madlavningen blev foresiaaet 
af OZ5EK og DR083 (Assens) med Bistand af OZ7DC. 
Maaltiderne indtoges ved et stort Bord i fri Luft, og det 
tør nok antydes, at der var Stemning tilstede. Vittigheder, 
pudsige Situationer og glubende Appetit i een Sammen
blanding — det kan ikke beskrives, men maa opleves.

Skønt Dagene var lange — særlig fordi venlige Sjæle 
vækkede os tidligt om Morgenen med Morsetegn fra et 
kraftigt Bilhorn — gik Ugen forbavsende hurtigt. Tiden 
var saa knap, at man mange Dage kunde se kendte Per
soner indenfor den danske Kortbølgeverden med ret an
tagelige Skægstubbe. Ja — OZ5MK benyttede endog Lej
ligheden til at forsøge sig med et permanent Overskæg a 
la Hitler. Kun var Farven lidt mat. Hi! Sengetiderne var 
lidt uregelmæssige. Ikke engang OZ1D vil benægte det.

Et Udsnit af Teltlejren.
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OZ7WH var vist Lejrens mest alsidige Beboer. Altid 
var han Situationen voksen, hvadenten han optraadte som 
Filmer (altsaa m.H.t. Optagelse af levende Billeder), Kom
ponist eller Suggestions-Eksperimentator. Disse Evner blev 
der god Anvendelse for ved Lejrbaalsunderholdningen hver 
Aften. En Del af det blev forøvrigt transmitteret over 
Lejrstationen. Særlig gode Sangere havde vi bl. a. i 
OZ2SS, OZ7PH og OZ5EK. Det maa ogsaa nævnes, at 
OZ7Z vandt stort Bifald, da han oplæste Lejrens Uge-Revy, 
som han var Forfatter af, ligesom OZ1Z var en udmærket 
Arrangør af morsomme Sketches. Hvis OZ7WH’s Film er 
blevet god i teknisk Henseende (de optagne Sceners Virk
ning kan ingen tvivle om) bør den fremvises i alle E.D.R.s 
Afdelinger paa fremtidige Stævner.

Den tekniske Side af Lejrens Virksomhed er et helt 
Kapitel for sig. Foruden den store Lejrsender, der var 
bygget af OZ7Z, havde OZ5G og OZ7KIS transportable 
Stationer med. 7K1S havde endda sin installeret paa en 
Cykel. Efterhaanden blev der rejst en Skov af Antenner 
paa den store Lejrplads, og som Prikken over l’et blev 
opsat nogle faretruende Højspændingsledninger fra det trans
portable Elektricitetsværk hen til det rummelige Telt, der 
indeholdt Lejrsenderen (OZ7EDR) og Kontoret. Alt var 
saaledes godt egnet til at gøre et vist Indtryk paa Jour
nalisterne, der skrev lange Artikler om „Den elektriske 
-Sommerlejr“ i de lokale Blade.

En Del af Lejrsender og Tavleanlæg.

DR084 (Skanderborg) var Mester for Højspændings
anlægget, som med sit store Tavleanlæg (Maaleinstrumen- 
ter, Omskiftere, Igangsættere, og Sikringselementer) maatte 
indgyde Respekt. Der var vist heller ikke andre i Lejren, 
der kunde hitte Rede i det. Fra det ene Baghjul paa en 
Chevrolet-Bil blev de to sammenkoblede Dynamoer (udlaant 
af OZ9MG) forsynet med Drivkraft. Det var Senderens 
Kraftanlæg, men ogsaa Belysningen i Senderteltet og Strøm 
til det store Højttaleranlæg, der om Aftenen hidkaldte mange 
af „de Indfødte", blev leveret herfra.

Senderen arbejdede hele Tiden udmærket, og det skyldes 
kun et Uheld med en Del af Højspændingsanlægget, at de 
officielle Udsendelser ikke blev gennemført programmæssigt

de to sidste Aftener. A/S „Elektromekano“ havde stillet 
et af de nye fortrinlige , Oxytron “ Rør, Type 25-0 16/4, 
til Disposition, og med det i Udgangstrinet, naaede Input 
op til 40-50 Watts. Det viste sig desværre, at der kom 
for megen Maskinstøj paa Bærebølgen, naar Anodeakkumu
latoren, der fødede Senderens to første Trin, blev opladet 
under Udsendelsen. Megen Tid maatte derfor gaa med 
Opladning, hvorfor OZ7EDR ikke var i Drift saa mange 
Timer om Dagen som oprindelig beregnet.

De officielle Udsendelser hver Dag Kl. 19,15 blev af
lyttet af et meget stort Publikum. Herom vidner de talrige 
direkte Rapporter, det forbløffede Postbud bragte til Lej
ren hver Morgen. Ialt indløb ca. 35 Rapporter pr QSL og 
Brev. OZ5H har Ansvaret for den fineste Rapport, som 
han gav under en QSO. Den lød: R9, F9 og QSA15. 
Mere kan ikke forlanges. Der var dog ogsaa Dage, hvor 
Senderen var undermoduleret, hvad desværre ikke nemt 
kunde konstateres paa Kontrolmodtageren, der var opstillet 
i den anden Ende af Lejrpladsen.

Efter Annoncering paa Engelsk og Tysk indlededes Ud
sendelserne med et Referat af Dagens Begivenheder. Der 
takkedes for de indløbne Rapporter, og det blev meddelt, 
hvilke nye Gæster, der var ankommet til Lejren. Den sta
dige Tilstrømning af flere og flere Amatører fra hele Lan
det viser, at Udsendelserne virkede som en glimrende Re
klame. Men Lytterne kunde heller ikke undgaa at mærke 
et kraftigt Pust af Liv og glade Dage.

