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 Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages enhver Kortbølgeinteresseret, saavel
Sender= som Modtageramatører. Kontingentet, Kr. 4.50 pr. Kvartal, kan indbetales paa Postkonto 22116. Foreningen udgiver
Bladet „OZ", som erDanmarks eneste specielle Kortbølgetidsskrift; det tilsendes Medlemmerne d. 15. i hver Maaned. Alle Oplys
ninger gives ved Henvendelse til E. D. R., Postboks 79,København K., eller helst direkte til Sekretæren, Postboks 11, Ringsted.

En ny Tid for E.D.R.
Ulicenserede Amatører vil der formodentlig altid være
I de sidste Maaneder har vi haft altfor megen Uro
nogen af, men det kan E.D.R. ikke have Ansvaret for.
indenfor E.D.R. Ved mange Lejligheder har der lydt To
Fra Foreningens Side vil der blive gjort alt for at faa
ner, som ikke hører hjemme i en Forening, hvor Sam
saa mange Amatører som muligt licenseret. At udrydde
arbejde, Kammeratskab og „Ham Spirit" skal sættes i
ulovlige Sendere kan E.D.R. ikke give sig af med. Vi
Højsædet.
mangler den fornødne Myndighed dertil, og desuden ønsker
Men nu sker der en Forandring. Vi har haft ekstra
vi ikke at optræde som Angiver. De ulicenserede Amatø
ordinær Generalforsamling, de stridende Parter har talt
rer har som hid
ud med hinanden,
til kun Myndighe
mange Misforstaaderne at frygte,
elser er hævet, og
Herved
beder
vi
alle
vore
Læsere,
Medarbejdere
men det maa sik
der
er
kommet
Klarhed over Fler
kert ogsaa anses
og Annoncører modtage vore Bedste Ønsker om en rigtig
for at være til
tallets Stilling til
strækkeligt. Ved
de
foreliggende
glædelig Jul og et lykkebringende Nytaar.
at
tilbageholde
Spergsmaal.
Et
QSL-Kort,
der
hvert Medlem har
Tak for godt Samarbejde i det gamle Aar og paa
kommertil ukendte
haft Adgang til at
(d. v. s. ulicense
stemme, og Resul
Gensyn i 1934
rede)
Amatører,
tatet blev et klart
„OZ"'s Redaktion.
har E.D.R. frasagt
Flertal for § 14.
sig enhver Med
Følgelig er der
virken til ulicenserede Senderes Opretholdelse. Om For
ikke mere at diskutere om. Vi kan atter samle os om vore
eningens Medlemmer har Licens eller ej ligger udenfor
egentlige Opgaver, og „OZ" skal ikke mere fyldes med
E.D.R.s Opgave at holde Kontrol med.
Foreningsvrøvl.
De Amatører, som efter den nye Ordning ikke kan faa
Vedtagelsen af § 14 betyder et Brud med en gammel
deres QSL-Kort, behøver ingenlunde at tabe Modet. En
ikke længer holdbar Opfattelse — og E.D.R. er en af de
hver kan faa Licens, naar han vil, og det er ikke svært,
faa Amatørorganisationer, der har udskudt Reformens Ind
naar der er tilstrækkelig Interesse for Sagen. Og kun de
førelse til et saa sent Tidspunkt. E.D.R. har nu klart vist
Kolleger, der er virkelig interesseret, faar vi andre Glæde af
Myndighederne, at vi kun ønsker at staa paa Lovens
at arbejde sammen med. Ved Hjælp af en Smule Energi
Grund. Foreningen repræsenterer lovligt arbejdende Ama
kan Licens erhverves i Løbet af 3-6 Maaneder, selv om
tører og ønsker det bedst mulige Forhold til Telegraf
der begyndes paa bar Bund. I denne Forbindelse minder
myndighederne.
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vi om Begynderlicensen, der kun kræver en Hastighed af
40 Bogstaver pr. Minut.
De QSL-Kort, der fra 1. Januar 1934 indløber til ulicenserede OZ-Hams eller licenserede Ikke-Medlemmer,
bliver ikke straks returneret. De opbevares en vis Tid,
saaledes at de paagældende Amatører faar en Chance for
at komme i Besiddelse af Kortene indenfor et rimeligt
Tidsrum. Som bekendt skal Licensansøgere være fyldt 18
Aar. Denne Bestemmelse rammer enkelte yngre Amatører,
som faktisk er fuldt ud kvalificerede til at faa Licens. De
paagældende kan henvende sig til Bestyrelsen, hvorefter
E.D.R. vil forsøge at skaffe Dispensation i hvert enkelt
Tilfælde. Myndighederne vil sikkert ligesom vi andre kunne
se, at det er Kvalifikationerne og ikke Alderen, der er af
gørende.
E.D.R.s Bestyrelse og Distriktrepræsentanter staar nu
samlet i fuld Enighed om at lede Foreningen efter rene
Linjer til Gavn for den sunde Amatørbevægelse, og Gene
ralforsamlingen viste, at Medlemmernes store Flertal staar
bag ved. Nu maa al gammel Uro forsvinde, og for Frem
tiden kan vi alle hellige os det virkeligt værdifulde inden
for Amatør-Radio. En ny og bedre Tid oprinder for E.D.RH. F.

Skærmgitterrøret som Detektor.

Den her viste Anordning, hvor man benytter en LF-Transformator som Drossel — med Primær og Sekundær for
bundet i Serie — afhjælper disse Mangler. Forstærkningen
er enestaaende, og hvis man sætter en Pentode i LF-Trinet
med en Udgangstransformator 2:1, har man en udmærket
Modtager, der kan arbejde direkte paa en følsom Højt
taler.
Et Potentiometer er uundværligt, og en variabel Mod
stand til Regulering af Skærmgitterspændingen er ogsaa
at foretrække, da Skærmspændingen af Hensyn til Tilbage
koblingens Blødhed er temmelig kritisk. Men 300.000
Ohm vil antagelig være passende for en RES094. Jeg har
prøvet med 200.000 Ohm, og den var for lille.
Man kan eventuelt regulere Tilbagekoblingen med Skærm
gitterspændingen, men det kan blive vanskeligt at faa den
til at lade være at „hænge i". Husk, Tilbagekoblingsspolen skal være ca. 50 °/ 0 større med Skærmgitterrør
end med Normalrør. Til 3,5 MC er 16—17 Vindinger
passende.
Diagrammet er taget fra „The Amateurs Handbook",
og ovenstaaende gør altsaa ikke Krav paa at være selv
stændigt Arbejde. Jeg har blot prøvet Modtageren i Praksis,
og jeg kan sige, at den er enhver anden „2-Lamper"
langt overlegen hvad Signalstyrke angaar.

Schäfer-Modulator uden

Af OZ5MK.

særskilt Glødestrømskilde.
Mange Amatører, der har forsøgt sig med Skærmgitterrør
som Detektor, er maaske blevet skuffede over Resultatet.
Det er egentlig heller ikke saa sært, for et Skærmgitterrør
skal have en meget stor ydre Modstand i dets Anode
kreds for at yde en blot nogenlunde ordentlig Forstærk
ning.
Ved Transformatorkobling opnaar man ofte ringere
Resultater end med Normalrør, selv naar der bruges et
separat Svingningsrør, og ved Modstandskobling kan Spæn
dingsfaldet over Anodemodstanden let blive for stort, dersom
man ikke anvender ekstra høj Anodespænding.

+ 2oo

( E f t e r „ C Q").

Som bekendt har man hidtil betragtet det som en Nød
vendighed at have særskilt Glødestrømskilde til SchäferModulatoren. Denne Ulempe kan man dog godt komme
udenom, og det er endda muligt at føde saavel Sendersom Modulatorrør fra Vekselstrøm. Nedenstaaende bringes
Resultatet af nogle Eksperimenter.
Først blev det forsøgt at opvarme Modulatorrørets
Glødetraad med Højfrekvensstrøm. Dette muliggjordes ved
at koble en særlig Svingningskreds til Senderens Oscillator
og afstemme til Resonans. Med denne Anordning var det
ganske vist muligt at opnaa Modulation, men den var dog
meget ustabil paa Grund af indbyrdes Afhængighed mellem
de tre Kredse: Højfrekvensglødestrøm, Oscillator og An
tennekreds. Derfor var Betjeningen meget vanskelig. Der
kan næppe blive Tale om nogen praktisk Anvendelse af
dette Princip — tilmed da en stor Del af den Højfre
kvensenergi, der var bestemt for Udstraaling gennem An
tennekredsen, gaar tabt ved Opvarmningen af Modulator
rørets Glødetraad.
Det lykkedes at løse Problemet paa anden Maade ved
at benytte et indirekte opvarmet Rør som Modulatorrør.
Den fuldstændige Isolation mellem Katode og Glødetraad
gør det muligt at give Modulatorrøret Glødestrøm fra
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(Oversat af OZ7F).

Pentoden som Oscillator.
C Efter „T.& R. Bulletin")Det

er

ikke

Hensigten

med

denne

Artikel

at

R - 20,000 Ohm, 1 Watt Type.
C3 - 0,006 MF (ca. 5000 cm), Mica Type.
C4 - 0,004 MF (ca. 3000 cm), Mica Type.
05 - 0,002 MF (ca. 2000 cm), ikke-induktiv Type.
De samme Værdier er gældende for Fig. 2.

offentlig
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vistnok
De

kun

stammer

er
begge

lidet
fra

Fig. 1 viser det Kredsløb, som er i Brug i Forfatterens

U. S. A., hvor de allerede længe har været kendt, og da

Station,

begge

et 3,5 MC Krystal, da det er mere stabilt end et til 7 MC,

Kredsløb

Fremskridt

paa

absolut
de

maa

siges

krystalstyrede

at

betegne

Senderes

et

betydeligt

Omraade,

und

Marts

Maaned

d.

