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Kortbølgeamatørernes internationale Samarbejde.

Mennesker med fælles Interesser holder sammen og 
løfter i Flok. Organisation og Samarbejde er Tidens 
Løsen. Det giver Styrke, Slagkraft og positive Resul
tater. Alle, der er i samme Baad, giver hinanden 
Haanden til ubrydeligt Sammenhold. Dette er Logik i 
Renkultur.

Ogsaa Kortbølgeamatørerne forstod hurtigt Sammen
holdets Betydning. I de fleste Lande med et større 
Antal private Sendere er der dannet Amatørorganisa
tioner. Disses nyttige Arbejde baade indadtil og udadtil 
er saa godt kendt fra vor egen E.D.R., at en nærmere 
Omtale er overflødig.

Men det er ikke nok, at hvert Land har sin Sammen
slutning af Kortbølgeamatører. Ogsaa internationalt set 
er der i høj Grad Brug for Samarbejde, idet Kortbølge
amatørernes Virkeomraade er hele Jordkloden. En 
naturlig Følge heraf var Dannelsen af „International 
Amateur Radio Union (I.A.R.U.) for adskillige Aar 
siden. Denne Centralforening, som nu omfatter 23 
Organisationer, har Hjemsted hos A.R.R.L. med „QST“ 
som officielt Organ.

I.A.R.U. har forlængst bevist sin store Betydning 
som Repræsentant for alle Jordklodens Senderamatører. 
Medlemstallet, der andrager adskillige Titusinder, be
virker i Forbindelse med de amerikanske Myndigheders 
Velvilje overfor Amatørbevægelsen, at vi kan se Frem
tiden nogenlunde roligt i Møde.

Det er jo særlig paa de internationale Konferencer, 
hvor Frekvensfordelingen er paa Tale, at der er Fare 
paa Færde. Gang paa Gang ser vi den kommercielle 
Trafik kræve Indskrænkning af Amatørbaandene, der 
saavist ellers er smalle nok i Forvejen. Men I.A.R.U.

er anerkendt som berettiget til at være repræsenteret 
paa disse vigtige Konferencer paa lige Fod med de 
kommercielle Interesser. Dette har allerede haft sin 
store Betydning og vil maaske faa det i endnu højere 
Grad i Fremtiden.

Men selv om Frekvensfordelingen er et af de vig
tigste Spørgsmaal, I.A.R.U. beskæftiger sig med, saa 
forekommer der mangfoldige andre Eksempler paa den 
Nytte, en saadan international Sammenslutning kan gøre. 
Af Virksomheden udadtil kan yderligere nævnes Frem
førelse af Klager over kommercielle Stationer i Amatør
baandene. Men I.A.R.U. fremmer ogsaa det interne 
Samarbejde, der er Brug for mellem de enkelte Landes 
Amatørorganisationer. Specielle Forkortelser til Brug i 
Amatørernes Radio-Korrespondance, Rapporteringssy
stemer og andre praktiske Bestemmelser autoriseres af 
I.A.R.U., efter at de tilsluttede Foreninger har deltage 
i en Afstemning derom.

En betydningsfuld Sag, som I.A.R.U. ogsaa har orga
niseret, er QSL-Fordelingen. Hver I.A.R.U.-Afdeling 
har sin QSL-Central, som arbejder sammen med de 
øvrige. Derved kommer QSL-Kortene nemt og billigt 
den rette Amatør i Hænde, hvor paa Kloden han end 
bor, og anden Adresse end Kaldesignalet er unødvendig. 
Til Grund for Udvekslingen af disse Tusinder og atter 
Tusinder af Kort ligger et meget omfattende Orga
nisationsarbejde.

Men ikke enhver Amatørsammenslutning kan faa Del 
i disse Goder. Der skal først en Godkendelse til, og 
I.A.R.U. anerkender principielt kun een Organisation 
i hvert Land. Denne udmærkede Ordning modvirker i 
høj Grad Splittelsestendenser, som af og til er frem-
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kommet. Hvis vi som et Tankeeksperiment antager, at 
E.D.R. engang skulde komme ud for, at der blev dannet 
en konkurrerende Organisation her i Landet, saa vilde 
Konkurrenten straks faa Grunden slaaet bort under sig. 
Der kunde nemlig ikke blive Tale om international 
Godkendelse, og en Blokering vilde blive Følgen. Ingen 
udenlandsk QSL-Central maa sende Kort til danske 
Amatører udenom E.D.R., som har Eneret for Danmark.

Igennem Aarene har der i flere Lande været Split
telse i Amatørorganisationerne. Særlig erindrer vi de 
konkurrerende Foreninger i Polen og Spanien. Men 
ved I.A.R.U.s Mellemkomst blev Parterne igen forligt. 
Saa først bagefter -— altsaa lovlig sent — gaar det op 
for de paagældende, hvor meningsløst det er at kæmpe 
imod hinanden, naar Maalene i Virkeligheden er fælles. 
Oftest er det kun snæversynede personlige Interesser, 
der har givet Anledning til de skønne spildte Kræfter.

Vort Naboland Sverige er i Øjeblikket Skueplads 
for en saadan Kamp mellem to stridende Amatørorga
nisationer. De nærmere Detaljer kender vi intet til, 
men Bladet „Frekvens“, der er Organ for den nystiftede 
„Sveriges Kortvågsklubb“, viser, at der er Tale om en 
alvorlig Splittelse. Maaske har S.S.A. (den gamle svenske 
I.A.R.U-Afdeling) i det sidste Aar arbejdet noget trægt 
— bl. a. er Medlemsbladet „QTC“ udkommet noget 
uregelmæssigt — men man skulde synes, at en Fornyelse 
af Ledelsen maatte have været tilstrækkeligt. For- 
haabentlig vil vore svenske Kolleger snart igen finde 
hinanden i fornuftigt Samarbejde. Det er jo dog S.S.A,, 
der har I.A.R.U.s Anerkendelse og følgelig ogsaa den 
største Trumf i Baghaanden.

Betydningen af Amatørernes internationale Samar
bejde vil være indlysende for enhver. Alene af den 
Grund kan ingen dansk Kortbølgeamatør forsvare at 
staa udenfor E.D.R., som lige fra første Begyndelse 
har været tilsluttet I.A.R.U. Den Fællesskabets og Sam
følelsens Aand, der danner Grundlaget for I.A.R.U., 
vil stadig være det bedste Værn for vore Interesser. 
Og i Tilgift har vi den Glæde at kunne pege paa, at 
indenfor Kortbølgeamatørernes Organisationer er Klasse
kamp, Partipolitik og Racehad ukendte Begreber.

H. F.

Røret uden Glødetraad og Gitter.
Efter „R9“.

Endelig synes det længe ventede Radiorør uden Gløde
traad at være i Sigte. I mange Aar har man vidst, at 
det vilde blive muligt at fremstille saadanne Rør, idet 
en Cirkulation af Elektroner kan bringes i Stand paa 
anden Maade end ved at „koge“ dem ud af en stærkt 
opvarmet Glødetraad som hidtil. Television Labora

torierne i San Francisco og Philadelphia har foretaget 
Forsøg med et Rør, der ogsaa sikkert faar Betydning 
indenfor Amatør-Radio i nær Fremtid, og vi beskriver 
derfor Principperne for denne interessante Nykonstruk
tion i det følgende.

Tegningen viser, hvorledes Røret er indrettet. Kl 
og K2 er Katoder, som bombarderes med løse Elektroner, 
hvorved der slaas et endnu større Antal Elektroner 
bort fra dem — de saakaldte sekundære Elektroner. 
Baade Kl og K2 er belagt med et af de Stoffer, der 
betinger Fotocellens Virkemaade, f. Eks. en Legering 
af Sølv og Cæsium. Det vil med andre Ord sige, at 
det derved gøres lettere for Kl og K2 at udsende 
Elektroner, naar de rammes af Elektroner. Mellem Kl 
og K2 ligger Anoden A, der har Form som en Ring.

Kl og K2 forbindes nu til en Svingningskreds, og 
et Anodebatteri sluttes til Klemmerne H.V. Problemet 
er nu at ramme en af Katoderne med nogle løse Elek
troner, og dette gøres ganske simpelt ved at belyse 
den paagældende Katode. Lad os antage, at vi belyser 
Kl. Da Katoden er i Besiddelse af fotoelektriske Egen
skaber, vil et Antal Elektroner forlade dens Overflade, 
og de vil naturligvis tage Retning mod A, som er 
positiv og derfor tiltrækker dem. Elektronerne flyder 
saa ud gennem H.V. til Midtpunktet paa den afstemte 
Spole og endelig tilbage til Kl. Idet Strømmen passerer 
Halvdelen af Spolen, bringer den den afstemte Kreds 
i svage Svingninger.

Naar nu Elektronerne kommer fra Kl i et Øjeblik, 
hvor den anden Ende af Svingningskredsen er blevet 
positiv, saaledes at ogsaa K2 er blevet let positiv, vil



nogle af Elektronerne have en Tendens til at fortsætte 
gennem den ringformede Anode til K2, der — idet 
den rammes af Elektronstrømmen — nu ogsaa begynder 
at sende sekundære Elektroner ud, og saa er Spillet 
gaaende. Den eneste Hindring for, at Røret nu kan 
frembringe stærke Svingninger, er, at den svagt positive 
K2 ikke kan trække Elektronerne kraftigt nok til sig 
uden om den stærkt positive Anode A.