Udsendelsen fortsattes med nogle Musiknumre, hvor 
OZ7PG optraadte med Luth, OZ5MK med Banjo og 
OZ5EK med Harmonika. Hver Udsendelse afsluttedes med 
„Amatørens Aftensang“, som er skrevet af OZ7WB og 
var aftrykt i forrige „OZ“. Et Par Aftener var der Repor
tage fra hele Lejrpladsen, og det var en imponerende lang 
Mikrofonlndning, der maatte i Brug under Rundgangen. 
Lytterne fik alt nøje beskrevet, de hørte Dynamoernes 
Snurren og fik Hilsener fra de forskellige Teltes Beboere, 
efterhaanden som man naaede Lejrpladsen rundt. OZ5MK 
fungerede som Speaker og stod ingenlunde tilbage for 
Dahlerup ved Statsradiofonien. Denne Udsendelse har sik
kert mere end noget andet overbevist vore hjemmeværende 
Kammerater om Sommerlejrens Sukces.

Ogsaa Forsøgene med de transportable Sendere er en 
Omtale værd, selv om den planlagte Retransmission fra en 
Baad paa Gudenaaen ikke blev gennemført i denne Omgang. 
Men OZ5G var et Par Gange ude at sejle med sin lille 
transportable Sender, der gik udmærket igennem trods det 
ret primitive Antenneanlæg paa Baaden. Det var ogsaa 
ved en saadan Lejlighed, at DR053 (Brædstrup) lod sin 
Bil forsyne med to store Master og Antenne, mens OZ7KIS’ 
Modtager blev opstillet indeni Vognen. I Bilen kunde man 
saa følge Samtalerne mellem Lejrsenderen og X-OZ5G i 
Baaden, mens der kørtes hen ad Landevejen med normal 
Fart. Bilen var kommet lidt for hastigt af Sted, og der
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var glemt noget. Fra Lejrstationen fik den derfor Ordre til 
at komme tilbage, og det vakte vild Jubel, da den et Øje
blik efter svingede ind paa Pladsen. Med sine to store 
Master og de lyttende Passagerer vakte Bilen naturligvis 
Opsigt, hvor den kom frem.

OZ5G kalder Lejrsenderen op ude fra Gudenaaen.

Samme Dag blev Bil og Baad fra Lejrstationen dirigeret 
til at mødes ved en Anløbsplads for Baade længere nede 
ad Gudenaaen. Det gik fuldstændig programmæssigt. Men 
da Bilen ikke kunde -køre helt ned til Baaden, tog Passa
gererne resolut Modtager, Batterier og en Stump Antenne- 
traad i Favnen, og med Telefonerne paa Hovedet marche
redes ned til Baaden, alt mens OZ5G’s Stemme lød dem 
kraftigt ind i Ørerne. Intet Under at tilfældige Øjenvidner 
gjorde store Øjne.

Pladsen tillader ikke, at der fortsættes med yderligere 
Referat af den uforglemmelige Uges mange Begivenheder. 
Men det allerede nævnte viser vist ogsaa, at baade det 
rent lejrmæssige saavel som det tekniske blev gennemført 
med stort Held. Og alle, der var med, berømmer det gode 
Kammeratskab, der herskede i Lejren. Vi var faktisk som 
een stor Familie uanset Forskel i Alder og Stilling. Saadan 
skal det ogsaa være blandt Kortbølgeamatører. De Erfarin
ger, vi har indhøstet, vil komme os tilgode for Fremtiden. 
Alle er nemlig enige om, at E.D.R.s Sommerlejr bør være 
en fast aarlig Begivenhed.

Dette Referat kan ikke afsluttes, uden der maa rettes 
en Tak til de mange, der paa forskellig Maade gjorde 
deres til, at vi fik disse herlige Dage sammen. Det gælder 
ikke mindst Skovfoged Kristensen og Frue, som viste os 
en enestaaende Venlighed og Gæstfrihed. Vi vil sent 
glemme Sommerferien i Naaege 1933.

7F.

E. D. R.s Generalforsamling.
I Aar afholdes E. D. R.s Generalforsamling tidligere end 

sædvanligt, og det skyldes et af mange Provinsmedlemmer 
ofte udtalt Ønske om samtidig at kunne besøge den store 
Radioudstilling, naar der alligevel skal ofres en lang Rejse. 
Generalforsamlingen er fastsat til Søndag den 3. Septbr. 
Kl. 15,00 i Restaurant „Ny Rosenborg , Vestre Boulevard
5 (samme Sted som sidst).

Dagens Program ser iøvrigt saaledes ud: Kl. 13,00 pr. 
mødes Deltagerne udenfor „Forum“s Hovedindgang (Ind
gang i Sidevej til Rosenørns Allé fra Gyldenløvesgade). 
Radioudstillingen beses under kyndig Vejledning i ca. IV2

Time. Derpaa Afmarch til Mødelokalerne i „Ny Rosen
borg“ med Ankomst hertil Kl. ca. 15,ot). Generalforsam
lingen ventes at ville vare ca. 3 Timer. Derefter Fælles
spisning ligesom sidst Kl. ca. 18,30. Endvidere er der Mu
lighed for, at OZ7WH fremviser den Film, han optog i
E. D. R.s Sommerlejr ved Silkeborg.

Dagsordenen er iflg. Lovenes § 7 :
1. Formanden aflægger Beretning.
2. Kassereren fremlægger Regnskabet i revideret Stand.

3. Valg af Bestyrelse.
4. Valg af Revisorer.
5. Eventuelt.

Af Bestyrelsen er F. Ahrent Flensborg (OZ1D) og 
H. Fogedgaard (OZ7F) paa Omvalg. Det samme gælder 
Henry Larsen (OZ7HL), der blev indvalgt ekstraordinært 
iflg. Lovenes § 6. Dertil kommer, at Ingeniørerne J. Stef
fensen (OZ2Q) og Gerhard Hansen ønsker at udtræde 
af Bestyrelsen paa Grund af manglende Tid. De 3 først
nævnte har sikkert intet imod Genvalg.