A.

bestemte

Forfatteren

som

iøvrigt

kan

hvilketsomhelst

lader vi ikke at bringe dem til vore Læseres Kundskab.
I

men

og

af

nærvæ

Kredse

i

vist

sig

Diagrammet

Krystal.

Rørets

Man

Anodekreds.

bruges

bedst.

Der

bruges

i

Forbindelse

med

vil

se,

at

der

er

afstemte

LI

Cl

er

en

passende

et

Kom

bination

Krystallets

else af nyere og mere effektive Rørtyper med større Stejlhed

en

Kombination, der kan afstemmes til den 2. Harmoniske.

end

Der

opsummeres som følger:

Trioder.

Pentodens

Fordele

kan

bruges

eet

fundamentale

Frekvens,

Milliamperemeter

lede Anode- og Qitterstrømme.
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Selvinduktion,
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(Oversat af OZ5MK).

Glimmer. Papirkondensatorer kan absolut ikke anvendes.
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Med denne Artikel vilde jeg gerne medvirke til et Frem
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for at bruge Midtpunktsaftapning af Qlødetraaden.
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Betragtninger angaaende Tone-Rapporter.
Af OK2SI i „RCC-Bulletin".

er
De

samlede
I

PM24M

intet
at

er med R-, QSA- og F-Skalaen. Men jeg vil gerne pointere,
at dette ikke er Tilfældet med T-Skalaen, hvis man i det
hele taget kan benævne den som en Skala.

overstige 33 MA, da Glødetraaden derved vil ødelægges.
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med

og
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korrekte

Maade

at

bestemme

Tonens Kvalitet paa, er kun at finde, hvor bredt et Om
raade Tonen optager. Paa Fig. 1 er T-Skalaen vist gra
fisk.
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paa
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og

Bredden

af

den indtagne Frekvens paa X-Aksen. Hvis man taler om
en Skala, skulde TI være den bredeste og som Følge heraf
optage et bredt Omraade paa Grund af den alvorlige Fre
kvensmodulation. Men T2 er endnu bredere, da her ikke
alene er Tale om Frekvensmodulation, men ogsaa om de
frembragte

Sidebaand.

Videre,

da

Anodestrømmen

i

T3

har samme Frekvens som TI, optager denne samme Bredde
som TI, idet man ser bort fra Sidebaandene.

En helt anden Metode, hvorved man kan frembringe et
harmonisk Output,

er

vist

i Fig.

2

og menes at være

opfundet af W2BFB. Kredsløbet siges at arbejde godt med
det amerikanske Type'47 Rør, men i Praksis har det vist
sig at arbejde meget lunefuldt. Naar man bruger engelske
Pentoder, er der en betydelig Tilbagevirkning mellem de
T4 er straks bedre, T6 endnu bedre og T8 god, skønt

to afstemte Kredse, men dette maa antagelig skyldes de
Afskærmning.

der kan opstaa Variationer paa faa Hundrede Cycles. Saa

Diagrammet vises imidlertid her i det Haab, at andre maa

kommer T9 CC PDC. Skalaen indeholder imidlertid ikke

have Held med sig, hvor det ikke er lykkedes for For

de modulerede CC-Signaler, som opstaar uden Frekvens

fatteren.

modulation, naar CC-P)aden faar ren DC, og den korrekt

engelske

Pentoders

utilstrækkelige

indre

neutraliserede PA-Plade faar AC eller RAC. Denne Tone
*) MuIIard-Pentoderne PM24M og Pen4VA faas her i Landet og koster
henholdsvis Kr. 24,00 og 26.00. Red.

er dog bedre end T8, forudsat at Rørene fødes med AC,
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der ikke har højere Periodetal end 60 eller den tilsvarende
120 Perioder RAC, saaledes at Sidebaandene er adskilt
fra Grundbølgen af mindst 120 Cycles.
En stor Fejl opstaar saa ved Aflytningen af T5 og T7,
som slet ikke hører til Tone-Skalaen. Man har i første
Tilfælde næsten ren DC og i andet fuldstændig ren DC.
Men hvilken viser Chirp eller QSX? Man maa bestemme
mellem „tone" og „note". Disse sidste 2 er i Virkelig
heden „Notes". Man hører Tonen i Ordets rette Betyd
ning, naar Nøglen er sluttet er Øjeblik. Saa bliver T5 til
T6 og T7 til T8. Man maa heller ikke glemme, at Tl2-3 og 4 ligeledes kan være unsteady, og dog har disse
under saadanne Forhold ingen speciel Plads i T-Skalaen.
Betragtende denne Ufuldkommenhed foreslaar jeg en ny
Tone-Skala, som virkelig er baseret paa Tone-Kvaliteten,
saaledes at hvert paa hinanden følgende Trin er bedre end
det forudgaaende. Den eneste Undtagelse findes mellem
2. og 3. Trin. Jeg finder det tilraadeligt at skelne melem AC og RAC. Den nye Skala har jeg kaldt Q-Skalaen,
da den betegner Tonens „quality". Den vises grafisk i
Fig. 2.

Luxembourg før
Monaco „
Ny-Hebriderne „
Panama
Persien „
Rumænien „
Saar-Distrikt „
Sovjet Union „
Vatikanbyen
Østrig

UL
cz
YH
RX
RV
CV
TS
AU,EU
-

uo

nu LX
„ udgaar
» YJ
„ HP
„ EP el. EQ
„ YO el. YR
„ EZ
„u
„ HV
„ OE

Ovenstaaende angives de Ændringer, der efter Madrid
konferencen er sket i Landenes Kendingsbogstaver for
Amatørernes Vedkommende. De skal ikke træde i Kraft
før til 1. Januar 1934, men som bekendt har Sovjet Uni
onen og Lithauen allerede taget de nye Prefixes i Brug.

Krystalstyring.
Af OZ7WB.

(Fortsat).

Trinenes Forklaring er følgende:
Ql— AC med højere Periodetal end 60.
Q2— AC med Periodetal mellem 16 og 60.
Q3— Ufiltreret RAC.
Q4— Daarligt filtreret RAC.
Q5—- Godt filtreret RAC; næsten DC.
Q6— Ren DC, men ikke saa god som CC.
Q7— AC eller ufiltreret RAC, men CC.
Q8— Godt filtreret RAC og CC.
Q9— Ren DC og CC.

Vi betragter den mest anvendte Kobling T. P. T. G.
(Huth-Kühn). Glødestrømskredsen sluttes. Ved Tilslutning
af Anodespændingen bliver Anoden positiv og Gitteret ved
Influensvirkning negativt. Derved faar den „øverste" Flade
af Krystallet en negativ Ladning, som igen influenserer en
positiv Ladning paa den underste Side. Under Indflydelse
af dette elektriske Felt udvider eller sammentrækker Kry
stallet sig.

Nu kan Ql—Q6 være unsteady, og dette vil gøre Kva
liteten værre. Man vilde saa f. Eks. beskrive den nuvæ
rende T5 som Q5 chirpy eller Q5 QSX, mens Q5 alene
vilde betegne den nuværende T6, tilsvarende Q6 = T8.
Ovenstaaende Artikel, som jeg har oversat fra „RCCBulletin", er ogsaa sendt til „QST" og „T & R Bulletin",
saa Alverdens Hams kan tage Stilling til den, hvorefter
I.A.R.U. maaske vil tage Initiativet til at foreslaa alle
Sektionerne at skifte over fra T- til Q-Skalaen. Det er
min Opfattelse, at man herved vilde faa Tone-Rapportering
betydelig forbedret. Jeg kunde ønske at høre andre Ama
tørers Mening herom.
OZIB
Snekkersten.

Ændrede Amatørprefixes.
(Efter „N, R. R. L. Bulletin"}

Hedjaz
før UH
Jugoslavien „ UN
Lithauen „ RY

nu HZ
„ YT el. YU
„ LY

Krystallets Ladning udlignes over Modstanden R, saa
ledes at Krystallets mekaniske Spænding ophører. Krystallet
svinger derfor gennem Hvilepunktet over i den modsatte
Stilling som et Pendul. Derved bliver den øverste Flade
positiv og Gitteret dermed positivt, saaledes at en større
Anodestrøm vil være Resultatet. Ved Anodestrømmens
Voksen fremkommer et tilsvarende Spændingsfald over
Vekselstrømsmodstanden R3 (En Svingningskreds bestaaende af Kondensator og Spole har en vis Vekselstrøms
modstand). Anodespændingen bliver altsaa mindre, og
Gitteret endnu mere positivt. Anodestrømmen vilde gerne
vokse, men herfor sætter Anodespændingens Synken en
Grænse.
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Krystallets Ladning udlignes igen over R, saaledes at
Anodestrømmen bliver mindre, foraarsaget af Gitterets
„mere negative" Ladning. Samtidig stiger Anodespændingen
igen, og Begyndelsestilstanden er naaet.
Den største Svingningsenergi opnaas, naar Spændingsvariationerne over R3 er størst — altsaa naar Kredsens
Vekselstrømsmodstand er størst. Dette sker, naar Kredsen
afstemmes til Resonans med Krystallets mekaniske Egen
frekvens. De her betragtede Svingninger foregaar saa hur
tigt, at det ved højere Frekvenser — altsaa korte Bølger
— kan lade sig gøre at nøgle direkte i Anodekredsen.
Allerede ved 400 m lader dette sig ikke gøre, da Kry
stallets Tykkelse og Træghed bliver saa stor, at det tager
en vis Tid, inden Krystallet kommer fra den ene Yder
stilling til den anden.