Hvis man nu kunde koncentrere den fra Kl flydende 
Elektronstrøm, saaledes at den blev til en tynd Straale 
i Stedet for en uformelig Sky, vilde Størstedelen af 
den passere igennem A og gaa direkte over til K2. 
For at opnaa dette kunde man gøre Kl mere eller 
mindre skaalformet. Man kan ogsaa bruge samme Me
tode, som anvendes i mange gammeldags Katodestraale- 
rør, Magnetroner o, lign. — nemlig anbringe Røret i 
et stærkt magnetisk Felt, der forløber parallelt med den 
Retning, hvori Elektronstrømmen søges placeret, hvilket 
i dette Tilfælde vil sige, at Magnetfeltet maa gaa paa 
langs af Røret og derfor kan frembringes af en eller 
flere Spoler, viklet omkring dette.

Paa Tegningen er vist 2 „Tøndebaandsspoler“ (skra
verede), forbundet i Serie med en eller anden Form 
for Jævnstrømskilde. Med rigtigt dimensionerede Spoler 
og rigtig Strømstyrke vil Elektronstrømmen kunne kon
centreres til en tynd Straale igennem Røret.

Nu vil Elektronerne altsaa naa K2 i store Mængder 
og slaa et stort Antal sekundære Elektroner løs. Disse 
tiltrækkes af A, som de dog ikke rammer paa Grund 
af den af Magnetfeltet frembragte Koncentration. I 
Stedet fortsætter de direkte til Kl, hvorfra endnu en 
Strøm af sekundære Elektroner slaas løs o. s. v.

Den afstemte Kreds maa naturligvis afpasses saaledes, 
at den kan svinge i Takt med denne stadige Vekslen 
af Strømretningen. Derved vil Spændingerne over 
Svingningskredsen paatrykkes Kl og K2 paa de rigtige 
Tidspunkter, saaledes at en Katode altid er positiv 
netop i det Øjeblik, da Elektronstrømmen begynder at 
bevæge sig hen imod den.

Vi ser altsaa, at vi maa faa Elektronerne til at fare 
gennem Røret med en saadan Fart, at de akkurat be
væger sig fra Kl til K2, mens den afstemte Kreds 
svinger gennem en halv Periode. Elektronhastigheden 
er regulerbar ved Indstilling af Anoderingen A’s Spæn
ding. Variation af denne Spænding forandrer ikke 
Anodestrømmen gradvis som i vore almindelige Oscilla
torer. Derimod stiger Strømmen temmelig brat, idet vi 
forhøjer Spændingen — ganske som om vi havde pas
seret et Resonanspunkt, hvilket ogsaa i Virkeligheden 
er sket.

Yderligere Forøgelse af Anodespændingen faar Røret 
til at lade andre saadanne Resonanspunkter passere, 
idet det sidste (og mest udprægede) af disse naas ved

den Spænding, der faar Elektronerne til at fare igennem 
Røret, samtidig med at Spændingen i Svingningskredsen 
beskriver en halv Periode. De andre (mindre) Resonans
punkter synes at svare til Elektronhastigheder, der er 
1/3 1/5 o.s.v saa store, hvilket kunde tyde paa, at 
Røret samtidig arbejder med flere Elektronsværme, der 
farer frem og tilbage mellem hinanden mere eller mindre 
ligeligt fordelt i Røret.

Svingningernes Frekvens afhænger altsaa for en stor 
Del af den afstemte Kreds, men den korrekte Anode
spænding er samtidig af stor Betydning. Frekvensom- 
raadet afhænger i nogen Grad af Rørets Længde. Det 
er imidlertid lykkedes med forhaandenværende Rør 
at fremb'rinqe Svinqninqer fra 200 KC til 60 MC 
(1500 - 5 m).

Dette Rørs forskellige Muligheder kan endnu ikke 
helt overskues, men det betragtes som givet, at det 
ogsaa er velegnet som Forstærker. Television Labora
tories, Ltd. eksperimenterer for Tiden stærkt med det
— bl. a. med Henblik paa store Typer til Sendebrug, 
og der er Grund til at følge den videre Udvikling 
med allerstørste Interesse.

(Oversat af OZ5MK).

QSL-Centralen.
I Februar Maaned har QSL-Centralen været flittigt 

benyttet af saavel Sender- som Modtageramatører. Fra 
Senderamatørerne er der modtaget 1036 Kort, og til 
de, der har haft Kuverter inde, er der sendt 808 Stk. 
Fra Udlandet er der modtaget 2645 Kort.

Det er ikke saa faa Kort, der ligger til licenserede 
Amatører, som har glemt at indsende Kuverter, ligesom 
det er utroligt, hvad der ligger af Kort til ukendte 
Amatører. Det nytter ikke, at E.D.R.s Medlemmer 
sender Kort til ulicenserede OZ-Stationer gennem 
QSL-Centralen, for de vil uvægerlig blive returneret.

Ønskes Fotos medsendt QSL-Kortene, maa de ikke 
fæstnes med Clips. Kun Lim ellerFotohjørner maa benyttes. 
Ved Anskaffelse af nye Kort, bedes man sørge for, at 
de ikke bliver væsentlig over Postkort-Størrelse. Af 
Hensyn til Ønsket om at kunne sende Kortene saa 
billigt som muligt skulde for svært Karton eller ligefrem 
Dobbeltkort helst undgaas.

Kuverter fra følgende Amatører vil med Glæde blive 
modtaget: OZ1B, 1K, 1L, 1Q, IR, 2H, 2P, 2T, 2VH, 
3A, 3H, 31, 3KW, 3L, 3PA, 3V, 4A, 5B, 5DM, 5EC, 
5J, 5K, 5L, 5M, 5R, 5U, 7AA, 7B, 7BR, 7G, 7H, 
7HL, 7HN, 7HS, 7IM, 7JM, 7NG, 7PH, 7SCh, 7U, 
7VE, 9H, 9L, 9N, 9S, 9VR, 9W, 9WB, DR069, 
70, 120, 123, 124, 129, 134, 136, 137, 167, 175, 180, 
182, 184, 191, 200, 205, 207. Til nævnte Hams ligger 
fra 2 Kort og opefter.

For at lette mig lidt i Arbejdet med Centralen hen
stiller jeg til de Amatører, der sender større Bundter 
af Kort ind at ordne dem alfabetisk efter Prefixes. 
Paa indsendte Kuverter bedes saavel Kaldesignal som 
eventuelt DR-Numer anført. OZ7GL.
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Transportabel  Sender og Modtager for 56 MC.
Meddelelse fra FK2 ved BØRGE OTZEN, OZ8T.

I Forsøgskreds 2 foregaar der stadig noget til Trods 
for den tilsyneladende Inaktivitet i Form af manglende 
Meddelelser i „OZ“. OZ7BR holder stadig sin Station 
i Beredskab, klar til Udrykning med kort Varsel. 
DR-073 og C. O. Hanssing, der ikke er i FK2, har 
Modtagere og er os behjælpelige med at aflytte vore 
Udsendelser. Jeg selv er sluppet ud af Hospitalet, og 
min 56 MC „Rig“ bliver nu gjort i Orden. Jeg har 
bygget en „Portable“, som jeg skal beskrive i korte 
Træk.

Den bestaar af Modtager, Sender og Modulator, der 
er sammenbygget i en Kasse, hvor ogsaa et Batteri 
paa 120 Volt, der giver Strøm til Modtageren og For
spænding til Modtager og Modulator, findes. Udenfor 
findes et 150 Volts Royal Anodebatteri, 3½ Gange 
normal Kapacitet, og 3 Stk. Volt Glødebatterier, 
der er af en sværere Type end „Tiger“-Typen. En 
Modstand paa 1/2 Ohm sørger for, at Rørene ikke faar 
mere end 4 Volt. Modstanden kortsluttes, naar jeg 
bruger Apparatet ved Akkumulatordrift.

Modulatoren er en almindelig Push-pull Opstilling, 
hvor Udgangsrørene er RE134. Senderen er ligeledes 
Push-pull-TNT med M0402. Spolen L2 bestaar af 3 
Vindinger 40 mm i Diameter, og har en Længde paa 
45 mm. Gitterspolen har 9 Vindinger 18 mm i Diameter 
og er ligeledes 45 mm lang. Gitteraflederen er paa 
15000 Ohm. Afstemningen foretages med en Konden
sator, der kan være med Split-Stator paa ca. 50 cm. 
Gitterspolen trækkes ud eller skubbes sammen, indtil 
Senderen svinger med Minimum af Pladestrøm paa den

ozsr.
*93f.

ønskede Frekvens. Jeg bruger induktiv Kobling med 
een Vinding ved hver Ende af Pladespolen. Feederne 
afstemmes ved Hjælp af Cl og C2, der er paa ca. 
50 cm.