Aarsregnskabet pr. 1/7 1933 er som følger:

Indtægter,
Postgiro Beholdning pr. 1/7 1932 . . . .  Kr. 398,57

Kontingenter 1932/33.-........................................  3892,00
Annoncer...........................................................  „ 126,20
Diverse Indtægter...................... .....................  „ 62,69
Renter paa Postgiro Konto...................................  2,28

Kr. 4481,74

Udgifter.
Gæld til Radiopressens Forlag pr.
1/7 1932 betalt..................................................  Kr. 546,91
Trykning af Medlemsblad.............................. „ 1913,88
Klicheer.............................................................  „ 358,03
Kontorartikler og Tryksager.........................  „ 515,96
Porto (inklusive QSL-Centralen) . . .................  658,65
Møder og Udstilling............................................... 83,05
Diverse..............................................................  „ 92,08

Postgiro-Beholdning pr. 1/7 1933 at
overføre til næste Aar.....................................  „ 312,58-

Kr. 4481,74

Regnskabet er godkendt af Revisorerne den 30/6 1 9 3 3.
Med Hensyn til Bestyrelsesvalget gøres opmærksom paa, 

at Medlemmer, der ikke kan komme tilstede, alligevel kan 
gøre deres Indflydelse gældende ved Hjælp af Fuldmagter. 
Den eneste Fuldmagt, der behøves, er Kontingentkvitte
ringen for Juli Kvartal 1933, men den er til Gengæld 
ogsaa absolut nødvendig. Forhaabentlig bliver alle E. D. 
R.s 6 Afdelinger repræsenteret paa Generalforsamlingen. 
Hver Afdeling bør derfor i Forvejen meddele sine Med
lemmer, til hvem Fuldmagten kan sendes, saafremt de ikke 
i Forvejen har Ønsker om at blive repræsenteret af en 
bestemt Amatør, som de ved vil overvære Generalforsam
lingen.

Selv om der ikke i Aar er noget „Sprængstof" paa E.
D. R.s Generalforsamling, saa haaber vi dog, at der bliver 
ligesaa stor Tilslutning som sidst. Der forestaar bl. a. 
det meget vigtige Valg af 5 Bestyrelsesmedlemmer, og 
Resultatet skulde gerne give et fuldgyldigt Indtryk af Med
lemmernes Ønsker.

122



KORRESPONDANCE

(I denne Rubrik skriver Læserne under eget Ansvar. Optagelse af Indlæg 
behøver altsaa ikke at betyde, at Redaktionen støtter de fremsatte Anskuelser)

Om Licens.
Der diskuteres stadig ivrigt om Problemet lis. ctr. unlis. 

Tillad mig et Par Bemærkninger om denne Sag.
Sagen er ikke afgjort med at man siger: Ja, jeg maa 

lige lidt sende i Radiofonitid, hvad enten jeg betaler mine 
20 Kr. aarlig eller ikke. Nej, den reelle Forskel mellem 
lis. og unlis er, at lis. er lovlig og unlis er en ulovlig 
Tilstand. Denne Forskel synes ikke at betyde noget for 
en stor Del af Danmarks Sendeamatører, som ellers i deres 
daglige Liv er lovlydige nok.

Hvad er da Formaalet med Indførelse af Licens? Jo, 
man (d.v. s. Landets Telegrafmyndigheder) ønsker ikke, at 
ukyndige Folk arbejder med en Sender, fordi Lytteforholdene 
dels herhjemme, dels i Udlandet ødelægges af saadanne 
Stationer, som ofte arbejder med daarlig CW eller Telefoni. 
Gaar han udenfor Bølgebaandene, kan han ogsaa forstyrre 
kommerciel Trafik. Et Licens giver Statstelegrafen en For
tegnelse "over private Sendere, hvorved det bliver muligt 
at gribe ind, saafremt der finder Uregelmæssigheder Sted. 
Licenserede Amatører maa f. Eks. overholde Forbudet mod 
at sende med spacing Wave og daarlig RAC. — Well, er 
disse Ting egentlig ikke Ting, enhver god Ham kan slutte 
sig til?

Telegrafmyndighederne forbyder Indehavere af Licens at 
sende i Radiofonitid, idet de dog giver Dispensation, saafremt 
Senderen ikke forstyrrer BCL.Modtagere. Her er vi inde 
paa et ofte debatteret Emne. En Del Amatører mener, 
at vi ved at betale Licens burde have Ret til at sende i 
Radiofonitid, ligegyldig om vi forstyrrer eller ikke. At 
Statstelegrafen ikke kan vise Indrømmelse her forundrer 
mig ikke, idet det ret beset ikke kan forlanges, at f. Eks. 
100 Radiofonilyttere skal finde sig i Forstyrrelser fra en 
enkelt Senderamatør, der forsøger en QSO- Selv om en 
saadan Tilladelse kunde gives, vilde den ikke kunne benyttes 
af Amatører i en By, idet BCL ved deres talmæssige Over
magt let vilde kunne iværksætte Boycott mod en saadan 
Amatør. Det er der Erfaringer for.

Den eneste Vej, der er farbar efter min Mening, er at 
søge at afvikle sin Telefoni udenfor Radiofonitid og i 
Radiofonitid indskrænke sig til CW og her foretage saa
danne Foranstaltninger, at Nøgleklik etc. bortelimineres 
enten ved Nøglefilter, Reduktion af Energien, Forandring 
af Antennen eller Indskydelse af Bølgefælde i BCL Mod
tager.