For bedre at se Forskellen paa en Svingningskreds og
Krystallet, betragter vi Fig. 2. Her er Krystallet erstattet
af Modstand, Kapacitet og Induktion. Koblingen mellem
Gitterkreds og Anodekredsen foregaar gennem C2 (R2).
Da denne altid er en Kapacitet, maa Vekselstrømsmod
standene R3 og RI indeholde Selvinduktion, for at Sving
ninger overhovedet kan opstaa. Anodevekselspændingen
bliver delt i Forholdet R2/R1. Ved normale Rør regner
men Forholdet R2/R1 — den saakaldte Tilbagekoblings
faktor— til 10%. Er Anode-Gitterkapaciteten 3 cm, kan
man altsaa tillade, at Cl =30 cm.
Vilde man anvende en Kreds, bestaaende af Kondensator
og Spole i Stedet for Krystallet paa 80 m f. Eks., vilde
Svingningerne først sætte ind ved relativt stort Forhold
mellem L1 ogCl. Afstemmer man imidlertid ved lille Forhold
mellem L1 og Cl Anodekredsen R3 til Resonans med
Kredsen RI (LI Cl), saa bliver denne Modstand stor nok
til at naa den krævede Tilbagekoblingsfaktor, altsaa til at
opnaa den fornødne Styrespænding paa Gitteret. Eller
bedre: naar Cl er for stor, maa man ved at indstille
Kredsen RI til Resonans forhøje dennes Modstand, saaledes
at R2/R1 faar den rette Størrelse.
(Fortsættes),

25 Watts Klasse B Modulator.
Af OZ7CV.

I Oktober Numeret af „OZ" lovede jeg at beskrive
min nye 25 Watts Klasse B Modulator som en Supplering
til Stationsbeskrivelsen, og jeg skal i det følgende give
en Oversigt over, hvorledes den er bygget op.
Paa Diagrammet ses fra venstre først Mikrofontransfor
matoren, over hvis Sekundærvikling Volumenkontrollen
ligger, bestaaende af et Potentiometer paa 0—5 Megohm
af B&O's Fabrikat, hvorpaa der samtidig er anbragt en
Afbryder. Ledningerne fra dette er afskærmet til Minus
med isoleret Fleks. Det gælder i høj Grad om at afskærme
de forskellige Ledninger til Minus, der kan give Anledning
til Instabilitet.

Efter Potentiometeret kommer Forstærkerens første
Rør. Det skal være af Forstærkertypen med stor Stejlhed og
Forstærkningsfaktor. Jeg benytter selv Oxytrons 407b. I
dets Anodekreds er anbragt en LF-Drossel paa 300 Ohm.
Koblingen til næste Rør sker gennem en 2 MF Blokkonden
sator og en normal LF-Transformator med Omsætnings
forhold 1:3. Ved denne Koblingsmetode undgaar man
Jævnstrømsbelastningen af Transformatorens Primærside.
Derefter kommer Drivrøret. Dette maa være et stort
Udgangsrør, der er i Stand til at levere ca. 2—4 Watts
uforvrænget Energi til Udgangstrinets Gitterstrømsbelastning- Jeg har paa dette Punkt foretaget en Del Forsøg
med forskellige Udgangsrør, og jeg er blevet staaende ved
Oxytrons 6 Watts Pentode, Type 451b. Røret skal være
meget robust, og det er den nævnte Type. Dette Trin er
ligesom det foregaaende ogsaa paralleltkoblet. I Rørets
Anodekreds findes Drosselspolen, der er paa 300 Ohm,
og hvorigennem Anodestrømmen føres.
Efter Koblingskondensatoren, som ogsaa i dette Tilfælde
er paa 2 MF, kommer Drivtransformatoren til de to Klasse
B Rør. Her har jeg anvendt en B&O, Type B46 med høj
Selvinduktion og lav Sekundærmodstand. Indgangen paa
Transformatoren kan belastes vilkaarligt gennem en vari-
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Danske Hams,

abel Modstand af B&O Typen, hvorved Forstærkerens
Maksimalbelastning paa en let Maade kan indstilles, og
samtidig giver Modstanden nogen Klangvariation, som, det
kan være gunstigt at raade over. Sekundærens to Yder
ender er ført til B Rørenes Gitre, mens Midtpunktet føres
direkte til Minus, da Klasse B Rørene som bekendt ingen
negativ Gitterforspænding skal have. Udgangsrørene er Oxy
trons 25 Watts Klasse B Rør med Typebetegnelsen 25-0100/30.
Udgangstransformatoren er det vigtigste Punkt i denne
Forstærker, og jeg har foretaget mange Forsøg med for
skellige Typer. Den her anvendte er fremstillet af Firmaet
H. & K Liibcke efter min Specifikation. Den har mege
høj Selvinduktion og ca. 3000 Primærviklinger. Sekundær
viklingen er udført af tyk Traad, og Omsætningsforholdet
e r 1 : 1 med Udtag til 1—0,7. For at faa maksimalt
Output af Forstærkeren er det af stor Vigtighed, at den
er belastet med en passende Impedans, og det kan vari
ere en Del ved de forskellige Rør, der bruges i Senderen.
Selve Koblingen til Senderen foretages bedst paa den Maade,
som Diagrammet viser. Kun skal man passe paa ikke at
anvende andet en 1. Klasses Dele her, da det ellers for
ringer Resultatet. Blokkene skal være prøvet paa mindst
1500 Volt.

XIII OZ2Z.

OZ2Z begyndte som Radioamatør i 1923 og har arbej
det med de korte Bølger, siden E.D.R. blev startet.
Sendeeksperimenterne begyndte med en 5 Watts Hartley og endte i 1 932 med 40 Watts CC og Telefoni. Der
efter blev Stationen lukket, da 2Z skulde rejse til Thule
som

Telegrafist

for

den

derværende

Polaraars-Station.

Hjemkomsten fandt Sted den 24. September i Aar.
2Z venter atter at komme i Gang med sin Station i
Løbet af nogen Tid.

X-OZ7T, Østgrønland
fra 70°-74° nordlig Bredde.

Hele Forstærkeren er, som det ses paa Fotografiet,
opbygget paa et Chassis af 1 mm Jernplade, som er be
handlet med Aluminiumsfarve, hvilket giver den færdige
Forstærker et kommercielt Udseende. Alle Ledningerne er
anbragt under Mellembunden, og midt paa Panelet findes
et Atom MA-Meter, 0-150 MA, til Kontrol af Klasse B
Rørenes Anodestrøm. Naar der tales i Mikrofonen, vil
man se Milliamperemeterets Viser svinge op og ned i
Takt med Talen.

I April Maaned i Aar blev det afgjort, at jeg kunde
komme med som Deltager i Dr. Lauge Koch's Østgrønlandsekspedition. Min Stilling skulde være „Motormand"
paa en af Ekspeditionens Motorbaade, og desuden skulde
jeg sørge for Radioforbindelsen mellem Motorbaaden og
Ekspeditionsskibene. Radiostationen skulde det være min
Sag at fremstille, og hermed tilbragte jeg de sidste 14
Dage inden Afrejsen fra København.
En Samtale med Dr. Koch gjorde mig klart, hvad der
krævedes af Radiostationen paa Motorbaaden: den skulde
kunne sikre en absolut sikker daglig Forbindelse - uanset
Beliggenhed - med mindst eet af Ekspeditionsskibene,
hvilket kunde betyde Afstande paa indtil 1000 km at dække;
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den skulde være enkel og let at betjene, saaledes at ogsaa
„uindviede" kunde bruge den; den skulde være „transpor
tabel", saaledes at den i Nødstilfælde kunde bringes paa
Land subsidiært paa en Isflage; den skulde være robust
og driftsikker fremfor alt. Mit eget Ønske var at lave en
„all-wave" Station saaledes, at jeg ogsaa kunde arbejde
med Amatører (med Skibene skulde jeg fortrinsvis anvende
54 m).
Alle Overvejelser resulterede i Bygningen af en Station
som følgende: 1) Sender, min gamle Ven serie-feed Hart
ley, Input ca. 15 Watts fra 360 Volt Anodebatterier
(Hellesen, 3 Gange normal Kapacitet); 2) Antenne: al
mindeligvis en kort Antenne, rigget op paa selve Baaden;
„skævt-L" ialt 11 1 / 2 m lang til Indføring. Igennem en vari
abel Forlængerspole blev den forbundet til den ene Side
af en afstemmelig Spole, som blev koblet løst til Sender
spolen, og hvis anden Ende blev jordet gennem Senderens
Minusledning. (Se Diagrammet). For det Tilfælde, at Baaden
skulde ligge længe paa samme Sted - eller i Nødstilfælde medførtes 2 Stk. 6 m Bambusmaster, og Antennen hertil
var ca. 26 m lang, svarende til ca. Halvbølgeantenne for
54 m Arbejde. 3) Modtager: SG-V-Pentode Batterimod
tager, HT 120 Volt fra Anodebatteri og LT 4 Volt fra
Akkumulator, som iøvrigt ogsaa gav Strøm til Senderrørets
Glødetraad. 4) Ladedynamo til Akkumulator koblet direkte
til Svinghjulsakslen leverer 4 Volt og 6 Ampere til Oplad
ning. Der medførtes rigeligt med Reserverør; paa 70° nord
lig Bredde er der ingen Radiorør til Salg!