I Modtageren, der ikke adskiller sig fra Typen, vi 
tidligere har benyttet, bruges en Detektorspole med 5 
Vindinger, 21 mm i Diameter 35 mm lang. C5 er en 
lille Kondensator, der er lavet af et Par Traade, der 
er snoet sammen. C6 er 30 cm, C7 1000 cm, C8 50 
cm, C9 2-3000 cm, C10 10000 cm, C11 3000 cm.

36



Endelig er Ch en HF-Drossel, (28 Vdg. 18 mm i 
Diam. af 0,25 Traad) med hvilken der skal eksperimen
teres lidt for at opnaa et gunstigt Resultat. R2 er 1-5 
Megohm.

Balancekondensatoren C4, der ikke maa være for 
stor, (ca. 5 cm til hver Side max.) repræsenterer faktisk 
det eneste nye i Opstillingen. Dens Arbejde er at bort
eliminere Senderens Paavirkninger paa Detektoren. Den 
benyttede Dipol kommer derved til at virke som T-An
tenne for Modtageren. I den nærmeste Fremtid skal 
jeg forsøge med A442 i Detektoren, og jeg venter, at 
det vil give bedre Resultater end de almindelige A415 
Opstillinger.

I Amerika paabegyndte nogle Amatører sidste Sommer 
Forsøg med Retningsantenner, og disse gav nogle Resul
tater, som ingen havde drømt om. Og straks var 
Interessen til Stede for 56 MC blandt de andre Ama
tører, saaledes at dette Baand nu er et af de mest 
trafikerede i U. S. A. W1AL er Sjælen i Foretagendet, 
og i Øjeblikket gøres der et stort Arbejde fra hans 
Station af en hel Del Amatører, der hver Nat under
søger Forholdene paa 56 MC og desuden nu ogsaa 
112 og 224 MC. De samler et stort Materiale, som 
giver Oplysninger om Foreteelser paa disse høje Fre
kvenser, som vi ikke har et Kuk Begreb om. I Amerika 
har Amatørerne Tilladelse til at benytte alle Frekvenser 
over 110 MC. 125 miles er ikke nogen usædvanlig 
Afstand at „worke“.

Vi er i Færd med at bygge en Retningsantenne, 
som skal bruges til Sommerens Forsøg. Men det er 
ærgerligt kun at være 3-4 Amatører om disse, og føle 
en kold Skulder fra Resten af Forsøgskredsen, der med 
een Undtagelse nær aldrig har rørt en Finger, endsige 
besvaret vore Breve til dem. Alle de Forsøg, der endnu 
er blevet gjort paa 56 MC er — med Undtagelse af 
nogle Forsøg hos OZ5B og DR-144 — saa vidt det 
er kommet os til Kendskab, udført af os selv her i 
Hellerup — Ordrup. 7BR har saaledes haft over 50 
QSO’s, medens han endnu ikke har hørt om een eneste, 
som han ikke selv har været med i.

Danskerne har en hel Del at lære af Amerikanerne, 
der er Pionerer paa dette Omraade. Vel kan vi ikke 
hamle op med dem i Antal, men Energi, det maa vi 
da i det mindste kunne udvise. Til Sommer skal det 
vise sig, om Forsøgskreds 2 er levedygtig; 7BR og 
jeg vil gøre, hvad vi kan, naar blot der er Interesse
— ikke blot i Ord — for hvad vi laver.

Konstruktion af en Vibrator-Omformer.
Af Poul Poulsen, OZ2P.

Da der hidtil har manglet Omtale af den praktiske 
Udførelse af en Induktor-Transformator eller en Vi
brator*), om De vil, har jeg paataget mig at beskrive 
et saadant Apparat, som jeg har brugt hver Dag i den 
sidste Maaneds Tid.

Kærnen og Kontaktapparatet stammer fra en „Ford- 
rulle“ og er af en ganske udmærket Kvalitet. Viklingerne 
er sikkert ogsaa gode, men de er uanvendelige til dette 
Formaal. Kærnen og Kontaktapparatet monteres paa 
et Par smaa Træstykker, saaledes at Induktoren kan 
spændes fast paa en Bundplade. Det er dog ikke til
raadeligt at spænde den fast paa selve Senderen, hvis 
det er en Kortbølgesender, da Vibrationerne vil for
plante sig til Spoler o. lign. og give Instabilitet. I min 
Langbølgesender spiller det ingen Rolle.

Diagrammet viser en amerikansk Løsning af Problemet. Transformatoren 
har 'to Primærviklinger, saa der er Valg imellem Vibrator- og Lysnet- 

Tilslutning.

Mellem Træstykkerne bliver ca. 94 mm, og da Kærnen 
er 14 mm i Diameter, har vi Maalene til det primære 
Spolerør. Dette Rør vikles lettest af tyndt Papir klippet 
ud i Strimler og rullet om en lidt større Form. Et Par 
Meter Gennemslagspapir vil give ca. 1 mm „Gods
tykkelse“. Efter Viklingen dyppes Røret i Shellak eller 
Fernis, saa det bliver nogenlunde stift. Den ydre Dia
meter bliver da omkring 16 mm. Naar Røret er for
synet med Endestykker f. Eks. af 2 mm Pap, faar vi 
kun 90 mm til Viklingen.

Induktoren skulde arbejde med 65 Volt paa Primær 
og give ca. 300 Volt ved 40 MA i Sekundær. Ved 
Forsøg, Maalinger og Beregninger i Blanding eller For
virring, har jeg fundet, at 1000 er et meget passende 
Vindingstal. Det kan synes ret højt, men er aabenbart 
nødvendigt for at faa en rimelig Selvinduktion med 
aaben Jernkærne. Jeg regnede med en primær Strøm 
paa 0,7 Ampere ved fuld Belastning og anvendte 0,4

*) Pladespænding fra lavspændt Jævnstrøm: „OZ“ Side 100 (1933). — Er
faringer vedrørende Omformere og vibrerende Kontakter. „OZ“ Side34(1934) 
— Praktisk Højspændingskilde til  QRP-Sendere: „OZ“ Side 73 (1934).
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mm dobbelt bomuldsomspunden Traad, Traadtykkelsen 
er meget passende, da det jo maa tages i Betragtning, 
at Primærstrømmen er pulserende,

Traadens Yderdiameter er 0,5 mm. Der kan altsaa 
være 180 Vd. pr. Lag, og det giver ca. 6 Lag. Naar 
der ses bort fra Traadens Runding, bliver Gennemsnits

diameteren 19 mm. Traadlængden bliver omkring 60 
Meter med en DC-Modstand paa ca. 8,35 Ohm. Den 
udvendige Diameter er da 22 mm. Sekundærspolen 
vikles paa et Papirrør ganske som Primærspolen.Vindings- 
tallet er 5000, da der er en Del Spændingsfald baade 
i den vibrerende Kontakt og i selve Spolen. DC-Mod

standen i Spolen, som er viklet af 0,2 mm 2 X silke

omspunden Traad, er 228 Ohm, og Traadlængden er 
410 m.

Induktorens gode Virkning afhænger i høj Grad af 
Kontaktapparatets Kvalitet. Mine tidligere Forsøg er 
faldet mere eller mindre uheldigt ud paa Grund af 
daarlige Kontakter, men denne Fordkontakt kan der 
absolut ikke udsættes noget paa. Induktoren har ikke 
svigtet en eneste Gang, siden den er indgaaet i daglig 
Drift. Vibratorfrekvensen er ca. 200, bedømt efter en 
500-periodet Generator.

Skønt jeg ikke ensretter, giver den en rigtig god ICW- 
Tone paa 600 Meter. Paa Langbølge maa man godt 
benytte raa AC til Anodestrøm, men paa Kortbølge 
er det jo ikke tilladt, og vil sikkert ogsaa give en 
daarlig Tone. Kondensatoren over Afbryderstedet findes 
bedst ved Forsøg. Jeg anvender 0,5 MF. Ved lavere 
Spændinger maa den dog være større for i tilstrækkelig 
Grad at virke som Gnistslukker.

En saadan Induktor vil naturligvis være særlig for
delagtig til en transportabel Sender, naar man har en 
Bilakkumulator at tære paa. Det er ikke heldigt at 
belaste en lille Radioakkumulator med 30 — 40 Watts. 
Der er dog heller intet i Vejen for, at den kan udføres 
til mindre Ydeevne og Belastning. Hovedsagen er som 
Regel at faa høj Spænding. 250 Volt ved 10 MA kan 
man sikkert opnaa uden at overbelaste en middelstor 
Akkumulator.

Man kan ogsaa faa Fornøjelse af en Induktor med 
lavere Omsætning til Anvendelse paa Lysnettet. Hvis 
den f. Eks. giver 280 Volt ved 100 MA, kan dette 
ensrettes med Metalensretter*) og serieforbindes med 
DC-Nettet. Anvendelse af Metalensretter har den For
del, at man sparer Glødeviklingen til Ensretterrør. 
For ikke at have Induktoren til at hvæse hele Tiden, 
kan man nøgle i Primærsiden, saaledes at man afbryder 
baade til selve Senderen og Induktoren. At faa Induktoren 
til at arbejde saaledes, at den ikke laver Støj i Lys

*) Metal-Ensrettere for høj og lav Spænding: „OZu Side 129 (1933).

nettet, er vist ligesaa vanskeligt som at dæmpe et HF- 
Apparat, saa det har jeg ikke anstrengt mig for.