Efter min Mening har Statstelegrafen dog en vis Pligt 
til at bistaa de lis. Amatører i at reducere Sendernes 
Forstyrrelse overfor BCL Modtagere, f. Eks. ved Oprettelse 
af et Fond, hvis Midler kunde være Halvdelen eller 3/4 
af Licensbeløbet. Man kunde tænke sig, at et saadant 
Fond financierede Forsøg med f. Eks. Bølgefælder, som 
man saa kunde fremstille en Masse og gratis stille til 
Disposition for de BCL, som forlanger det. 1 Norge er 
man netop inde paa denne Tanke at forsyne BCL.s med 
Bølgefælder; dog er man her grundet paa en særlig Be

stemmelse i den norske Støjlov tilbøjelig til at mene, at 
Udgifterne ved Anskaffelse af Bølgefælder maa bekostes af 
BCL selv. Dette vil dog her i Landet være umuligt.

Min Mening er, at ønsker vi forbedrede Forhold for 
Senderamatørerne herhjemme, maa vi alle have Licens, alle 
staa samlet, og gør vi alle en Indsats efter de skitserede 
Linier, skal vi nok naa videre, end vi er naaet de 
sidste Aar.

En fortsat Stigning i Tallet af unlis kan ret hurtigt 
medføre forringede Arbejdsmuligheder for alle, ogsaa for 
de lis., f. Eks. Forbud mod Telefoni. En fortsat Stigning 
i Tallet af ukvalificerede Senderamatører drager hele Be
vægelsen nedad, skader vor Anseelse og skader Samarbejdet 
Amatørerne imellem.

Den Dag, EDR væsentlig bestaar af unlis Amatører, der 
hver for sig ønsker at bestemme saavel deres Kaldesignal, 
Bølgelængde som Sendetider, er vi godt kørende. Men 
faktisk er det ved at glide der henimod. Derfor beder 
jeg alle Hams staa samlede om et EDR bestaaende af 
lis. Amatører. Kun derved er der Fremtidsmuligheder for 
EDR. Begynderen, som ønsker at erhverve Licens, har 
her i Landet lettere Adgang dertil end i saa at sige alle 
andre Lande. Han kan derfor ogsaa støtte min Tankegang.

OZ1D
Fritz J. Ahrent Flensborg.

De nye Medlemmer.
Den i „OZ“ af 15. Juli skrevne Artikel under „Maanedens 

Emne“ synes mig at være paa sin Plads. Jeg, som er 
nyt Medlem, anmodede Postbox 11 Ringsted om Optagelse
i EDR og bad samtidig om Oplysninger Amatørerne ved- 
rørerne. Efter nogen Tids Forløb fik jeg en Postopkræv
ning paa 4,50 Kr., som jeg straks indløste, da jeg saa 
mente at faa de omspurgte Oplysninger og hvad der 
særlig interesserede mig: at faa oplyst, om omspurgte 
Kaldesignal OZ8W var optaget.

Der sker imidlertid ikke andet, end jeg faar et Medlems- 
certifikat og et Medlemskort og en dublikeret Skrivelse, 
der ikke indeholder nogen positive Oplysninger.

Senderen ligger paa Hylden, da der ikke kan være Tale 
om at sende saalænge, der er Uvished, om jeg bruger en 
anden Mands Call, og Resultatet er, at man bliver gnaven 
paa EDR over den overlegne Maade, de behandler deres 
nye Medlemmer paa.

Saa kommer „OZ“, og der staar en lang Artikel om 
at hjælpe nye Medlemmer paa alle Maader. Jo længere 
jeg læser, jo mere forbavset bliver jeg, da Artiklen jo 
netop fremhæver det, der efter min Opfattelse er Meningen 
med Foreningen, men som Foreningen i mit Tilfælde 
ikke gør.

Jeg slutter mig til, det er Redaktøren, der er Artiklens 
Forfatter, og jeg beder Redaktøren modtage mine 73’ og 
haaber, det maa blive bedre i Fremtiden.
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Saadanne Smaating som Fej! i Navn paa Medlemskort 
og samme Fejl i „OZ“ er man maaske ikke berettiget til 
at klage over, men naar Navnet staar trykt med store 
Typer paa Brevpapiret, synes det mig ikke ubilligt, at det 
ogsaa blev sat rigtigt paa EDR.s Lister. Naar en saadan 
Fejl kan fremkomme, hvor mange kan der saa ikke frem
komme i Kaldesigs.? Det giver Usikkerhed, og hvorfor 
skal man være Medlem af en Forening som denne, naar 
man ikke opnaar det, man vil: Være Medlem for at støtte 
hinanden, have et Kontor, der ordner QSL, og et Blad, 
der giver nøjagtige Oplysninger om Forhold, der er af 
Interesse for Medlemmerne.

Skal EDR vokse og blive stærk, maa der være mere 
Fart og større Nøjagtighed hos de Mennesker, der skal 
staa i Kontakt med de menige Medlemmer; ellers vil EDR 
ikke blive det, EDR bør blive: En Sammenslutning af alle 
Kortbølgeinteresserede.

Det er muligt, at jeg ikke skulde have spurgt Postbox 11 
Ringsted om Oplysning om Call, men kan det forlanges, 
at man paa Forhaand skal være inde i EDR.s Forretnings
gang? Jeg mener Nej. Kan Herr Flensborg ikke svare 
mig, bør Spørgsmaalet gaa videre til QSL-Centralen, og 
denne bør omgaaende meddele det nødvendige.

Jeg savner ligeledes Oplysning om Forholdene vedrørende 
Opnaaelse af Senderlicens. Jeg finder, det var naturligt, 
om der blev givet Oplysning om denne Sag, der maa be
tragtes som ret vigtig.

Naar Mandefaldet blandt de nye Medlemmer er saa 
stort, skyldes det sikkert, at de har været ude for samme 
„omsorgsfulde“ Behandling som jeg, og man kan ikke for
tænke dem i, at de ikke ønsker at fortsætte.

Skal der gøres noget for at holde paa de nye, maa 
EDR først feje for sin egen Dør, og tage Skeen i anden 
Haand. Medlem Nr. 654.

Svar til Medlem Nr. 654.
Ringsted, den 28.-7. 1933.

Herr Radioforhandler E. W i g h-T h o m s e n,
Frederikshavn.