Paa Diagrammet ses hele Anordningen, og eet Fotografi
viser Installationen i Motorbaadens Kahyt, mens et andet
viser selve Baaden liggende ved Isfod paa Grønlands Kyst.
Den 8. Juni startede Ekspeditionen fra Grønlands Plads.
Flere københavnske Amatører var mødt op for at sige
Farvel, og een af dem forærede mig en hemmelighedsfuld
Pakke, som jeg først maatte lukke op efter 2 Maaneders

Forløb. Man har ikke svært ved at gætte, at det klukkede
i Pakken, naar man rystede den!
Under Sejladsen mod Nord blev Senderen flittigt anvendt,
og mange QSO blev gennemført med OZ. Særlig maa
nævnes OZ7BO, 5G, 3H, 7DV-YL og 7WH, som vist alle
medvirkede til QSP af Msg. Jeg benytter Lejligheden til
at sige dem alle Tak for Hjælpen!
Der viste sig uventede Vanskeligheder ved Opsætning
af en god Antenne om Bord. Formodentlig har Staalwirer
i Skibets Rigning været stærkt absorberende paa Energi
udstrålingen. Endvidere vanskeliggjordes gode QSO ved
Skibets Rystelser - navnlig mod Slutningen af Rejsen, naar
det stødte mod Isflagerne - samt ved voldsomt QRM fra
Skibets Radiostation, saavel 600 m Gnist som 54 og 36 m
CW. Naar „Gnisten" arbejdede paa 600 m, kunde man
trække store Gnister ud af min Senderantenne, og et
Skærmgitterrør maatte lade Livet, idet Gnisterne slog over
inde i Soklen fra Gitter- til Glødetraadsledning, saa disse
overbrændtes og sammensmeltedes!
Vi sejlede Nord og Øst om Island og lagde ind
i Akureyri, hvor vi blev i 4 Døgn. Herfra havde jeg
mange QSO med TF3B og NX1XL, som i et Msg. - som
jeg tilfældigvis aflæste under en QSO med TF3B og NX1XLbød mig „velkommen i den arktiske Æter". Ogsaa med
Ella 0 Radio, OYB, og Eskimonæs Radio, OYA, havde
jeg gode QSO. Disse sidste var paa 54 m.
Saa gik Rejsen mod Nord igen, og efter en meget vel
lykket 3-Dages Sejlads var vi igennem Isen og lagde ind
i Scoresbysund, hvorfra Ekspeditionens Arbejde skulde be
gynde. Vor Motorbaad blev sat i Vandet, og jeg fik travlt
med at fylde Tanke med Petroleum og Benzin. Antennen
blev rigget op paa Baaden, Proviant blev stuvet om Bord,
og endelig lagde Baaden - under Oprejsen døbt „Polypen",
fordi vi var to Polyt'er, som havde boet i den - ud, be
mandet med et Geologhold, bestaaende af 4 Geologer,
een Svensker, to Finner og een Dansker foruden mig.
Nu skulde mit egentlige Arbejde begynde. At sejle en
Motorbaad i isfyldt Farvand er ikke saa let, som man
maaske vilde tro. Et Skrueblad ødelægges let af selv et
meget lille Isstykke. Og Isforholdene i de grønlandske
Fjorde kan være meget uberegnelige: man kan sejle
ganske isfrit Vand uden at se saa meget som et enkelt
Stykke Is, og faa Timer efter kan man af Isen være skruet
op paa Land. Det fik vi at sande i tilstrækkelig høj Grad.
Det er ikke min Agt her at beskrive alt, hvad vi fore
tog os Dag ud og Dag ind. Vi fem sejlede, gik til Fjelds,
spiste og sov, tegnede Skitser, og maalte op, gik paa Jagt,
fiskede (dog uden Resultat), fotograferede, og min Nøgle
var varm Resten af Tiden. Jeg maa indskrænke mig til at
berette om det, der har kortbølgemæssig Interesse. Jeg
overholdt til at begynde med „Sked" med OYVB tre
Gange daglig og besørgede saaledes den Trafik, som kunde
være mellem Dr. Koch og Lederen af vort Hold, Prof.
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Backlund. Telegrammer til og fra Holdets Medlemmer be
sørgedes af mig, og det blev efterhaanden ikke Smaating.
Een Gang daglig havde jeg QSO med OYB, som ofte
blev brugt som Mellemstation mellem vor Baad og Ekspe
ditionsskibene.
Min Senderbølge var altid 54 m, og mærkeligt nok gav
Baadens lave og korte Antenne næsten lige saa god Styrke
som min „store" Antenne. OYVB brugte ofte 600 m Gnist,
og for at kunne modtage den viklede jeg min 80 m Spole
til Modtageren om, saa jeg kunde modtage fra ca. 580 —
720 m.

Ved et Par Lejligheder havde vi navnlig stor Nytte af
Stationen. Een Gang fik vi saaledes alvorlig Motorskade:
et Tandhjul i Maskinen var sprunget itu. Vi laa da i
Storefjord, en smal, ca. 16 km lang Fjord ca. 90 km Nord
for Scoresbysund. Jeg satte den store Antenne op og
kaldte, og OYB svarede næsten øjeblikkelig. Jeg sendte
min „Note" til ham og bad ham QSP til OYVB. Resul
tatet blev, at „Godthaab", OZOA, blev sendt op til os fra
Scoresbysund for at tage os paa Slæb tilbage og reparere.
Alt skete programmæssigt. Radioen holdt os underrettet
om „Godthaab„s Ankomsttid, og Reparationen blev fore
taget af første og anden Mester, assisteret af to Flyver
mekanikere. Faa Dage efter sejlede vi Nord paa igen med
nyt Tandhjul i Maskinen og slog Lejr i Storefjord.
Ved en anden Lejlighed blev Baaden hængende mellem
Isflager, som af stigende Vand pressedes langsomt, men
med voldsom Kraft, ind i den smalle Fjord, i hvilken vi
befandt os. Vi laa ganske nær ved Land og blev efter
haanden, som Vandet steg, skruet op paa Isfoden — den
Strimmel Is, som altid ligger langs Bredden tidligt paa
Sommeren. Til sidst laa vi med Skruen en lille halv Meter
over Vandet halvvejs oppe paa Isfoden og med Masten
hældende 30°. Intet kunde vi foretage os for at hindre det.
Saa kom Ebben, og snart laa al Isen fast og urokkeliS,
saa vi fandt os fuldstændig murede inde. jeg fik nu Tid
og Lejlighed til at realisere en Plan, som jeg paa det
Tidspunkt allerede længe havde haft: at vikle en Spola

til 600 m til min Sender. Det tog kun en halv Times Tid;
saa kaldte jeg OYVB paa 600 m (Afstanden var ca. 25
km). Han hørte mig med det samme QSA5, og jeg sendte
ham saa hele vor Ulykkeshistorie.
Naa, — der kom nu intet særligt ud af det, for ved
næste Højvande kom vi fri ved egen Hjælp, men Forsøget
var interessant i sig selv. Resultatet k u n d e jo blive til
stor Nytte for paakommende Tilfælde, idet jeg nu vidste,
at jeg naarsomhelst kunde kalde Skibene, naar Afstanden
ikke var større end ca. 30 km. Det bemærkelsesværdige
var, at jeg benyttede Baadens egen Antenne, som jo kun
var 11 1 / a m lang.
Paa samme Maade kan nævnes mange Eksempler paa den
store Nytte, vi havde af Stationen. Det væsentlige var, at
vi nu kunde færdes helt paa egen Haand selv paa ret far
lige Kyststrækninger. Vi kunde disponere helt paa egen
Haand, aftale med Skibene om Udlægning af Depoter af
Proviant og Brændsel, om Mødetider o. s. v. Saavidt vides,
er det første Gang, at den berygtede Liverpool-Kyst, der
strækker sig fra Scoresbysund til Carlsberg-Fjorden, er
blevet besejlet med Motorbaad. Det var takket være Radioen.
Naar jeg ikke „havde Tjeneste", arbejdede jeg flittigt
paa Amatørbølgerne. Med TF3B paa Island og navnlig med
NX1XL havde jeg mange fine QSO. Som Kuriosum nævnes,
at Msg.'s hjemmefra gerne tog Ruten: OZ7KB—TF3B —
NX1XL—X-OZ7T. Min Bølge var næsten altid 42 m til
Amatørarbejde. Een QSO havde jeg med SM7YN paa 21 m,
men den gik i Stykker paa Grund af QSC. Med X-OZ4V —
en anden Motorbaadsstation, hvis Opr. er gammel Skole
kammerat og tidligere ED-Ham — havde jeg mange QSO

Med OZ fik jeg ingen QSO fra selve Grønland. Man hørte
dem sjældent, og QRM var slem til Tider fra W-Stationer.
Her er Listen over „callsheard" blandt OZ: OZ7KB, 7WH,
9U, 4H, 1I, 5G og 5H. Med ON, OK, G, GI og PA
blev derimod mange QSO gennemført trods den lave An
tenne og min QRP. Naar min Styrke var særlig god,
brugte jeg Telefoni. Man vil muligvis smile lidt, naar jeg
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tilstaar, at det skete paa den simple Maade, at jeg ind
skød Mikrofonen i Antenneledningen!
Modtageforholdene var ideelt gode. Om Dagen hørtes
ofte Stationer paa 21 m, mest Englændere. Om „Natten"
(Solen stod en Haandsbredde over Horisonten) vrimlede
40m med Europæere,mest Vest og Syd. 54 mvar en fortrinlig
Bølge til min Trafik. Dog var der QSC ved omkring
0000 GMT. QRN forekom o v e r h o v e d e t i k k e . Be
mærkelsesværdigt er det, at ikke en eneste QSO blev opnaaet med W. 1F3B og NX1XL har ganske tilsvarende
Erfaringer. Danmarks Kortbølgesender hørtes kun nogen
lunde. Første Radioavis var meget vanskelig at tage; anden
Udsendelse var derimod ret god. Alle DX-Fonestationer
havde en meget speciel „high-speed" Fading. Samme Slags
Fading høres ikke herhjemme — i alt Fald er FadingPerioden ikke nær saa kort (ca. 1/10 Sekund).
Den 27. August afriggede jeg Stationen. Motorbaaden
blev taget op paa „Gustav Holm" og med denne sejlet
Syd paa til Scoresbysund. Her blev Baaden atter sat i
Vandet, men kun for at blive trukket paa Land og blive
gjort i Stand til Overvintring. To uforglemmelige Maaneder
1 Østgrønlands vidunderlige Natur!
Mine Kortbølgeresultater var navnlig Konstatering af mit
Antennesystems fortrinlige Egenskaber til en „all-wave"
transportabel Sration. 1 Sommerens Løb blev med fine
Resultater arbejdet paa 705, 600, 80, 54, 42, 36 og 21 mI alle undtagen de to første Tilfælde var Antennesystemet
fuldt afstemt og ydede saaledes maximal Udstraaling.
OZ7T.