Man kunde ogsaa fristes til at sætte en Lavohms

Summer i Serie med Primærsiden af en almindelig 
Krafttransformator. Det er imidlertid meget vanskeligt 
at faa Afbryderkontakten til at virke godt, formodentlig 
paa Grund af den store Selvinduktion.

Lidt om Antenner 
og deres Udstraalingsforhold.

Efter «QST» af OZ7Z.

De fleste Amatører har sikkert lagt Mærke til, at 
deres Sender gaar bedre i en Retning end i en anden, 
at Senderen høres bedre i nogle Lande end i andre, 
og det med saa stor Regelmæssighed, at Tilfældighed 
alene ikke kan forklare det.

I Virkeligheden har de forskellige Antenner ogsaa 
visse Egenskaber, som det vil være fordelagtigt at 
kende og tage Hensyn til, naar man staar overfor at 
skulle indrette sit Antennesystem.

Der er to virksomme Faktorer, der bestemmer An
tennens Udstraaling, nemlig dens Højde over Jorden og 
dens Længde — begge i Forhold til Bølgelængden. 
Disse vil have Indflydelse paa og bestemme Antennens 
Udstraaling i vandret og lodret Plan og herved ogsaa 
bestemme, hvor og hvorledes Senderen høres.

Man maa nemlig gøre sig klart, at det for det første 
kun er den Del af den udstraalede Energi, der forlader 
Antennen under en gunstig Vinkel, der via de reflek
terende Lag naar til den fjerne Modtager, og det har 
ved Forsøg vist sig, at denne Vinkel skal være paa 
ca. 18,5 Grader paa 20 og 40 Meter Omraaderne. 
For at opnaa bedst DX, er det altsaa nødvendigt, at 
saa meget af den udstraalede Energi som muligt forlader 
Antennen under en passende lav Vinkel med Jorden, 
og vi kan nu gaa over til at se lidt paa under hvilke 
Forhold, vi kan opnaa dette.

Fig. 1 viser, hvorledes Energien udstraales fra en 
vandret Halvbølgeantenne, naar den er hævet en kvart 
Bølgelængde over Jorden. Som man ser, er Udstraalingen 
næsten ens under alle Vinkler, og det siger sig selv, 
at man kun ved Anvendelse af stor Energi vil faa gode 
Forbindelser over lange Distancer. Derimod vil denne 
Højde give gode Resultater i Nærheden af Senderen. 
For hver Gang Antennen løftes 1/4Bølgelængde, vil
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Antennens Udstraaling i det vertikale Plan forandre 
sig afgørende.

Fig. 2 viser saaledes, at naar Antennen er hævet 1/2 
Bølgelængde over Jorden, vil den meste Energi udstraales 
under en Vinkel af 30 Grader, og Antennen begynder 
straks at blive- egnet for Langdistanceforbindelser. Ud- 
straalingen ved 3/4 Bølgelængde over Jorden (Fig. 3) 
er ikke særlig heldig, idet en stor Del af Energien 
udstraales lodret, men er Højden først lig Bølgelængden, 
vil den lodrette Udstraaling atter forsvinde, idet Energien 
nu koncentreres under Vinklerne 49 og 15 Grader, som 
vist i Fig. 4,

Det er herved indlysende, at den mest passende 
Højde for en Hertzantenne er en halv Bølgelængde 
eller eventuelt en hel, men paa den anden Side maa 
man huske paa, at Amatørantenner ikke ophænges under 
de ideelle Forhold, som er en Forudsætning for de 
omtalte Udstraalingsvinkler.

Mange Amatørantenner hænger saa nær Huse og 
andre Jordgenstande, at Antennens Højde over Jord
overfladen bliver et i bogstaveligste Forstand svævende 
Begreb, og dette vil i høj Grad have Indflydelse paa 
Antennens Udstraalingsforhold, saaledes at man ikke 
paa Forhaand kan sige noget om en bestemt Antennes 
Brugbarhed. Derimod skulde man kunne regne med, at 
Teorien vil passe nogenlunde i Praksis, naar Antennen 
er frit ophængt mellem Træmaster, eller i hver Ende 
har et blindt Stykke mindst en halv Bølgelængde langt. 
Dette blinde Stykke skal have Antenneæg indsat med 
passende Mellemrum.

Det vil altsaa nu være indlysende, at vor Antennes 
Højde over Jorden vil have en meget stærk Indflydelse 
paa dens Udstraalingskarakteristik og dermed Feltstyrken 
ved den fjerne Modtagestation, men der er endnu et 
Forhold, der maa tages med i Betragtningerne, nemlig 
Udstraalingen i det horisontale Plan eller med andre 
Ord Antennens Retningsvirkning. Det hjælper jo ikke, 
at man udstraaler Energien under den rette Vinkel, 
hvis denne Energi koncentrerer sig i bestemte Retninger, 
der ikke ligger i Plan med Modtageren.

Det viser sig nemlig, at en fritliggende, vandret Halv- 
bølgeantenne har udpræget Retningsvirkning, og denne 
Retningsvirkning betinges af Antennens Længde i For
hold til Bølgelængden. Fig. 5 viser saaledes, at hvis 
Antennens Længde er en halv Bølgelængde, saa vil 
Udstraalingen koncentrere sig vinkelret paa Antennen. 
At dette passer, har mange Amatører allerede erfaret 
i Praksis. Jo større Længden bliver i Forhold til Bølge
længden, jo mere koncentreres Udstraalingen i Retning 
af Antennens Længderetning, uden at Udstraaling under 
90 Grader mod Antennen ophører. (Fig. 6).

Men samtidig med at Antennens Længde forøges, 
vil ogsaa Udstraalingsvinklen formindskes, altsaa antage

en gunstigere Form for Langdistanceforbindelser, og 
dette forklarer, hvorfor Antenner, der arbejder paa en 
Harmonisk, ofte giver gode DX-Forbindelser.

Bølgeskiftning i krystalstyret Sender.
Af LA2N i „N.R.R.L. Bulletin“.

Naar der er Tale om Krystalstyring, tænker de fleste 
af os paa en Sender med konstant Frekvens. For et 
Par Aar siden købte jeg et af disse Krystaller, som er 
ujævnt slebne og hakkede i Kanterne efter at være 
gaaet fra Mand til Mand og skal nu give en Del Raad 
samt beskrive en Metode, hvorved Bølgelængden kan 
forandres efter Ønske.

Pas paa, at Holderen er helt planslebet, og helst 
bør Trykket paa Krystallet kunne varieres. Skal et 
Krystal anskaffes, gælder det om at faa det fra et 
kendt Firma, som garanterer en vis Frekvensstabilitet. 
Og skal De købe et brugt, saa gaa det nøje efter i 
Kanterne og paase, at det ikke er hakket eller ujævnt.

Krystallerne svinger gerne med en Mængde Bibølger. 
Denne Tendens kan man rette paa til en vis Grad ved 
at tilpasse Trykket paa Krystallet. Disse Bibølger høres 
ikke i Monitoren, men nærboende Hams kan fortælle 
Dem om Bibølgernes Eksistens. I særlig Grad optræder 
saadanne, naar Krystallet har et Hak i Kanten, ja i 
værste Fald vil den Slags Krystaller slet ikke svinge.

Alle disse ekstra uønskede Bølger svækker Hoved
bølgen, saa Output bliver mindre, end det normalt 
skulde være. Er man særlig uheldig, saa ligger en af 
Bibølgerne saa nær Hovedfrekvensen, at der opstaar 
Spring i Svingningerne under Brugen, idet Krystallet 
og Holderen opvarmes (Krybning). Disse Spring er 
meget ubehagelige — specielt paa 7 og 14 MC, hvor 
Modtageren helt kan miste Signalerne, naar de springer 
mellem to forskellige Frekvenser.

Et Krystals Frekvens forandrer sig under Brugen 
ved den Opvarmning, som Holder og Krystal udsættes 
for. Skal man holde den saa konstant som muligt, maa 
Holder og Krystal anbringes i en „Krystalovn“, hvor 
Temperaturen automatisk er den samme til enhver Tid. 
Er Oscillatorrøret en Triode, bør man ikke anvende 
højere Pladespænding end 350 Volt ved et 3,5 MC 
Krystal og 250 Volt for 7 MC. Hvis Oscillatorrøret 
er en Pentode, kan man bruge op til 500 Volt paa 
Anoden. Drejekondensatorens Kapacitet bør være ca. 
150 cm.

Jeg har eksperimenteret meget med HF-Drosler, og 
under QSO hændte det, at man fortalte mig, at min 
Bølge havde ændret sig fra sidste Gang, skønt Oscil
latoren var krystalstyret. Denne Frekvensændring var 
altfor stor til at kunne være Krybning, og der maatte
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O Z dig ned.
Redaktør: W. B. FLOM.

Nye Rør.
Sidste Aar fremkom Oktoden. Rørfabrikanterne er 

nu blevet enige om, at det maa være nok at fabrikere 
eet nyt Rør for Fremtiden, nemlig en Noktode med 
23 Gitre.

saaledes være en anden Aarsag. Det viste sig, at 
en ny HF-Drossel, som var indsat i Mellemtiden, havde 
Skylden, og denne Erfaring blev nu udnyttet i Praksis. 
Diagrammet viser Fremgangsmaaden.