I Dag modtog jeg til Gennemlæsning en Artikel, som 
De har indsendt til „OZ“. At denne forbavser mig er 
ikke Ordet, og jeg tror, De vil kunne forstaa détte, naar 
De erfarer, at jeg forlængst har besvaret Deres Brev. 
Enhver Indmeldelse, jeg modtager, gaar straks videre til 
Kassereren, som ordner med Opkr. og Medlemsbladets 
Tilsendelse. Samtidig med, at denne Anmeldelse til Kas
sereren afgik, afsendte jeg Brevet til Dem. Dette maa 
altsaa paa uforklarlig Maade være gaaet tabt.

Jeg husker ret nøje, hvad jeg skrev til Dem, og skal her 
gentage de Oplysninger, De ønskede.

Kaldesignaler tildeles ikke af EDR., men af Statstele- 
grafen, hvortil Ansøgning indsendes. Omtalte Kaldesignal 
OZ8W er ikke optaget af nogen licenseret Station, og 
mig bekendt bruges dette Kaldesignal ikke af nogen 
ulicenseret Station. Jeg meddelte samtidig vor QSL-Cen- 
tral, at Kaldesignalet OZ8W blev benyttet af Dem.

Med Hensyn til Betingelserne for Opnaaelse af Licens 
henviste jeg Dem til vor Haandbog, der koster 1 Kr. og 
som giver fyldige Oplysninger om alle de Ting, en be
gyndende Sendeamatør har Brug for. Jeg tillader mig i 
Dag at sende Dem Bogen; ønsker De at beholde den, 
beder jeg Dem sende mig Beløbet 1 Kr.

Jeg beklager den skete Fejl m. H. t. Deres Navns Bog
stavering, men her er jeg ogsaa uden Skyld, idet Kas. 
sereren fik Deres Navn maskinskrevet. Har bedt ham rette.

Det gør mig ondt, at De føler Dem daarligt behandlet 
af EDR, heldigvis har jeg ikke været stillet overfor et 
saadant Tilfælde før, og jeg haaber sandelig ikke, der 
oftere skal gaa Breve tabt og derved foranledige Skrivelser 
som Deres, løvrigt mener jeg, at det havde været ulige 
lettere for Dem at skrive to Linier paa et Brevkort og 
rykke for de ønskede Oplysninger.

Saafremt De stadig ønsker det, skal jeg ikke modsætte 
mig, at Deres Skrivelse offentliggøres i OZ, selvom jeg 
er ude af Stand til at indse Nytten deraf. Jeg haaber at 
høre nærmere fra Dem. vy 73.

Deres
F. Ahrent Flensborg.

En Rettelse.
Tillad mig at gøre opmærksom paa et Urigtighed i 

Artiklen „Maaling af højfrekvent Strøm“ i Maj *OZ". Det 
drejer sig om den paa Figuren viste Opstilling. Den 
højfrekvente Antennestrøm vil ganske rigtig bevirke en 
Forøgelse af Qlødetraadens Opvarmning, men man kan 
ikke uden videre addere en Jævnstrøm og en Vekselstrøm.. 
Hvis Rørets Emission med Antennestrøm svarer til en 
Jævnstrøm igennem Glødetraaden paa I Amp., og Jævn

strømmen fra Akkumulatoren er I Amp., bestemmes den.

Kortbølge-Radio paa Bornholm.
Maaske kan det interessere at høre lidt om Kortbølge

arbejdet paa Bornholm, hvor jeg har opholdt mig i 14 
Dage. Det lykkedes mig med Held at indpode Kortbølge- 
Baciller i nogle ægte Bornholmere (dog ikke Sild!) Jeg. 
fik bygget et Apparat til en og flere følger efter. Iøvrigt 
er Kortbølge-Interessen temmelig stor paa Klippeøen, og 
den Dag er ikke fjern, da en selvstændig Afdeling af E .D. R. 
kan dannes.

Jeg havde ved mit Besøg Lejlighed til at hilse paa 
OZ4KA og OZ-DR135. 4KA har en push-pull Hartley 
med 2 Stk. RE604, der faar 220 Volt paa Pladerne. 
Modulationen er Schäfer. Derovre paa Øen gaar Udsen
delserne fint igennem, og der ventes med Spænding paa 
den Dag, da der kommer Svar fra det øvrige Land. OZ4KA 
sender regelmæssigt i Statsradiofoniens Pauser Søndag; 
Formiddag og efter Radiofonitid, og han modtager med 
Glæde enhver Rapport.

Det er Meningen til Vinter at afholde et Kursus i 
Telegrafi, og der er truffet Aftale derom med en Telegrafist 
i Rønne. Saa snart en 4—5 Stykker har meldt sig, be
gyndes der. DR135 haaber ogsaa snart at komme i Gang. 
Det samme gælder en ny Amatør med Kaldesignalet OZ5KH 
(saafremt dette ikke er i Brug). 5KH’s Sender vil blive
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en Hartley med 15 Watts Input, og Rapporter vil være 
meget velkomne.

Jeg lyttede en hel Del derovre, men desværre er For
holdene ikke saa gode, som man skulde vente. Der var 
en Mængde QRN-Spektakel, saa det var umuligt at høre 
noget, og de indfødte fortalte, at saadan var det desværre 
det meste at Sommeren. De talte noget om, at det 
magnetiske Felt, der ligger i Klipperne, skulde have Skylden, 
men jeg ved ikke, om det passer.

Naar Forholdene er nogenlunde gode, saa gaar der en Del 
OZ-Stationer godt igennem. Paa 40 m høres næsten alle 
OZ-Stationer med telegrafi med god QRK. Det samme 
gælder paa 80 m med CW og Telefoni. Amatørerne paa 
Bornholm har bedt mig hilse de øvrige Hams, som de 
haaber vil være dem behjælpelige med deres Forsøg.

OZ3U.