Nye Q-Forkortelser
fra Madrid-Konferencen.
(Efter „T. &. R. Bulletin")

QRH ?

_ Varierer min Frekvens?
Deres Frekvens varierer.

QR1 ?

__ Er min Tone god?
Deres Tone varierer.

QRV ?
QSC og

__ Er de parat?
Jeg er parat.
QSE slettes.

Er min Nøgling korrekt? Er mine Signaler
__ tydelige?
QSD ?
Deres Nøgling er daarlig. Deres Signaler
er daarlige.
QSK ?

QSM ?

Skal jeg vedblive med at sende min Traffic?
= Jeg kan høre Dem gennem mine Signaler.
Fortsæt! Jeg vil afbryde Dem om nødvendigt.
_ Skal jeg gentage det Telegram, jeg sendte Dem?
Gentag det Telegram, De sendte mig.

QSQ er slettet.

QSV ?

Skal jeg sende en Serie V'er?
Send en Serie V'er.

QTO ?

Har de forladt Havnen?
Jeg har forladt Havnen.

NIL — Jeg har ikke mere til Dem.
Ovennævnte Bestemmelser træder i Kraft fra 1. Januar
1934. Man vil bl. a. bemærke, at QRV atter faar sin
gamle Betydning, saaledes som den forøvrigt til Stadighed
har været brugt blandt Amatører. QTO vil kunne bruges
i Korrespondance mellem transportable Stationer. Det
samme gælder QUA, der som Spørgsmaal betyder: Har
De Nyheder om..................... ? (Den transportable Stations
Kaldesignal).
(Oversat af OZ5MK).

Tanker udenfor Tønden,
Fra et af vore gamle Medlemmer, der nu farter rundt paa
Verdenshavene som Radiotelegrafist, har vi modtaget nedenstaaende Artikel, hvis ironiske Tone udmærket vil kunne
gouteres af Senderamatørerne.

Jeg er nu Radiofonilytter. Det er en dejlig Fornem
melse saadan at sidde og lytte til Æterens forskellige
Stemmer og tænke paa, at det er os — Lytterne — det
hele drejer sig om.
Ja — den Radio er dejlig. Se ind i et dansk Hjem, og
det første, der møder Øjet, er den kære „Snakkemaskine",
hvori man hører alskens Tale og Musik. At man ikke
forstaar, hvad de mere eller mindre uhyggelige „Højt
skrigere" siger, gør mindre til Sagen. Herregud — det
er da dejligt at høre et Foredrag om „Skildpaddens Bevægelseshastighed" udsendt fra Budapest. Det er blot utaaleligt
med al den Telegrafi, man engang imellem hører, naar
man er i Nærheden af de 600 m. Hvad skal det til, naar
man skal lytte ?
Men nu efterhaanden er der jo kommet saa mange
„Pund Vat" paa de forskellige Stationer, at de trykker
Telegrafien helt flad. Nu kan „Gnisterne" ganske vist
ikke høre hinanden for Radiofoni-QRM — men hvad, naar
nu store Søster skal prøve den sidste moderne Negerstep
med Kæresten ? Hvad gør det saa, om en „Gnist" skal
miste et Par Telegrammer, eller et Nødssignal ikke bliver
hørt? Bare Pigen morer sig, er det lige meget, hvad det
koster. Et Par Menneskeliv fra eller til spiller jo ingen
større Rolle.
Men saa er der noget andet. Der er noget, der hedder
Kortbølge. Det er noget Svineri, naar man Søndag Morgen
midt i Morgengymnastikken bliver afbrudt af en Stemme,
der siger: „Hallo! Det er OZ5SG — fem Snolderød
Gadekær — der kalder her! Hvis der er nogen, der hører
mig o. s. v." Ja han skulde skydes! Ødelægge hele
Gymnastikudsendelsen, saa man maaske maa ud af Sengen
og dreje paa Knapperne for at stemme den frække Fyr ud
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— Ug det er bevisligt ulovligt. Sendetilladelse siger De — ? kende tilskrives Formen for § 14's Vedtagelse paa den
Ja, men en Sendetilladelse er jo netop et Forbud mod at
ordinære Generalforsamling.
sende i Kalundborgs Sendetider. Naar den ikke sender, er
Ing. Gerhard Hansen (OZ7G) valgtes til Dirigent, hvor
det tilladt Amatører at gaa i Gang---------------men kan De for
efter Formanden (OZ4H) indledede med nogle orienterende
tælle mig, hvornaar Kalundborg ikke sender? Ja, jeg er » Bemærkninger om den øjeblikkelige Situation indenfor E.D.R.
ikke hjemme til Stadighed, saa maaske tager jeg fejl, men
Han sluttede med at anmode om en Udtalelse af den, der
eet ved jeg: Hvis min Modtager ikke siger noget, stiller
repræsenterede Underskriverne af Kravet om Afholdelsen
jeg bare ind paa 1153 m og hører straks noget om,
af Generalforsamlingen.
hvordan Frk. Petersen skræller Æbler, om Livet ved NebuJ. P. Jensen (Medlem Nr. 463) præsenterede sig straks
kadnezars Hof eller andet ligesaa interessant Stof, hvis
som den, der havde samlet Underskrifterne. Men inden
der da ikke er Sympatikoncert. Hvadbeha'r? Naa er det
han gik nærmere ind paa den foreliggende Sag, vilde han
Symfonikoncert — naa ja, jeg tror nu heller ikke, det in
kræve Kontrol med, at kun Medlemmer var tilstede. Det
teresserer saa meget, men „Kassen" maa nu engang ikke
paastodes, at et Ikke-Medlem, som tog kraftigt Del i
stoppes. Man skal da ha' lidt for sine 10 Kroner.
Foreningspolitikken, var tilstede. Der blev fremsat Krav
Ja, tænke sig, at der er nogen, der vil betale for et
om at faa ham fjernet. Hele Forsamlingen blev nu dirigeret
Forbud 1 Der er noget i det, Folk siger, at Kortbølge
ud af Lokalet, hvorefter en for en blev kontrolleret ved
Dørene.
amatørerne er lidt................. (slettet: Red.).
Jeg hører, at der er nogle OZ-Hams, der har faaet
Efter denne dramatiske Begyndelse, som affødte en
YL-QRM. Ja — det er let forstaaeligt. Een Interesse skal
Ordstrid mellem en Deltager, der paastod at have Fri
de unge Mennesker jo ha', ogShort-Wave er forbudt, og—.
kontingent, og flere andre Medlemmer, kunde den egent
Ja, jeg er ogsaa Ungkarl, saa jeg vil ikke sige noget til,
lige Generalforsamling begynde. Af Hensyn til Pladsen i
at de unge Mennesker ser lidt paa Maanen, der jo foran
Medlemsbladet maa Referatet gøres ret kortfattet.
drer sig lidt hver Dag (jvnfr. Artiklen „Du gamle Maane
Redaktøren (OZ7F) fik Ordet og redegjorde i en læn
i „OZ" Nr. 7, Aarg. 5). Man ved jo ikke, om det er
gere Tale for sin Stilling til § 14. Han forsvarede sig
alvorlige Studier, saa det kan man ikke afholde dem fra.
imod de Beskyldninger for Diktatur, der var rettet imod
Og saa kravler jeg ind i min Tønde. 73 fra
ham fra bestemte Sider. Det var den ikke helt sømme
Diogenes.
lige Form for § 14's Vedtagelse paa den ordinære Gene
ralforsamling, der var Skyld i, at der ikke kunde tages
klart Standpunkt til den i de redaktionelle Artikler. Først
maa der være Garanti for, at det er en virkelig Flertals
beslutning. „OZ" skal redigeres i Overensstemmelse med
Flertallets Ønsker, og Generalforsamlingens Formaal var
at skaffe den nødvendige Klarhed. løvrigt opfordredes til
Besindighed fra alle Sider, saa E.D.R. ikke skal tage
§ 14 blev vedtaget, og næsten hele den gamle
Skade
(Kraftigt Bifald).
Bestyrelse fortsætter.
Formanden for den københavnske Afdeling (OZ7KL)
redegjorde for, hvordan man saa paa § 14 blandt de
Dramatisk Begyndelse — idyllisk Afslutning.
licenserede Amatører i Hovedstaden. Paragraffen var
For første Gang i E.D.R.s Levetid har vi haft ekstra
absolut nødvendig, og blev den forkastet, vilde en større
ordinær Generalforsamling. Den var imødeset med megen
samlet Udmeldelse af E.D.R. blive Følgen. Dette var
Spænding. Mange mente, at det betød Knald eller Fald,
besluttet paa et Møde i Afdelingen en Uge i Forvejen.
og under alle Omstændigheder var man indstillet paa et
OZ5G (Formand for den fynske Afdeling) erklærede sig
kraftigt Opgør mellem de to Grupper, der har haft Forfor Tilhænger af §14, men han beklagede Københavnernes
posttægtninger i Medlemsbladet. Selv om Generalforsam
Stilling og opfordrede til ikke at lade sig dupere deraf.
lingen blev fredeligere end ventet, saa var der sikkert ingen,
Det er Flertallet, der skal raade.
Sekretæren (OZ1D) fremkom med et Ændringsforslag,
der kom til at kede sig.
Der var mødt ca. 60 Medlemmer, hvoraf højst 1 / 3 var
hvorved MaRglerne ved § 14 skulde kunne undgaas. For
fra Provinsen. Selv om der var medbragt en Del Fuld
slaget gik ud paa at ekskludere ulicenserede Medlemmer,
magter, saa var Tallet ikke saa stort, som man kunde
der kommer i Konflikt med Telegrafmyndighederne eller
have ventet. Den Passivitet, som Provinsmedlemmerne misbruger licenserede Kaldesignaler.
viste, synes at tyde paa, at Modstanden imod § 14 ikke
OZ7HL fandt det absolut nødvendigt at holde sig til
bunder saa dybt, som der tidligere har været Grund til at
§ 14, og OZ7EL var imod Ændringsforslag, da det var
antage. Uroen indenfor Foreningen maa derfor udeluk
af Betydning at faa Afgørelsen straks. OZ7F anbefalede