OZ7VE begyndte som Radioamatør i 1925, mer. 
først i 1927 opdagede han de interessante korte Bølger 
Ligesom saa mange andre, der startede, før der var 
noget, der hed E.D.R. og ,,OZ“ maatte 7VE tilbringe 
adskillige søvnløse Nætter, inden der opnaaedes Re
sultater.

Den første QSO blev gennemført i Foraaret 1928 
Siden da har 7VE haft mange af sine bedste Timer 
sammen med sin Sender paa 3,5 og 7 MC. OZ7VE s 
QRA er: Viggo J. Eithz, Vestergade 6, Store Heddinge

Der fremstilles 2 Stk. HF-Drosler, begge viklet 
paa runde Træpinde med en Diameter paa 2 cm og 
forsynet med Stikkere, saa de er lette at udskifte. Paa 
den ene Pind vikles 25 m dobbelt silkeomspunden 
Kobbertraad, 0,3 mm tykt, og den anden faar 18 m 
af samme Slags Traad. Desuden anskaffes en Modstand 
(„Dralowid“) paa 50.000 Ohm.

Droslen med 18 m Traad kaldes DR1, og den anden 
med 25 m Traad kaldes DR2. Naar DRl indsættes 
ved P, saa viser Frekvensmaalingen, at man faar en 
Bølge, der ligger højere (altsaa lavere Frekvens), end 
naar DR2 bruges. Og indsættes Modstanden paa 50.000 
Ohm alene ved P, faas en Bølge, der ligger imellem 
de to Droslers. Alle tre Frekvenser er stabile og rappor
teres T9, ren DC.

Denne Metode er meget praktisk paa de nu saa 
overfyldte Baand, og Afstanden mellem de tre Bølger 
er meget stor. Desuden kan man faa Opstillingen til 
at arbejde som almindelig TPTG ved at udskyde Kry
stallet og indsætte en passende Spole i P.

I Sammendrag: DRl giver den længste Bølge og 
DR2 den korteste. Med Modstanden alene faas en 
Bølge mellem de to første. Da Oscillatoren i Løbet 
af et halvt Minut kan laves om til TPTG, kan en 
CO-PA paa samme Tid ændres til MO-PA.

Danske H a m s
XXVIII - OZ7VE

Rigsdagsnyt.
Der er fremlagt Forslag om at indføre et ekstra 

Gitter i vore Fængsler paa Grund af den stadig tiltagende 
Sekundæremission.

Hvad savner De i „OZ“? 
Send Redaktøren et Par Ord derom! Muntre Aftener.

Vi henstiller til Radiofonien om at gøre sig til Grin 
lidt oftere.



Valutamangel.
„Traveller“ beskriver i sidste „OZ" et Besøg hos 

FM8AW. Han skriver, at en Masse Maaleinstrumenter 
straks stak ham i Øjnene. Havde det ikke været mere 
praktisk at stikke dem i Lommen?

Ølmæssigt.
Kongens Bryghus (K. B.) har udtalt sin Glæde over 

de mange K.B.-Amatører, der findes indenfor E.D.R.s 
Rækker.

Wibroes Bryggeri i Helsingør meddeler os, at de 
nu fremstiller specielt Amatørøl, der har faaet Navnet

„Wibroplexa“. Det bør indtages af de Amatører, der 
ved 3-4 Tiden om Morgenen har faaet Vibroplexi i 
Fingrene.
Syg eller —?

OZ2Q, der i Øjeblikket eksperimenterer med Luxem

bourg-Effekt og med Radiofoniens gode Tone, meddeler 
os, at han lider af Bananstik. We have no —.

The staircase.
Jeg nøjes ikke med at tænke paa, om man kan kalde 

Stærekassen et Mindreværdskompleks.
Vy 88!

W. B. Flom.

Optræk til Krig med Statsradiofoniens Licenskontor.
E.D.R. finder Radiofoniens Krav urimeligt og ønsker Dom i Sagen.

I vort Februar Numer omtalte vi, at Statsradiofonien 
havde krævet Afgift af en Kortbølgemodtager, der stod 
i samme Stue som en Radiofonimodtager, hvoraf der 1 
Forvejen var betalt Licens. Dette Krav fandt vi uberet
tiget, eftersom en hel Husstand alle andre Steder har 
Lov til at lytte til Radioprogrammet, uden at der betales 
mere end een Licens. Vor lille Opsats bevirkede, at 
Radioraadet sendte os følgende Skrivelse, dateret den 
18. Februar:

HR. REDAKTØR!
Til en i Tidsskriftet „OZ“ for den 15. d. M. 

optaget af H. F. indsendt Artikel „Lidt om dobbelt 
Konfekt" har Redaktionen bl. a. knyttet følgende 
Bemærkninger:

„Lige da „OZ" er ved at gaa i Trykken, med
deles det os, at Statsradiofonien mærkværdigvis 
fastholder at ville have Licens af de to Mod
tagere i samme Stue. Den paagældende Amater, 
som blev licenseret omkring 1. December, skal 
oven i Købet betale 10 Kr. fra dette Tidspunkt 
og til 1. April. - - -

„Forudsat, at der ikke foreligger nogen Fejl
tagelse, maa det erkendes, at det er en højst 
ejendommelig Logik, man betjener sig af paa 
Statsradiofoniens Licenskontor''.

/ An edning heraf skal man tillade sig at oplyse, 
at Ministeriet for offentlige Arbejder senest ved 
Bekendtgørelse af 19. Marts 1934 har fastsat, at 
der til Radiospredningsfonden skal betales en aar- 
lig Afgift paa 10 Kr. for Tilladelse til Opstilling 
og Benyttelse af et Radiomodtagerapparat. En 
Lytter, der har to Modtagere, maa derfor sel vsagt 

betale Afgift for begge.

At en Indehaver af en Radio-Sendetilladelse for
uden Gebyret for Sendetilladelsen ogsaa skal betale 
almindelig Lytterafgift, kan ikke være Amatørerne 
ukendt, da dette udtrykkeligt er anført i den for 
hver enkelt af Generaldirektoratet for Post- og 
Telegrafvæsenet udfærdigede Sendetilladelse. Der 
skal derfor betales Radioafgift for en Kortbølge
sender, selv om der i samme Husstand, ja i samme 
Stue, findes en Radiomodtager, for hvilken der 
ogsaa betales Afgift.

Sluttelig skal man kun henlede Opmærksomheden 
paa, at Radioafgiften først nedsættes til 5 Kr. 
for ny Lyttere, der anskaffer Apparatet efter en 
15. Decbr., og at en Indehaver af en Radio-Sender 
der er blevet tilladt omkring 1. Decbr., følgelig er 
pligtig til at betale 10 Kr. i Radioafgift for inde
værende Finansaar.

P. F. V.
C. Wamberg.

A. C. Nielsen.
(Fremhævelsen er foretaget af os. Red.).

Efter Modtagelsen af denne Skrivelse har Sagen 
unægtelig yderligere tilspidset sig. Vi maa tilstaa, at 
vi heller ikke forstaar den Logik, der ligger til Grund 
for Radioraadets Meddelelse om, at „en Lytter, der har 
to Modtagere, selvsagt maa betale Afgift for begge“. 
En Videreførelse heraf vil jo nemlig sige os, at en 
Lytter med f. Eks. 10 Modtagere skal betale Afgift 
af alle 10. Noget saadant maa imidlertid karakteriseres 
som komplet urimeligt og vil — hvis det bliver prak
tiseret — i betænkelig Grad komme til at minde om 
Pengeafpresning.

Det er naturligvis Retten til at lytte, der skal betales 
med 10 Kr. om Aaret til Statsradiofonien. Afgift af
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Antenner kan der aldrig blive Tale om, eftersom enhver 
Metalgenstand ved Teknikkens nuværende Stade er 
Antenne nok. Og at anvende mere end een Modtager 
ad Gangen i samme Stue vil være saa absurd, at ingen 
normale Mennesker vil finde paa det. Men selv om 
det alligevel fandt Sted, vilde Forøgelsen af Statsradio
foniens Ydelser til denne mærkelige Lytter være lig 
Nul, Hvad er det saa egentlig, man vil have større 
Betaling for?

Selv med sin bedste Vilje kan ingen Lytter nyde 
Statsradiofoniens Programmer med mere end det ene 
Par Øren, han har. Han faar altsaa ikke mere for sine 
10 Kr., selv om han har 5 eller endnu flere Modtagere 
at skifte med i sit Hjem. I hvert Fald tilkommer det 
Radioraadet at bevise det, saafremt man fortsætter med 
at genere vore Medlemmer med de besynderlige Krav 
om Dobbeltafgift.

At Indehavere af Sendetilladelse foruden de 20 Kr 
til Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsnet skal 
betale almindelig Lytterafgift er os godt nok bekendt. 
Dette Krav er sikkert ogsaa imødekommet af samtlige 
licenserede Senderamatører. Men hvem har faaet denne 
almindelige Lytterafgift? Ikke Generaldirektoratet — 
men saamænd selveste Statsradiofonien! Og for hvad? 
Selvfølgelig for Retten til at være Lytter. Ja — men 
hvad mere skylder de paagældende Amatører da Radio
fonien? Intet! Overhovedet intet! Kun en smagløs 
Paagaaenhed eller manglende logisk Tænkeevne kan ligge 
til Grund for Krav om yderligere Betaling.