En Tak.
Ogsaa paa denne Maade vil jeg gerne endnu engang 

takke alle OZ-Amatørerne for den venlige Modtagelse og 
det gode Kammeratskab, jeg mødte i Sommerlejren ved 
Silkeborg.

Særlig takker jeg OZ5BK og hans Forældre for den 
vidunderlige Gæstfrihed, der blev vist mig under mit Ophold 
i Silkeborg. Ogsaa en speciel Tak til Amatørerne OZ5MK, 
OZ5DM og OZ7PG.

Forhaabentlig tager man ikke „Hyleklubben“, som lavede 
QRM den sidste Nat, for alvorligt. Hi! Mit næste Ønske 
er nu, at jeg snart maa faa min Licens og opnaa mange 
QSO’s med OZ-Stationer. Vy 73 es hpe cuagn sn in 
the air. ex D4LQT.

Til S e k r e t æ r e n  for
Experimenterende Danske Radioamatører,

Postbox 11, Ringsted.

Under Henvisning til tidligere Korrespondance tillader 
Institutet sig at meddele, at man Dags Dato fra den russiske 
Komite for Polaraaret har faaet Meddelelse om, at Moscou 
RKF efter en Standsning i Juli vil genoptage Prøve
udsendelser efter følgende Skema:

Dato G. M. T. Bølge
fra til - m

a/3 • „ 13 n 13 43
9/io „ 21 v . 21 87

15/
/16 „ 21 » 21 30,77

21/
/ 22 „ 21 ?> 21 61,4

27/
/ 28 „ 21 » 21 21,8

Udsendelserne vil foregaa 20 til 30 Minutter i hver af 
Døgnets Timer.

Vi tillader os at henstille, at ovenstaaende bliver 
meddelt de eksperimenterende danske Radioamatører, der 
eventuelt vil deltage i Aflytningerne.

Meteorologisk Institut.

Det første nordjydske Stævne
fik et yderst vellykket Forløb. Der var mødt ialt 22 Del

tagere, de fleste fra Nordjylland. Blandt Gæsterne kan 

nævnes: OZ7F, 7KIS, 7WH, 5X, 7LB og DR084.

Skønt de fleste af Deltagerne var fremmede for hinanden, 

indfandt den bekendte „Ham Spirit“ sig hurtigt, og nye 

Venskaber blev stiftet efter en personlig QSO.

Efter Middagen paa Restaurant „Ritz“ besøgte Del

tagerne „Nordjydsk Udstilling“, som endogsaa de køben

havnske Amatører fandt imponerende.

Først næste Dag rejste de sidste Stævnedeltagere fra 

Byen; i den Grad havde de fundet Aalborg interessant!

Man lovede hinanden at mødes snart igen.
7Z.

QSL-Centralen.

Efter at jeg har overtaget QSL-Centralen har jeg indført 
forskellige Forbedringer. At de har vakt Interesse kan 
jeg bedst se af den Tillid, jeg overalt møder.

Nu har vi jo „ Agurketid“, men trods det er Aktiviteten 
stadig god. Til OZ-Amatører er der i denne Maaned 
ekspederet 1041, medens der er modtaget 992 Kort fra 
Amatørerne. S Maanedens Løb er adskillige Kort gaaet 
tilbage. Hovedsagelig er det Kort beregnet til Stationer, 
der ikke er indregistrerede her. Det turde være indlysende, 
at man af Hensyn til andre Amatører maa gøre sig den 
Smule Ulejlighed at skrive til Centralen for at høre, om 
det Kaldesignal, man gerne vil benytte, er optaget af 
andre samt at faa det indregistreret.

Mange Amatører anvender nu til Stadighed Standard
kuverter af Størrelse 20X13 cm. Af Hensyn til Amatører, 
der har Vanskelighed ved at faa den opgivne Størrelse 
eller af andre Aarsager, er jeg villig til at købe Kuverter, 
frankere og paaskrive Navn og Adresse (selvfølgelig uden 
Vederlag), naar Pengene sendes til mig pr. Postanvisning. 
Mar. maa da beregne Portoen -f- 3 Øre pr. Kuvert. Dog 
vil jeg ikke gerne modtage mindre end 6 Stk.

Formodentlig grundet paa Sommervarmen savnes der 
Kuverter fra adskillige Amatører. Nedennævnte har QSL 
liggende i et Antal fra 10 og opefter: 2P, 2RS, 3H, 4A, 
5H, 5TH, 5X, 7FK. 7FP, 7NG, 7PH, 7VP og 7WH.

Dog haaber jeg, at den Orden og Omhyggelighed, der 
plejer at gøre sig gældende hos de danske Amatører, 
ogsaa her vil vise sig at holde Stik, saa at Kuverterne 
snart ankommer.

København, 3-8-33. OZ4H.

125



T R A F F I C  NOTES.
nllMIMIIIIIIinillllllllNlllllllllllllllllllllllllHllllllllillllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllKlllllllllllllllllllllinilllllillimB

Siden sidst.
Paa 14 MC har Forholdene været meget varierende i 

den forløbne Maaned. Nu og da har der været lidt DX, 
men ikke meget. De mest aktive og hørbare Stationer 
paa dette Bølgebaand har været G, OK, og OH, som 
ofte er gaaet igennem med R6-7. Enkelte Aftener har man 
kunnet høre Sydamerika, mens W ikke har vist sig — i 
hvert Fald i denne Egn af Landet.

7MC har budt paa gode Forhold. Hele Europa er gaaet 
igennem med god QRK, og efter Midnat samt om Mor
genen tidlig har der været godt med DX. En Formiddag 
Kl. 9 kunde man endda høre ZL med R7. Paa 3,5 MC 
sker der ikke store Ændringer. Forholdene er gode efter 
Mørkets Frembrud, men daarlige om Dagen. 1 de Timer, 
hvor QRK er størst, er der som Regel en Del QRN.

OZ8J.