Den ekstraordinære
Generalforsamling
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lD's Forslag ud fra den Betragtning, at det overfor Myn
dighederne kraftigt betoner, at E.D.R. er imod ulicenseret
Sending, men alligevel er det kun faa Amatører, der vil
blive ramt af en saadan Paragraf.
OZ2Q gør opmærksom paa, at Modstanden imod § 14
saa vidt han har forstaaet, nærmest kun skyldes Maaden,
hvorpaa den blev vedtaget i September. Nu var der Lej
lighed til at faa Paragraffen vedtaget paa en sømmelig
Maade, og derfor burde Afstemningen foretages straks.
Næstformanden (OZ2E) fremhævede, at der oprindelig
var et meget mere vidtgaaende Forslag fremme fra den
københavnske Afdeling. § 14 var et Kompromis og burde
derfor vedtages. Eventuelt kunde Ikrafttrædelsen udskydes
et halvt Aar yderligere (Nejraabl).
J. P. Jensen udtalte, at det var Maaden, hvorpaa § 14
første Gang var blevet vedtaget, der havde vakt den store
Utilfredshed i Provinsen.
Efter yderligere Udtalelser af OZ4H og andre, der gik
imod en fra anden Side foreslaaet Urafstemning, blev § 14's
Skæbne afgjort.
AFSTEMNINGEN.
Deltagerne rejste sig en for en og udtalte „for" eller
„imod" § 14. Enkelte fordrede skriftlig Afstemning og
raabte „Valgtryk". Da ogsaa Fuldmagterne var optalt
og godkendt, viste det sig, at § 14 var vedtaget med
56 Ja-Stemmer, mens 30 havde stemt imod- Det var
bemærkelsesværdigt, at en Del Medlemmer sagde: „Stem
mer ikke!".
BESTYRELSESVALQET.
OZ4H udtalte, at naar en Del af Bestyrelsen havde
nedlagt deres Mandater, saa skyldtes det bl. a. Diktaturtilbøjeligheder indenfor Foreningen. Desuden var Bestyrelsen
blevet kaldt et Nazi-Styre, og ogsaa Udtrykket „Køben
havnersnuder" m. m. var blevet anvendt. Imidlertid viste
det sig, at der havde været forskellige Misforstaaelser
(bl. a. det med Diktatur-Tilbøjelighederne), som nu var
blevet hævet. Formanden vilde derfor gerne løse sine
Kolleger i Bestyrelsen fra deres Ord om at ville nedlægge
Mandaterne. Hans egen Stilling til Sagen var ogsaa blevet
ændret betydeligt, efter at § 14 var blevet vedtaget, Efter
mange Opfordringer vilde han i det mindste fortsætte som
QSL-Manager (Kraftige Bravo-Raab!).
OZ2Q fandt, at man sikkert kunde være enige om, at
de 5 Bestyrelsesmedlemmer havde begaaet en overilet
Handling, men han foreslog iøvrigt Genvalg.
OZ2E forstod ikke Uenigheden indenfor Bestyrelsen.
Mandatnedlæggelsen var noget af det mest pjattede, han
længe havde set. Der var ingen Grund til at gaa. Men
Meningen havde sikkert været at sætte den tilbageblevne
Del af Bestyrelsen i et daarligt Lys.
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OZ1D omtalte sine tidligere Bestræbelser for at skabe
Enighed indenfor Bestyrelsen. Viljen havde været bedre end
Resultatet. Han vilde helst være fri for Genvalg, men kunde
dog godt fortsætte, hvis der var et absolut Ønske om det.
OZ7F omtalte de Følelser han fik, da Meddelelsen om
Mandatnedlæggelsen naaede frem. Men i Betragtning af,
at det hele nærmest skyldtes Misforstaaelser, som nu var
fjernet, vilde han anbefale Genvalg af Bestyrelsen.
OZ7KIS ønskede ikke at fortsætte i Bestyrelsen. Han
var utilfreds med, at Foreningens økonomiske Forhold ikke
var forbedret saa meget, som han havde ønsket. Det
skyldtes, at „OZ" var saa stort, og han foreslog at gøre
Bladet mindre indtil videre. Desuden ønskedes en Afstem
ning i Forsamlingen.
OZ7F mente, at 7KIS saa alt for mørkt paa E.D.R.s
økonomiske Forhold. Der var dog en stadig Bedring at
spore, selv om det maaske gik langsommere end ventet.
Men et stort Blad er ogsaa af Betydning for at holde
Medlemmerne, og bliver Sidetallet sat ned, undgaas det
ikke, at det bliver det lødige Stof, det gaar ud over. En
Afstemning blandt Medlemmerne om Bladets Størrelse var
at betragte som et Mistillidsvotum til Bestyrelsen.
OZ7HL ønskede ogsaa Økonomien forbedret og fore
slog en Formindskelse af Sideantallet. Det lødige Stof
faar nok Plads, naar „private Slagsmaal" udelades.
Dirigenten gjorde opmærksom paa, at det faldt udenfor
Dagsordenen og bad om Forslag til Formandsposten.
OZ4H og OZ7GL foresloges, men sidstnævnte bad sig
fritaget, idet han dog ikke havde noget imod at indtræde
i Bestyrelsen. Derpaa genvalgtes OZ4H som Formand med
Akklamation.
Til Bestyrelsen blev følgende foreslaaet (Tallet angiver
Antal Stemmer): OZ7GL (61), OZ1D (46), OZ3FL (34),
OZ7T (25), J. P. Jensen, Fyen (23), OZ7SS (15), OZ7KL
(14), OZ2Z (10) og OZ2F (3). De tre førstnævnte blev
følgelig valgt.
Forskellige Medlemmer havde tilsidst Ordet for at ud
tale de bedste Ønsker for E.D.R.s Fremtid, og Bifaldet
drønede kraftigt, da Redaktøren erklærede, at han i Hen
hold til sit Løfte og Ønske om at tjene Flertallet nu var
at betragte som Tilhænger af § 14, og det vilde naturlig
vis komme til at præge „OZ" for Fremtiden. Den rene
Idyl var fremtryllet, og hermed kunde Dirigenten afslutte
den mest begivenhedsrigeGeneralforsamling, vi endnu har haft.
KONSTITUERINGEN.
Efter Generalforsamlingen holdt Bestyrelsen Møde for at
konstituere sig, og det vedtoges samtidig at supplere For
eningens Ledelse med OZ7T og OZ7KL. Bestyrelsen ser
herefter saaledes ud: OZ4H (Formand og QSL-Manager),
OZ2E (Næstformand), OZ1D (Sekretær), OZ7F (Redaktør)
OZ3FL (Kasserer), OZ7Z, OZ7GL, OZ7T og OZ7KL.

Kalibrerings-Udsendelser.

QSL-Centralen.

R.S.G.B.s Udsendelse af Kalibreringsbølger finder Sted
paa 3,5 MC den sidste Søndag i hver Maaned. Der sendes
paa tre forskellige Frekvenser, nemlig paa
3,525 KC Kl. 9,30 G.M.T.,
3,625 KC Kl. 9,40 G.M.T. og
3,725 KC Kl. 9,50 G.M.T.
Udsendelserne, der dækker 3,5 MC Baandet, foregaar
over G6NF, som har 100 Watts paa Udgangstrinet. Kry
stallerne er anbragt i temperaturkontrolleret Ovn, saa Nøj
agtigheden ligger indenfor 0,1 °/o. Der kaldes R.S.G.B. de
G6NF i 8 Minutter med 10 Sekundprikker og Frekvens
angivelsen indføjet. Rapporter over Modtagelsen imødeses
meget gerne fra Amatører, der gør Brug af Udsendelserne.

Vi er nu inde i Vinterhalvaaret, og Aktiviteten stiger
stadig. Det ses bedst paa den store Ekspedition af QSL,
der har været i den forløbne Maaned.
Adskillige Amatører mangler nu igen Kuverter. Følgende
nedennævnte har et meget stort „Lager" og anmodes om
at indsende Kuverter af Standardstørrelsen (20X13 cm):
OZ1 CC, 2H, 3H, 5R, 7FP, 70N, 7PH, 7VE, 9D, 9H og
OZ-DR-083.
Det meddeles endvidere, at alle Forespørgler om Kalde
signaler og Tildeling af DR-Numre ogsaa foregaar via
QSL-Centralen.
Naar intet andet forlanges, foregaar Udsendelsen af
QSL herfra Centralen omkring den 1. og 15. i hver Maaned,
da det er nemmest at overholde disse Tidsrum i næsten
alle Tilfælde.
OZ4H.
%

Til den midtjydske Afdeling.
Foranlediget af den bemærkelsesværdige Ligegyldighed,
den midtjydske Afdeling har udvist med Hensyn til Fore
ningens Arbejde, skal jeg meddele, at jeg for Fremtiden
ikke paatager mig Ulejlighed med at arrangere Stævner,
medmindre mindst 15 Medlemmer fremsætter Ønske herom
og samtidig forpligter sig til at give Møde paa den af mig
fastsatte Dag.
OZ5MK.

Statsradiofonien forbereder sig
til

den

aarlige

Pralen

med de stadige Forøgelser

af Sendetimernes Antal. Ganske vist er det kun
Jazz-Timerne, man udvider. Men det har sin gode

Grund. Af Døgnet er der kun de sene Nattetimer
tilbage.

Kortbølgeamatørerne

mærker

det.