Bestemmelsen om, at Senderamatører ogsaa skal betale 
Afgift til Statsradiofonien, er selvfølgelig ikke indsat 
for at gøre Amatørerne til en Slags Malkekøer for en 
graadig Statsinstitution. Den har blot til Formaal at 
hindre, at Folk, der ejer Sender, men ikke Radiofoni
modtager, snyder sig til at blive Gratislytter ved at 
skifte Spoler i Kortbølgemodtageren. Denne Risiko 
undgaas, naar alle Senderamatører betaler Lytterafgift, 
som jo intet har med selve Sendetilladelsen at gøre. 
Gebyret for Senderen er 20 Kr., som det udtrykkeligt 
fremgaar af Loven, saa her er intet, Statsradiofonien 
kan tage til Indtægt for sine besynderlige Anskuelser.

Hvad vi her har fremført viser klart, at der ikke er 
nogen Hjemmel for Opkrævning af Dobbeltafgift hos 
Senderamatørerne. Flere af vore Medlemmer har da 
ogsaa været saa fornuftige at nægte at betale mere, 
end der kræves af andre Lyttere. Af det righoldige 
Materiale, der er stillet til vor Raadighed, fremgaar 
det, at Licenskontoret har arbejdet ihærdigt, og man 
er end ikke gaaet af Vejen for at true med Indberetning 
til Generaldirektoratet for Overtrædelse af Bestemmel
serne i Sendetilladelsen (!).

Naa — den paagældende Amatør tager selvfølgelig 
Sagen med Ro. Han har jo betalt Afgift een Gang og

kan saaledes ikke miste sin Sendetilladelse. Og de øvrige 
10 Kr., som Radiofonien ogsaa kræver, vil ikke blive 
betalt, medmindre Domstolene mod Forventning skulde 
komme til det Resultat, at det er lovligt at opkræve 
dem. Det er af principiel Interesse at faa Dom i en 
Sag som denne, og desuden er det jo en af vor For
enings vigtige Opgaver at staa last og brast med 
Medlemmerne i saadanne vanskelige Situationer. Besty
relsen har derfor enstemmig besluttet, at E.D.R. fører 
Retssagen paa Medlemmernes Vegne, hvis Statsradiofonien 
ikke frafalder sine saare slet underbyggede Krav. Ønsker 
man Krig, saa skal man ogsaa faa det.

Forøvrigt maa man undre sig over den Vilkaarlighed, 
hvormed man har søgt sig „Ofre“ blandt vore Med
lemmer. Ikke nær alle licenserede Amatører er blevet 
opfordret til at betale, skønt man skulde synes, at ens 
Behandling af Landets Borgere burde kunne forventes. 
Der er i det hele taget mange dunkle Punkter i denne 
besynderlige Affære, som vi maa haabe, at en kommende 
Retssag kan bringe Klarhed over.

Denne opsigtsvækkende Strid har iøvrigt ogsaa en 
Side, der vender ud imod eksperimenterende Amatører 
i al Almindelighed. Kravet om Licensafgift af alle eksi
sterende Modtagere rammer jo ikke blot Senderama
tørerne. Ogsaa de almindelige Selvbyggere, der ofte 
har mange Modtagere skiftevis i Brug, vil — ifølge 
Radioraadets Skrivelse — kunne blive afkrævet Beløb, 
som efter vor Formening kommer til at ligge udenfor 
Velanstændighedens Grænse. Her venter vi selvfølgelig 
paa Tilslutning fra vore Kolleger indenfor Radiopressen,

Sagen maa nu gaa sin Gang. Vort Standpunkt er 
ikke dikteret af Stridslyst eller Kværulant-Tilbøjelig
heder. Det er Retfærdighed og sømmelige Metoder, vi 
kræver indført. Herom vil alle E.D.R.s Medlemmer 
være enige, og der er ingen Tvivl om, at denne første 
store Kamp, vor Organisation kaster sig ud i, yderligere vil 
forstærke Sammenholdet blandt alle Danmarks Kortbølge
amatører.

Red.

Erklæring.
Undertegnede, der har Sendetilladelse og ejer 4 Mod

tagere, men kun har betalt Licens af een, maa udtale 
min Forbavselse over, at jeg skal slippe billigere end 
forskellige af mine Amatør-Kolleger. Den Modtager- 
Afgift, jeg har betalt — og som er den eneste, jeg 
ønsker at betale — er den, der kræves i Forbindelse 
med Sendetilladelsen.

Mener Statsradiofonien at have mere tilgode hos 
mig, maa det inddrives ad retslig Vej. Og fore
tager Statsradiofonien sig intet imod mig efter at 
være gjort bekendt med denne Erklæring, maa mine 
Kolleger kunne vente den fejlagtigt opkrævede Dobbelt



afgift tilbagebetalt. I modsat Fald er der Tale om en 
forskelligartet Behandling af Landets Borgere, som kan 
faa farlige Konsekvenser.

Helmer Fogedgaard,
OZ7F.

ET JUBILÆUM.

OZ7WH kan den 28. Marts fejre et smukt Jubilæum, 
idet det da er 10 Aar siden, han startede som Sender
amatør. Den første Udsendelse fandt Sted, mens han 
endnu gik paa Sorø Akademi i 1925. Der benyttedes 
en Hartley-Sender, som arbejdede paa 170 m, og Sig
nalerne blev modtaget paa Krystal en Mil borte. Vi 
ønsker Tillykke og haaber, at 7WH vil komme til at 
fejre mange Jubilæer endnu som Senderamatør.

Fra Afdelingerne.
København.

Mandag den 25. Februar holdt Ing. Gerhard Hansen, 
OZ7G, sit med Spænding imødesete Foredrag om 
Vidunderrøret R.K.20. Der var mødt godt og vel 50 
Hams fra Byen og Omegnen.

OZ7G havde i Dagens Anledning tegnet Diagrammer 
og Kurver, der gav alle mulige Oplysninger om Rørets 
Virkemaade. Endnu er 7G den lykkelige Indehaver af 
det eneste R.K.20, som eksisterer her i Landet, og han

har i lang Tid arbejdet med det i alle mulige Opstil
linger for rigtig at gøre sig bekendt med dets fortrinlige 
Egenskaber.

Røret er beregnet til en Anodespænding paa 1000- 
1200 Volt, men 7G oplyste, at Røret har en lille Bror 
og en lille Søster, som hedder henholdsvis R.K.23 og 
R.K.25. Disse kan nøjes med 500-600 Volt, saa de 
skulde jo nok kunne bruges paa de fleste Stationer 
her. De er begge i Besiddelse af de samme udmærkede 
Egenskaber som R.K.20.

Efter Foredraget var der fælles Kaffebord, hvorunder 
7G havde Lejlighed til at besvare forskellige Spørgsmaal 
fra Medlemmerne. Afdelingen fortsætter sine Møder i 
Griffenfeldtsgade 7 den 18. ds. og den 1., 15. og 29. 
April. Alle E.D.R.-Medlemmer er velkomne. Kontin
gentet til Afdelingen er nu 1 Kr. pr. Kvartal.

E.D.R.s københavnske Afdeling afholder sin halvaarlige 
Generalforsamling Mandag den 18. Marts i Griffen
feldtsgade 7 (Lokale Nr. 6). Dagsorden iflg. Lovene. 
Det bemærkes, at kun Medlemmer af Afdelingen har 
Adgang til Generalforsamlingen, og at Restancer maa 
være indbetalt senest samme Aften. OZ7KL.

Odense.
Vor sidste Klubaften fik et yderst vellykket Forløb. 

Tilslutningen .var steget 100 %, og vi fik en meget 
interessant Aften sammen. Møderne holdes for Fremtiden 
paa Restaurant „Odense“, og næste Mødeaften bliver 
Tirsdag den 26. Marts Kl. 20. OZ9S.

Vestjylland.
Den vestjydske Afdeling paabegynder et Morsekursus 

den 16. Marts Kl. 19,30-20,00 paa 7 MC. Kaldesignalet 
er foreløbig OZ9L. Nærmere Oplysning faas ved Hen
vendelse til undertegnede.

Desuden afholdes den 24. Marts Auktion over Radio
materiale hos OZ9L. Deltagerne maa gerne medtage 
Dele, som ønskes solgt. Der er truffet den Ordning, 
at 25 °/0 af alt, hvad der indkommer ved Auktionen, 
tilfalder Afdelingens Kasse. Disse Midler vil senere 
blive brugt til Forsøg eller andre Udgifter, som jo let 
kan forekomme.

OZ9L.

Hvorfor ikke lade det Morsekursus foregaa paa 3,5 
MC, saa ogsaa andre end de rent lokale Amatører kan 
faa Gavn af det? Red.