OZ7HL bygger nu hele Stationen om, og den bliver 
ekstra flot, da den skal pryde E.D R.s Stand paa Radio
udstillingen.

OZ7KIS har 65 Watts paa sin Hartley. Selv ikke 
Amerikanerne kan nu mere faa Lov at være i Fred. Hi!

OZ7KL’s Krystal er sprunget i Tusind Stumper og 
sælges for højeste Bud. Nu er Hartley’en kommet i Sving 
igen.

OZ7SS er meget aktiv med Fone om Søndagen. Input 
varierer lige fra 0,4 til 40 Watts.

OZ9U er efter længere Tids Dvaletilstand ved at vaagne 
til Livets Morserytme igen.

OZ7PU har haft fortrinlige Resultater paa 14 MC med
6 Watts Input. Ikke blot meldte HAF R7, men K4 gav 
R5, FM4 R3 og en W6 kaldte, uden at der dog op- 
naaedes QSO. Forholdene er bedst mellem Kl. 21 og 22 
DNT. Antennen, som e r 4 2 m  Hertz, er forhøjet til 15 m.

Der spores en vis Passivitet i Øjeblikket. Mange har 
Sommerferie og drager bort fra den støvede, solstegte 
Hovedstad for at gaa paa Besøg hos andre Landsdeles 
Amatører.

OZ1A er kommet i Sving med en Hartley med 2—5 
Watts paa 3,5 og 7 MC. Der benyttes en B406 og Stue
antenne. Sig saa ikke, at der mangler Optimisme!

OZ3U arbejder med MO—PA paa 3,5 og 7 MC med 
15 Watts Input og er klar til QSO med Fone og lang
som Telegrafi.

OZ4H bygger om. Han skal nu have 4 Trins CC med 
Input paa 80—100 Watts.

OZ4HA er en ny Amatør, som bydes velkommen. Han 
kører med 4 Watts paa Hartley og 2 Trins Mikrofonfor
stærkning. Der trænes ihærdigt med Morse.

OZ4M arbejder med MO—PA, men tænker paa at 
anskaffe CC. Ogsaa et nyt Oxytron Senderrør bliver sik
kert anskaffet, da T34 har opgivet Aanden efter at være 
belastet med 30 Watts. Der er opnaaet QSO med CT1 
paa 3,5 MC. 4M er desuden i Gang med at lave det i 
sidste „OZ“ beskrevne Højspændingsanlæg. Vibrator bliver 
for sig selv, og der regnes med Spændinger paa 600— 
700 Volt.

OZ5B er med til at bygge den nye „Arvefjende“ i 
Kalundborg, men har dog faaet rigget en lille Sender op.

OZ5O har 30 Watts paa sinMO — PA. Han har Klasse 
B Modulation, men er iøvrigt ogsaa flittig med „Gaard- 
pumpen“.

OZ7B er meget flittig med Fone. Han kører med Hart
ley, men har en MO —PA, der snart kommer i Gang.

OZ7CC er altid i Gang om Sendagen. Input er 12 
Watts paa T.P.T.G., og Modulationen er fb.

OZ7CV har forøget Energien betydeligt. Input er nu 
ca. 60 Watts paa en 3-Trins CC-Xmtr.

OZ2P har nu mellem 30 og 50 Watts paa sin nye Sen
der, der er CO—PA paa 3,5 MC og CO—FD paa 7 MC. 
Han er særdeles godt tilfreds med et nyanskaffet Oxytron 
Ensretterrør, der giver 2X500 Volt og 125 MA.

OZ3K har bygget Stationen om. Input er max. 6 Watts. 
Der er anskaffet to flotte 16 m høje Master, som bærer 
en 20,6 m Hertz.

OZ8NH har arbejdet med Hartley og T.P.T.G., hvormed 
er opnaaet godt og vel 50 Fone-QSOer. Naar disse 
Linier læses, er han i Gang med MO—PA, Schåfermo- 
dulation og 17—18 Watts paa en T34 ved 220 Volt DC. 
8HN har lavet den Bølgefælde, som OZ7AG forleden be
skrev i „OZ“. Resultatet er glimrende, idet BCL-Naboen, 
hvis Antenne ligger 5 — 6 m fra Senderantennen, aldeles 
ikke mere kan høre, naar Senderen er i Gang.

OZ1NW bygger atter om. Der var vist for mange Selv
svingninger i den nye Sender.

OZ2SS er nu i Gang paa 3,5 MC med CW og Fone, 
og der er allerede opnaaet mange Forbindelser med 
andre OZ-Stationer.

OZ4N arbejder paa 7MC med 15 Watts paa T34. For
uden hele Europa er wkd FM8. Der var ogsaa Opkald- 
ning fra YI, men QSO blev ikke gennemført paa Grund 
af QSB.

126

i



OZ7ON har været paa Ferie paa Fyn, hvor han som 
tidligere har medbragt en lille transportabel Sender.

OZ7Z skifter med lokale Telefoni-QSO’er paa 3,5 MC 
og DX paa 14 MC. W bider stadig paa, og 7 MC Tele
grafien er hørt i Australien fornylig. Hver Onsdag afholdes 
Morsekursus i Nr. Sundby med Deltagelse fra Nibe, Aal
borg og Nr. Sundby.

OZ8Q bebuder forbedret Telefoni med Klasse B For
stærker.

OZ9N har forladt Nordjylland for at studere i København.
OZ7Z.

OZ9A har været mest paa 3,5 MC i den forløbne Maaned, 
Dog har han et Par Gange været paa 14 MC og har haft 
-en enkelt QSO med Wl. 9A vil gerne sælge sit gamle 
7MC Krystal med Holder for 8 Kr. Det kan ogsaa byttes 
med andet Radiomateriale. Krystallet arbejder helst med 
-et Par Vindinger Tilbagekobling og giver det samme som 
et selvsvingende.

Nyt paa alle Frekvenser.