Vi

er

de faa, og det er en god gammel Opfattelse, at det

Referat af den midtjydske Afdelings Stævne
i Silkeborg.
Lokalstævnet den 26. November blev en ubetinget Suk
ces, skønt Deltagernes Antal ikke var ret stort. Der var
nemlig kun mødt 5 (fem) lokale Amatører samt selveste
E.D.R.s Formand, der havde trodset Rejsens Besværligheder
for at komme til Stævnet.
En stor Del af Eftermiddagen gik med at diskutere § 14,
men dette er der ingen Grund til at komme nærmere ind
paa nu efter Generalforsamlingens Afholdelse. Om Aftenen
blev Residensen forlagt til Hotellets Danselokale, og da
Ham Spirit til Trods for alle sine gode Egenskaber ikke
er noget, der kan drikkes, var der sørget for en rigelig
Forsyning af — (Referenten beklager at maatte afbryde
her, da Stævnets øvrige Deltagere efter Gennemlæsning af
Udkastet til nærværende Referat alle som een nedlagde
energisk Protest mod Offentliggørelse af Udkastet i dets
oprindelige Form).
Til Slut en hjertelig Tak til OZ4H, fordi han besøgte
Stævnet. Vi haaber ikke, det bliver sidste Gang, 4H kom
mer til et midtjydsk Stævne.
OZ90L. (unlis).

bør være ensbetydende med Undertrykkelse.

Siden den 30. Oktober har Stats=

Meddelelse fra FK2.

radiofonien ikke en eneste Gang af
Efter Forhandling med de interesserede Parter er Ledelsen
af „Forsøgskreds 2" nu overdraget til OZ7BR, Hr. Jørgen
K. Rasmusen, Bernstorffsvej 140, Hellerup.
Poul Poulsen,
OZ2P.

sluttet Udsendelserne Kl. 23. Nu er
ogsaa vore sene Nattetimer i Fare!
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OZ8D er aktiv paa 3,5 og 7 MC. Hans Fone gaar
godt igennem over hele Landet. Paa 7 MC er opnaaet
QSO med Madeira.

TRAFFIC NOTES.

OZ3FL har i Maanedens Løb arbejdet mest paa 7 MC,
da der har været smaat med DX paa 14 MC. Resultaterne
har været YI og TF. Hans værste „BCL-Fjende" er nu
blevet god igen, efter at en simpel Bølgefælde har fjernet
enhver Antydning af Nøgleklik fra Modtageren — vel at
mærke med 7 Watts Input fra Anodeakkumulator.
OZ7WH bliver i nær Fremtid mere aktiv paa 3,5 og
7 MC med MO-PA og CO-PA. Han mener iøvrigt, at
hans Kaldesignal bliver misbrugt paa 7 og 14 MC.

I de sidste Maaneder er Traffic Note Rubrikken skrum
pet ind i betænkelig Grad. Vi henstiller til de mange aktive
Amatører om at fortælle „OZ's Læsere noget mere om
de opnaaede Resultater. Der er mange Beviser for, at
især nye Medlemmer læser dette Stof med stor Interesse.
Red.

Korte Bølger og Esperanto.
OZ2P staar igen overfor en større Ombygning af Sta
tionen. Paa 2P's Initiativ bragte „Fyens Stiftstidende"s
Søndagsnumer for et Par Uger siden en fortrinlig Artikel
om Amatør-Radio paa korte Bølger. Vi bemærker med
særlig Tilfredshed, at E.D.R.s fulde Adresse er nævnt i
Artiklen. Et Eksempel til Efterfølgelse!

OZ5MK vil, naar disse Linjer læses, være i Gang med
at sende Morsekursus hver Dag. Tidspunktet kan i Øje
blikket ikke angives, men det bliver i hvert Fald udenfor
Radiofonitiden (det er rart med lidt midtjydsk Optimisme i
denne Tid, hvor vi andre forgæves spejder efter Pauser i
Radioprogrammet! Red.) Udsendelserne vil være let kende
lige, idet de bliver foretaget med moduleret CW. Rapporter
er meget velkomne. Desuden er der foretaget Forsøg med
Telefoni og QRPSending. Afdelingens ulicenserede Med
lemmer arbejder ihærdigt paa at faa Licens.

OZ1NW meddeler, at der næsten er DX-ForhoId paa
3,5 MC, og det kunde tyde stærkt paa det, idet QSO er
opnaaet med SU og CT1. QRK var R6-7. FB, OB!
OZ1Z vil snart være i Luften som licenseret.
OZ7ON er atter i Gang med Fone og Nøgle. Han
gaar igennem i Aalborg paa enhver Tid af Døgnet.
OZ7S er tidligere OZ2SS, der har forandret Kalde
signal. Han har stadig gode Resultater med sin Hartley.»
OZ7Z vil inden længe være i Luften med en ny Sender.
Det bliver dog foreløbig kun med en Hartley og 30 Watts
Input.

Har disse to Ting noget med hinanden at gøre? Ja,
overmaade meget. Esperanto er et uhyre nemt Sprog at
lære — saa nemt, at har man en Ordbog, er man straks
i Stand til at korrespondere med hvemsomhelst. Jeg kor
responderer med PA0GH, og vi har haft megen Glæde
af Esperanto. Vi udveksler Tanker og Erfaringer, fortæl
ler hinanden alt muligt af Interesse — altsammen ved Hjælp
af Esperanto.
Ved Hjælp af dette Sprog kunde OZ-Hams komme i
Forbindelse med deres Medamatører Kloden over. Hvorfor
bruger da ikke nogle flere dette Sprog? For det første,
fordi mange knapt aner dets Eksistens. Og for det andet,
fordi nogle mener, at det er noget indviklet Sludder, som
ingen almindelige Mennesker kan lære. For 3 Maaneder
siden modtog jeg et QSL-Kort, hvorpaa der stod: „Pse
korespande Esperantisto". Jeg spekulerede lidt paa, hvad
det skulde betyde, men fik saa fat paa en Ordbog og
sendte et Kort til Holland, og nu følger Breve og Billeder
Slag i Slag.
I.A.R.U. har blandt sine Maal dette: internationalt Ven
skab, og her er Esperanto til stor Hjælp. Hvordan skulde
vi kunne korrespondere paa engelsk eller andre Sprog
uden at have nøjere Kendskab til vedkommende Sprog?
Men det forlanger Esperanto ikke. I Løbet af ganske
kort Tid kan man være i Stand til at forstaa og skrive
dette. Mange Hams i Udlandet kan Esperanto og vil
gerne lære danske Amatører at kende. Hvem vil med ?
Jeg har lovet min hollandske Ven at skaffe en Forteg
nelse over danske Hams, som taler (eller skriver) Esperanto
eller som kunde have Lyst til at lære det. Nu beder
jeg danske Amatører om at sende mig et Brevkort med
Navn og Adresse, som jeg kan sende til PA, og derfra
gaar de til OK og F. Jeg opfordrer danske Hams til
at være med. Kunde vi danne en Esperanto-Kreds blandt
E.D.R.s Medlemmer, vilde det være meget interessant.
Altsaa: Naar BCL lukker op for Hylekassen, da grib
Esperanto-Pennen.
Vy 7 31
Almar Andersen (OZ4N),
Kræmmergade 2, Nibe.
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Bestillinger paa Krystaller. Pse skriv til Box 45, Nørre
sundby, hvis De kan hjælpe.

M ange

Amatører hørte sikkert den vellykkede Transmission fra OZ4H's Station, som fandt Sted i Stats
radiofoniens Drengetime Torsdag den 7. ds. Udsendelsen
lededes paa den sædvanlige dygtige Maade af Hr. Redaktør
Jens Fr. Lawaetz, som forøvrigt selv er meget interesseret
i Kortbølgeradio og ved flere Lejligheder har vist Ama
tørerne stor Velvilje og Forstaaelse.

dette Nummer bringer vi en Indholdsfortegnelse over
det tekniske Stof i vort Blads 5. Aargang, som hermed
afsluttes. Vi haaber, at det bliver hilst med Tilfredshed
hos de Læsere, som opbevarer „OZ" og eventuelt ind
binder det.

I

edlemmer, som har faste Leverandører af RadioMateriale, bør forsøge at faa disse til at annoncere
i „OZ". Prøvenumre af Bladet kan til enhver Tid faas
hos Redaktøren. Endnu mangler der meget i, at hele
Radio-Branchen er bekendt med vort Blads Eksistens.

M

ontingent-Opkrævningerne for Januar Kvartal udsendes
i disse Dage, og vi beder som sædvanlig Medlem
merne om at tage godt imod dem. Kassereren spares
for en Mængde Arbejde, naar Indløsning sker med det
samme. Skulde en Opkrævning ved en Fejltagelse gaa
uindløst retur, bedes Kontingentet hurtigt indbetalt paa
Postkonto 22116.
H. F.

K

ktober Numeret af „T. & R. Bulletin" bragte en Artikel
om den elektronkoblede Oscillator, forfattet af ZL4AI.
Det bemærkelsesværdige heri forstaas først, naar man faar
at vide, at hele Artiklen inklusive de 4 komplette Dia
grammer er sendt pr. Amatør-Radio fra New Zealand til
England. Selve Artiklen er paa over 1000 Ord, og det
hele blev fejlfrit modtaget af G2ZQ, uden at nogen Gen
tagelse var nødvendig. Farten var 20—25 Ord (100—125
Bogstaver) pr. Minut. Hatten af for G2ZQ!

O

Nyt paa alle Frekvenser.
Dagene 7., 8., 14. og 15. Januar afholder R.S.G.B.
1,7 MC Test. Desuden bliver der Low-power Test den
3., 4., 10. og 11. Marts.