Østjylland.
Det første E.D.R.-Møde i Aarhus afholdtes Søndag 

den 24. Februar, hvor der var mødt en hel Del lokale 
Amatører. Ved denne Lejlighed blev der dannet en 
østjydsk Afdeling med OZ9A som Formand.
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Afdelingens Opgave er — foruden Fortsættelse af 
Arbejdet indenfor den østlige Del af den tidligere 
midtjydske Afdeling — at afholde Klubaftener for 
Aarhus-Amatørerne. Tid og Sted for disse Sammen
komster vil senere blive meddelt i „OZ".

Vi haaber, at Amatører fra andre Afdelinger vil 
besøge os ved vore Møder. Selvfølgelig er enhver 
Interesseret velkommen, og vi har altid rigeligt med 
Kortbølge-Baciller paa Lager.

OZ9A.

Randers.
Det sidste Møde, Lørdag den 23. Februar, havde 

ualmindelig god Tilslutning. Vi havde Fornøjelsen at 
se 4 for Randers-Amatørerne hidtil ukendte Kortbølge- 
interesserede fra Hammel- og Hadsundegnen.

At referere, hvad der blev talt og drøftet, er umuligt, 
men det var i hvert Fald Kortbølge-Snak! Forskellige 
„Skrammelkasser“ var medbragt og blev realiseret. Det 
er utroligt, hvad saadanne Kasser kan indeholde! Næste 
Møde bliver 30. Marts, og alle er velkomne — lige 
meget fra hvilken Kant af Landet.

OZ5R.

Horsens.
Det første Kortbølgemøde i Horsens afholdtes den 

1, Marts paa „Heimdal“, hvor der var mødt 10 Med
lemmer. OZ3PA bød velkommen paa E.D.R.s Vegne, 
hvorefter man begyndte den interessante Aften med at 
samles om Kaffebordet.

Senere demonstrerede OZ3A „Schaub“s Verdens- 
Super. Deltagerne havde medtaget forskelligt Radio
materiale, og der blev saa afholdt Auktion, hvor 
OZ5KO var en udmærket Auktionarius. Hvordan man 
ser paa BCL’s i Horsens fik man et godt Indtryk af, 
da en Spole til en „Hylekasse“ solgtes for 1 Øre. Hi!

Efter Auktionen diskuterede man Radioemner og be
sluttede at holde Møde saa vidt muligt den 1. Lørdag 
i hver Maaned. OZ3PA valgtes til Formand for den 
lokale Afdeling. Kl. 24 brød man op efter at have 
haft en yderst vellykket Aften med Masser af „Ham 
Spirit“. Det lader til, at Kortbølge-Bacillen har store 
Udbredelsesmuligheder her i Byen, og vi venter os en 
hel Del af Fremtiden.

OZ3PA.

Nyt paa alle Frekvenser.
G2KZ anmoder — gennem OZ5KO — danske Hams 

om at lytte efter ham paa 1,7 MC Baandet. Input er 
10 Watt, og Frekvenserne 1860 og 1761 KC/s benyttes. 
Paa de andre Baand sendes med 40 Watt paa CO-PA-PA.

OZ4LM har konstateret, at hans Kaldesignal mis
bruges. Det er navnlig paa 7 MC, det er galt. Ogsaa 
OZ7X klager over saadant Misbrug af Kaldesignal, og 
dette har, som mange vil vide, staaet paa i længere Tid. 
OZ7X har nu modtaget 80 QSL-Kort, der hidrører fra 
QSO'er, hans „Dobbeltgænger“ har lavet. Den paagæl
dende opgiver forskellige sønderjydske Byer som sin 
QRA, men altid i tysk Betegnelse — saaledes „Tondern“ 
i Stedet for Tønder. Hvis det ikke drejer sig om en 
tysk Amatør, der ønsker at camouflere sig ved at bruge 
et dansk Kaldesignal, saa maa det i hvert Fald være 
en Mand, der er stærk tysksindet. E D.R. vil være tak
nemmelig for alle Oplysninger, der kan tjene til Paa- 
gribelse af de to Æter-Forbrydere.

Howok Radio beder os meddele, at OZ7Z er udtraad: 
af Firmaet, der iøvrigt fortsætter uforandret. Som de: 
fremgaar af en Annonce i dette Numer, er OZ7Z be
gyndt for sig selv i Vanløse.

Vi erindrer vore Medlemmer om den franske Pokal- 
Konkurrence, der begynder den 24. Marts. Denne Test. 
som sikkert vil være af Interesse for mange OZ-Hams. 
blev udførlig omtalt i „OZ“ for Januar.

Ved Morseprøven i København den 6. ds. bestod føl
gende Medlemmer: Nr. 710, Erik Sanning med Farten 
60 og Nr. 692, Aksel Gerner Jørgensen samt Nr. 768. 
Oluf Petersen med Farten 40 Bogstaver i Minuttet.

EA6AB udgiver et Amatørblad, , Radio QRA“, som 
udkommer hver Maaned. Bladet, der er paa 16 Sider, 
er skrevet paa baade Spansk, Fransk og Engelsk. Pris 
pr Aar er l/2  Dollar, og Adressen er C. Luis Fabregas. 

5 — Palma de Mallorca, Spanien.

Paa sidste Bestyrelsesmøde i E.D.R. blev nedsat et 
Udvalg, bestaaende af OZ2E, OZ3FL og OZ7F, der 
skal tilrettelægge Detaljerne i Landsstævnets Program, 
der vil blive offentliggjort i næste Numer. Stævnet hol
des som sædvanlig i Fredericia 1. og 2. Paaskedag, og 
da det er en af Aarets største Begivenheder indenfor
E.D.R., bør Medlemmerne allerede nu reservere sig de 
to nævnte Dage til Deltagelse.

Ret umotiveret er det blevet forbudt de tyske Amatø
rer at benytte 56-60 MC Baandet. Februar Numeret af 
„CQ“ bragte derfor en Spidsartikel, hvor man paa en
— efter tyske Forhold — temmelig kraftig Maade kriti



serer, at Amatørerne saaledes hindres i at foretage 
Forsøg paa ultrakorte Bølger. Det fremhæves, at For
budet er meningsløst, eftersom der mellem Bølgelæng
derne 7 og 10 m er Plads til ikke mindre end 30.000 
Radiofonistationer ved den sædvanlige Frekvensaf
stand paa 9 KC's. At man saaledes okkuperer Amatør- 
baandet — skriver „CQ‘ meget rammende — svarer til, 
om Tempelhofer-Pladsen blev afspærret, fordi en Loppe 
skulde gøre Friluftsøvelser.

I Østrig har man ogsaa faaet Distriktinddeling, der 
er saaledes: OE1 og 2 Wien — OE3 Nedreøstrig — 

OE4 Burgenld — OE5 Øvreøstrig og Salzburg—OE6 
Steiermark — OE1 Tyrol, Vorarlberg - OE8 Kärnten.

Ingen tysk Amatør kan faa Sendetilladelse uden at 
være Medlem af D.A.S.D. Aldersgrænsen for Tildeling 
af Licens er 18 Aar, men i særlige Tilfælde kan man 
gaa ned til 16 Aar.

De engelske Amatører har mistet en af deres mest 
kendte Kolleger paa tragisk Maade. Det er Q6HP, som 
forleden blev dræbt af 2300 Volt AC i Bairds Fjern- 
synsstudie i London. OZ2P fortæller desuden, at 6HP 
var gift med en Datter af G6VP i London.

Amatørbevægelsen har stadig stor Fremgang i Holland. 
I.A.R.U.-Afdelingen N.V.I.R. blev reorganiseret i For- 
aaret. Der er nu over 300 licenserede Amatører i 
Holland.

Heller ikke alle Lytterne er Tilhængere af Statsradio
foniens Døgndrift, hvad vi har faaet flere Beviser paa. 
Nu ser vi tillige, at Kristelig Lytterforenings udmærkede 
Programblad, .Lytter-Posten", har aftrykt vor Spids
artikel i Febr. „OZ og i venlige Kommentarer giver 
os sin Tilslutning.

Efter at „Radio-Magasinet“ er begyndt at give Kort
bølgestoffet en større Plads i Spalterne, er Bladets 
Korrespondance-Rubrik ogsaa blevet præget af den større 
Kortbølge-Interesse hos Læserne. Det er os en Glæde 
at bemærke, at Redaktionen stadig henviser alle Inter
esserede til E.D.R. „Radio-Magasinet har iøvrigt nu 
faaet „Torotor" til at fremstille specielle Kortbølge- 
Drejekondensator er.

Her er de nye Adresser for tre kendte Amatørorgani
sationer: D.A.S.D., Schweinfurthstr. 78, Berlin-Dahlem

— Reseau Beige, 312, Rue Royale, Bruxelles— U.S.K.A. 
Neu-Allschwill bei Basel, Schweiz.

Til Gavn for Medlemmer, der besøger R.S.G.B.s 
Hovedkvarter er blevet indrettet en Salon, hvor Ama
tørerne kan mødes og diskutere fælles Problemer. Des
uden er forskellige Kortbølge-Apparater udstillet.

Med den Motivering, at Amatørerne i Peru har ud
sendt Nyheder af foruroligende og nedbrydende Karakter, 
har den derværende Regering forordnet, at alle Amatør

Sendelicenser skal suspenderes. Amatører, der alligevel 
sender, vil faa Bøder, og Apparaterne konfiskeres.