E. D. R deltager som sædvanlig i den store københavnske 
Radioudstilling, der i Aar afholdes i „Forum“ og aabner den 
25. ds. Københavnske Amatører, som gratis vil hjælpe til med 
at passe vor Stand, bedes henvende sig til OZ7HL eller OZ4H.

For at alle Deltagerne i E. D. R.s Sommerlejr kan komme 
i Besiddelse af nogle af de mange morsomme Fotos, der blev 
taget, er der truffet en Ordning, hvorefter OZ7KIS (Gersonsvej 
77, Hellerup) lader et Album med et Eksemplar af alle Billeder 
cirkulere. Derefter kan der indsendes Bestillinger til Ejerne 
af de paagældende Films. Vi beder derfor alle, der tog Foto
grafier i Lejren, hurtigt sende et Eksemplar af hvert til OZ7KIS, 
saa Arrangementet kan blive effektivt.

Efter Rapporterne at dømme gik Lejrsenderen (OZ7EDR) 
igennem med Højttalerstyrke indenfor en Omkreds af ca. 150 
km. Derudover var Styrken noget varierende, men der blev 
dog — bortset fra de uheldige Dage — meldt R7 fra Bornholm.

En af „OZ“s skattede Medarbejdere — OZ7WB — har nu 
taget Ophold her i Landet efter at have afsluttet sine Studier 
paa den tekniske Læreanstalt i Mittweida. Han er nu Ingeniør 
med 1. Karakter. Vi ønsker Tillykke!
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OZ4AK — A. V. Karberg, Rindumgaard, Ringkøbing. 
OZ5CC — Walter D. Bøwadt, Jomfrustien 13, Sønderborg. 
OZ7MN — Magnus Nielsen, Radiomagasinet, Christiansfeld.

Atter licenseret:
OZ2XX — Holger Zornig, Gothersgade 156 A, København K.

OZ-DR138 — A. Gregersen Christensen, Kayrødsgade 25,
Aalborg.

OZ-DR139 — Henry Christiansen, Valdemarsgade 87,
København V.

Poul Højbye, Rysensteensgade 4, København K.
Henry Christiansen, Valdemarsgade 87, København V. 
K. Fatum, Niirnberggade 48, København S.
H. M. Schau Nielsen, Hessensgade 39, København S. 
Jacob Erb, Stansstad, Schweiz.
Andr. P. Jensen, Hovslund.
Herluf Jensen, Perlegade 37, Sønderborg.
Andreas Karberg, Rindumgaard, Ringkøbing.

OZ7AG er snart landskendt for sin fb Fone. Han er 
dog kun aktiv Lørdag og Søndag.

OZ7PG har været saa heldig at skolde sin Haand i 
kogende Asfalt. Det gav 8 Dages Sommerferie ekstra. 
Han benyttede Lejligheden til et lille Cykletrip rundt til 
følgende Amatører: OZ7F, 3H, 7IP, 8J, 7DV, 7EH og 
D4ADT. Han takker for den venlige Gæstfrihed. Til 
September bliver 7PG aktiv igen.



paa enhver Radioamatørs Opmærksomhed, Vi har Landets største Special-Forretning i 

Løsdele til Radio. R Eks. kan vi tilbyde:

Helweg Mikkelsens Milliamperemeter 0—300 for Kr. 6,85 
Elektrolytisk Blokkondensator 8 MF — 480 Volt „ 5,00

Hydrawerk Blokke (indeholdende 4+2+24-0,5+0,5 MF) 1500 Volt „ 5,25
C „ 4+2+2 MF) 500 Volt „ 2,18

LK Kondensator 225 cm „ 1,85 

450 om „ 2,25
„ Nettransformator, dobbelt Ensretning „ 8,85
„ Filterspoler, forskellige Ohmværdier „ 2,85
„ Kondensator, 15 eller 75 cm  „ 1,75

Endvidere fører vi stort Lager af Mahogni- og Birk-Forplader, Pertinax-Rør, Spoletraad, 
Modstande samt enhver original Radio-Del til de rigtige Priser,

Provins-Ordrer ekspederes omgaaende med vor sædvanlige Garanti. Fuld Tilfredshed, 
ellers beredvillig Ombytning: Reference: OZ7HL,

København K.

R A D I O L A G E R E T
L A N D E M Æ R K E T  2 9 Telef. Byen 3615.

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  er 

Skandinaviens største Fag

blad for Radiointeresserede. 

Bladet forden kræsne Ama

tør. HvertNumer indeholder 

flere Konstruktioner og en 

Masse Oplysninger om Ra
dio-Branchens Nyheder. — 

Enhver bør læse Bladet for 

at være fuldt orienteret.

Pris 50 Øre.

E. D. R.s Emblem
bør bæres af alle Medlemmer hver Dag. 

Det identificerer Dem, naar De rejser og 
er Reklame for vor Sag.

Pris: 1,50 Kr. + 10 Øre i Forsendelse.
Indbetales nemmest paa Postgiro-Konto Nr. 5939. 

COrdren kan anføres bag paa Kuponen}.

Ahrent Flensborgs Boghandel,
Ringsted.

„OZ“ udgives af Landsforeningen „EXPERIMENTERENDE 
DANSKE RADIOAMATØRER,“ Postboks 79, København K.
Ansvarshavende Redaktør: Helmer Fogedgaard pr. Skrøbe- 

lev St. Al Korrespondance vedrørende Bladet sendes hertil.
Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing. 

Klager vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsenet.
Sekretær: Ahrent Flensborg, Postboks ll, Ringsted. Hertil 

sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold. 
Kasserer: Henry Larsen,C. J. Brandtsvej 23, København N. 
QSL-Manager: Paul Heinemann, Vanløse Allé 138, Vanløse..

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

Afleveret til Postvæsenet Søndag den 13.. Aug.

Trykt i Langelands Centraltrykkeri,. Rudkøbing,,
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