I

OZ2Y - Johs. Egeberg, Algade 31, Korsør.
OZ5J - Peter Jørgensen, Kirkehørup.
OZ7FS - F. C. C. Sinding, Ordrup Jagtvej 86, Charlottenlund.
OZ7G - Gerhard Hansen, Øster Søgade 104, Københ. 0.

ovember Numeret af „QST" bragte en overordentlig
venlig og rosende Omtale af „OZ". Hvis blot vore
danske Læsere er halvt saa godt tilfredse, saa vil Redak
tionen ikke kunne ønske sig mere.

OZ2SS har ændret Kaldesignal til OZ7S.
OZ2NF er flyttet til Amagerfælledvej 19 VI tv - København S.
OZ7KA er flyttet til Ravnsborg Tværgade 9, Københ. N.
OZ7SS er flyttet til Ellevangen 26, Brønshøj.

Ændringer:

N

en 8. December 1923 var en stor Dag i Amatørernes
historiske Annaler, for det var om Morgenen paa
denne Dag, den første Tovejsforbindelse blev bragt i
Stand mellem England og Nordamerika pr. Amatør-Radio.
I Anledning af dette 10-Aars Jubilæum blev der Fredag
den 8. December udvekslet Hilsener mellem R.S.G.B.s
og A.R.R.L.s Formænd, og det hele blev naturligvis besørget
af Amatører.

D

ra OZ7Z er vi bleven anmodet om at efterlyse, hvor
man kan købe Kvarts. Struers kemiske Laboratorium
meddeler, at de ikke kan levere mere, og der ligger mange

F

OZ - DR153 - V. L. Trane Nielsen, Boulevarden, Vordingb.
OZ - DR154 - Svend Jensen, Tranbjerg.
OZ - DR155-Chr. Hansen, Baunevangen 24, Brønshøj.
OZ - DR156 - Rolf Petersen, Strandboulev. 40, Københ. 0.
OZ - DR157-Ingvar Olsen, Apollovej 6, Vanløse.

STORT NYTAARSSTÆVNE I ODENSE.
Herved har vi Fornøjelsen at indbyde alle E.D.R.-Medlemmer til vort store aarlige Nytaarsstævne paa „Industripalæet", Albanitorv, Odense, Søndag den 7. Januar Kl. 14,00.
Da vi ogsaa fra den fynske Afdelings Side ønsker at understrege, at al Uro og Ufred indenfor E.D.R. nu er et
tilbagelagt Stadium, har vi fundet det gavnligt at indføre en fuldstændig Fornyelse i Stævneprogrammet, saaledes at den
traditionelle Diskussion om Foreningsspørgsmaal udgaar. Der vil blive lagt mere Vægt paa fornøjelig Underholdning,
og allerede nu kan vi offentliggøre Hovedpunkterne i det omfattende
PROGRAM:
l. Foredrag med Lysbilleder af OZ7GL (TF3B) om hans Oplevelser paa Island. — 2. Fremvisning af Filmen
fra E.D.R.s Sommerlejr m. m. (Howok Film v/OZ7WH). — 3. Fælles Kaffebord. — 4. Munter Nytaarsrevy i flere
Afdelinger med forskellige Overraskelser. — 5. Teknisk Spørgetime (hvis Tiden tillader det). — 6. Fællesspisning
(tvangfri Menu). — 7. Kammeratligt Samvær med Masser af „Ham Spirit".
Vi haaber at se rigtig mange OZ-Hams fra hele Landet. Anden Indbydelse bliver ikke udsendt. Det er unød
vendigt at anmelde Deltagelse i Forvejen. Vel mødt i Odense den 7. Januar.
E.D.R.s fynske Afdeling.
OZ2E.

OZ5G,

Formand.
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OZ7F.

Sendere.

Fortegnelse over tekniske Artikler i „OZ"'s
5. Aargang.

Antenner.
Hvordan man kan se, om Antennen udstraaler.
Strømfødet Hertz og Zeppelin.
Modvægtens Anbringelse ved L-Antenner.
Antennesystemet og QSX.
En lille, men effektiv Modtagerantenne.
Kapacitiv Antennekobling.
X-OZ7T's Senderantenne paa Motorbaad.

Side

4
7
. 25
51
82
151
188

Hvordan man kan se, om Senderen arbejder
Skærmgitterrør i Sendere.
Krystalstyret Sender til 14, 7 og 3,5 MC.
Undgaa Gennemslag i Neutrodynkondensatoren.
Belastning i Nøglepauserne.
Nyt Forstærkernrincip for QRO-Sendere.
Hvorledes T.P.T.G. gøres krystalstyret.
En Penthode Sender.
Den elektronkoblede Oscillator.
Mikrosender med egen Pladespændingsforsyning.
CC-Tone med en Hartley.
Senderen i E.D.R.s Sommerlejr.
Krystalstyret Sender med regulerbar Bølgelængde.
Pentoden som Oscillator.

Side

85

„ 98

Kraftanlæg og Dele dertil.
Hvorledes man faar Pladespænding til en Sender.
Etankeromformer med Synkronensretter
Nem Maade at forhøje Anodespændingen paa.
Ensretter og Spændingsforhøjer.
Pladespænding fra lavspændt Jævnstrøm.
Interessante engelske Omformere.
Kraftanlægget i E.D.R.s Sommerlejr.
Metal-Ensrettere for høj og lav Spænding.

Side
,

20
52

„

60

„

89

Hjemmelavet Mikrofontransformator.
Beregning af AC-Transformatorer (t. Del).
Beregning af AC-Transformatorer (2. Del).

108

„ 111
.

129

. 185

56 MC Modtager.
Sender til 56 MC.
Senderrør for ultrakorte Bølger.
Meddelelse fra Forsøgskreds 2

„ 103
„ 150
„ 151

Side 6
„ 18
„ 37
65
„' 74
„ 88
„ 102
„ 118
„ 133
„ 134
163
„ 166
„ 182

Modulation.
Nogle Bemærkninger angaaende Telefoni.
Om Sendermodulation.
Klasse B Forstærker til Modulering af Amatørsender. „
Mikrofonundersøgelse.
Ophævelse af Forvrængning ved 80-100 % Modulation. „
Gittermodulation.
Indikator for Overmodulation.
En Telefoni Monitor.
Modulation (Gitter og Absorbtion).
Modulation (Plade).
Schåfer-Rør uden særskilt Glødestrømskilde.
25 Watts-Forstærker til Klasse B Modulator.

Side 84
„ 104
„ 130
„ 176

Diverse praktiske og teoretiske Artikler.
Side 36
„ 84
„ 102

Modtagere.
Tonekontrol paa Modtagere.
Telefunken Kortbølgemodtager 32A.
Retningslinjer for Bygning af Kortbølgemodtager.
Erfaringer med Kortbølgemodtagerens Konstruktion. „
Push-pull Detektor.
Kortbølgemodtager med HF-Forstærkning.
Kapacitetsfølsomhed ved Telefontilledningerne.
Penthoden som Detektor.
Usædvanlig Kortbølgemodtager.
Tysk Industri-Kortbølgemodtager.
Ny Telefunken kombineret Kort- og Langbølgemodtager „
Forslag til rigtig Afstemning i Baandmodtagere.
Skærmgitterrøret som Detektor.

Side 23
„ 117
„ 132

Ultrakorte Bølger.
Side 41
„
98
„ 169

Midler til Undgaaelse af BCL-QRM.
Klikfri Nøglemetode.
Billig Bølgefælde.
Nøgling i Gitteret.
Forstyrrelsesfri Modtagning paa lange Bølger
i Nærheden af Kortbølgesender.
Et Nøglefilter.
BCL lnterferens-Eliminator. .

Side
1
„ 17
„ 33
,. 49
„ 97
„ 113
„ 146
„ 162

Transformatorer

. 100
„

OZ7DV, Odense.
OZ5R, Randers.
OZ7KG, København.
OZ4H, København.
OZ1NW, Vaarst.
OZ7EL, Herløv.
OZ7CV, København.
OZ2NF. Nykøbing F,

Krystalstyring.
Naar Krystallet er slebet for tyndt.
Turmalinkrystaller.
Kvartskrystallets Egenskaber.
Krystalstyringens Princip.

4
35
38
41
45
54
56
58
81
105
105
116
136
183

Stationsbeskrivelser.

Drosselspoler.
HF-Droslen i Sendere.
HF-Droslen i Modtagere.

Side
„
„
,,
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Side 11
„ 22
39
„ 45
71
„ 76
„ 88
„ 93
„ 147
„ 163
„ 182
„ 186

Nytten ved Break-in. .
Over- og underspændt Tilstand.
Radiofoniinstallationen i Statsradiofonibygningen.
Tips.
Forslag til Opnaaelse af større Nyttevirkning
Frekvenskonstans uden Krystal.
Et Relais.
Maaling af højfrekvent Strøm.
En støvtæt Krystalholder.
En Anvendelse af Glimlampe -Tonefrembringeren.
En ny Nøglemetode.
Bølgemaaler med Rør.
Maaling af højfrekvent Strøm (Rettelse).
Et Thermo-Tidsrelais.
Højfrekvenstelefoni paa Højspændingsledninger.

Side 8
„ 9-28
„ 13-21
„ 31-62
„ 37
„ 55
„ 74
„ 75
„ 78
„ 78
„ 114
„ 118
„ 124
„ 168
„ 170

„OZ" udgives af Landsforeningen „EXPERIMENTERENDE
DANSKE RADIOAMATØRER," Postboks 79, København K.
Ansvarshavende Redaktør: Helmer Fogedgaard pr. Skrøbelev St. Al Korrespondance vedrørende Bladet sendes hertil.
Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
Klager vedrørende Tilsendelsen af „OZ" rettes til Postvæsenet
Sekretær: Ahrent Flensborg, Postboks 11, Ringsted. Hertil
sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold.
Kasserer: O. Eriksen, Odinsvej, Faxe Ladeplads.
QSL-Manager: Paul Heinemann, Vanløse Allé 138, Vanløse.
Eftertryk af „OZ"s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse.
Afleveret til Postvæsenet Torsdag den 14. Decbr.

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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