Letfattelig Forklaring paa Fagudtryk.

TRAFFIC NOTES.

OZ2M arbejder stærkt paa 14 MC med ca. 85 
Watt Input. De hidtil opnaaede DX-Resultater er: 
CT3, FF8, FM4, FM8, PK2, SU, TF, VE, Wl-2-3-6-9, 
ZC6 og VS6. Med sidstnævnte holdtes QSO i en halv 
Time med QSA5 og R5 paa begge Sider.

OZ3FL har i Februar lavet lidt DX som følger: 
K4, SU, ZT6, FF8, FB8, ZS6, FM4, ET8, ZE1, VP2, 
CN8, W2, og ZS5. Input er omkring 35 Watt. (Det
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ser ud til, at de to Hobro-Amatører er rene DX- 
Specialister. Red.),

OZ5R har i den forløbne Maaned forsøgt sig med 
QRP. Med 2 Watt Input er gennemført en Del QSO 
med G (QRK fra R5-7) og D (QRK R5). 4 Watt 
Input gav QSO med FM4 (R5), EA (R7), F (R6), D 
(R6), U3 (R5) samt OH (R6). De øvrige Amatører i 
Randers og Omegn er i fuld Aktivitet og jager DX.

OZ7SJ har ikke megen Tid grundet paa Eksamens
læsning, men er dog lidt i Gang om Søndagen. Der 
er opnaaet QSO med ZL paa 7 MC, og QRK blev 
rapporteret R6.

OZ9A er mest aktiv paa 14 og 3,5 MC. Paa først
nævnte Baand er opnaaet QSO med SU, FM, FF, 
W og VE.

OZ9MG er aktiv med ny CO-FD-PA og haaber 
paa gode Resultater med denne nye „DX-Maskine“.

OZ9NH arbejder nu ogsaa med en fin ny CO-FD- 
PA, der er monteret paa Glasplade. Af DX er opnaaet 
SU paa 7 MC i den forløbne Maaned. Desuden arbej
des der med Fone paa 3,5 MC.

OZ9A.

OZ9L.

OZ4LM har i de sidste Maaneder arbejdet med 20 
Watt paa 7 MC. Senderen er CO-PA, og der er 
kommet fortrinlige Rapporter fra hele Europa samt 
FM8. Det viste .sig, at PXlAA ikke var DX (Andorra 
i Pyrenæerne). Med CO-FD og 10 Watt paa 14 MC 
er opnaaet FM4, FF8, CT og Wl. Med Hartley og 
20 Watt paa 3,5 MC gav U9 (QRB 3000 km i Luft
linje) W5, R4 og T7. 4LM har prøvet „Locked PA“ 
med godt Resultat. Der benyttedes et 7 MC Krystal 
med Hartley som PA paa 3,5 MC, og Koblingsspolen 
havde 5 Vindinger,

OZ5U har gode Resultater med sin MO-PA, som 
bringer mange T9 Rapporter hjem. Der arbejdes paa 
7 og 3,5 MC. Paa 7 MC er hørt mange OZ-Stationer 
om Dagen. 5U har nogle enkelte QSL-Kort tilgode 
hos OZ-Hams og haaber, at de kommer.

OZ9S er nu færdig med sin nye Sender, men det 
blev kun til en CO-PA, da det var Meningen at an

skaffe et 14 MC-Krystal. Det viser sig imidlertid, at 
et saadant tilsyneladende ikke kan fremskaffes her i 
Landet. Der er stadig Vanskeligheder med at stabilisere 
PA-Trinet, hvorfor et godt Raad udbedes. (Læs Artiklen 
„Neutrodynstabilisering af Sendere“ Side 90 i „OZ“ 
for 1934. Red.). Qzgs

OZ8G har haft en Del Kvaler med sin Hertz og 
vil nu forsøge med en L-Antenne.

OZ9Y har ikke været meget aktiv i den sidste Tid, 
men regner med at komme rigtig i Sving i nær Fremtid.

OZ-DR190 har saa megen QRM fra Lysnettet, at 
Modtagning ofte er umulig. Han bruger 0-V-1 med 
„Lissen“-Spole.

OZ-DR196 haaber at blive meget aktiv som DR- 
Amatør i nær Fremtid. Modtageren er 0-V-2, og der 
bruges en „Prahn“-Universalspole. DR206 bruger en 
Modtager med SG-V-1 og 2. OZ8G.

OZ9L er meget aktiv paa 7 MC med 20 Watt paa 
MO-PA. Det meste af Europa er worked, men DX - 
erne er noget beskedne. Om kort Tid startes der med 
Kvalitetstelefoni paa 3,5 MC.

De øvrige Amatører her paa Egnen er alle aktive, 
men Rapporter foreligger ikke.

OZ2Q har afkortet sin Zeppelin-Antenne betydeligt 
med godt Resultat. Han opsøger for Tiden fortrinsvis 
PA-Stationer for at øve sig i Hollandsk.

OZ5K har været meget aktiv i den sidste Maaned 
med 55 Watt paa MO-PA. Paa 7 MC er foruden 
mange Europæere worked CT2.SU samt FM4 og 8. 
Rapporter fra DR-Amatører er velkomne. 5K har 73 
til OZ7PU fra OH2DSA.

OZ7H er i Gang paa 3,5 MC med CO-PA og 15 
Watt Input. Der eksperimenteres med Schäfer-Modula
tion og 1 Trin Mikrofonforstærkning.

OZ7HL er atter aktiv paa 14 MC. Paa dette Baand 
er Senderen stadig CO-FD-FD-PA, og Input er 50 
Watt. Der nøgles i første FD, da der her kun er 20 
MA at afbryde, og der er ingen Klik at høre. Der er 
worked nogle W-Stationer samt VE i den sidste Tid. 
Rapporterne var R5-8, W4-5 og T9. Den nye Mod
tager virker fb, og selv paa Stueantenne gaar mange 
DX-Stationer ind med stor Styrke.

OZ7KG har i Februar udelukkende arbejdet paa 
14 MC, og Resultaterne var bedre end nogensinde. 
Der er opnaaet QSO med følgende Lande: ZB1, ZC6, 
ZE1, ZS6, ZT6, ZU6, FF8, U9, W2-3 og 8, VK2-3-4 
og 5, V8, PKl og XU8. Paa nær 2 QSOer har alle 
rapporteret QSA5, og QRK har ikke været under R5.
F. Eks. meldte VK R8 og 9, ZT og ZU henholdsvis 
R7 og 8 samt W2 R8-9. W.B.E. er opnaaet.

OZ7M er aktiv paa 3,5 MC og vil gerne have 
DR-Rapporter. Senderen er MO-PA med 8 Watt Input.
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OZ7PU har skilt MO-PA’en ad og vil lave CO-PA 
til Sommer. Han har lavet sig en fb Modtager. Det 
er SG-V-1 med 2 amerikansKe Rør, Type 32 og 33, 
og det sidste er en Pentode med en Udgangsenergi 
paa 0,7 Watt. Paa 1/8 m Antenne høres en Mængde 
Stationer paa 7 MC med R8. Modtageren er monteret 
paa Metal, og der er ingen Netstøj. Indsætningen af 
en effektiv HF-Drossel i Forbindelse med, at alle Minus- 
ledninger førtes til eet Punkt, gav større Signalstyrke.

OZ7X har ikke været særlig aktiv i den sidste Tid. 
Han oplyser, at hans Kaldesignal stadig bliver misbrugt
— hvis det da ikke er det Ekko-Signal, som „Populær 
Radio“ efterlyser. OZ7HL.

Bornholm.
OZ4J vil gerne have Rapporter paa sin nye Push- 

pull Sender, der arbejder paa 3,5 MC.
OZ4KA har nu bygget sig en transportabel Sender. 

Bedste Resultat i den forløbne Maaned er YN.
OZ4YZ arbejder med Fone og CW paa 3,5 og 

7 MC. Rapporter er velkomne.
OZ4YZ.

Fra og med næste Maaned vil „OZ“ i hvert Numer 
bringe en speciel DR-Rubrik under Redaktion af 

OZ-DR144, og vi haaber hermed at have afhjulpet et 
Savn. Amatører, der har Ønsker og Forslag vedrørende 
Stoffet til denne Rubrik, bedes skrive til Herr Ludvig H. 
Weischer, Set. Pederstræde 31 København K.

Kontingent-Opkrævningerne for April Kvartal er ud
sendt og har sikkert som sædvanlig faaet en velvillig 

Modtagelse hos Medlemmerne. Det er jo Grundlaget 
for E.D.R.s nyttige Arbejde for os alle, som vi dermed 
befæster. Skulde nogen have glemt at indløse, kan det 
endnu naas at indbetale Beløbet paa Postkonto 22116.

H F.

RETTELSE.

I den første Formel til Beregning af Hertz-Antenner 
i Februar Numeret manglede der et Tal, saaledes at 
en Udregning kun giver 1/10 af det rigtige Resultat. 
Formlen skal lyde saaledes: Antennens Længde = 

144521/f   Meter, hvor f = Frekvensen, hvortil Antennen 

ønskes at have Resonans.

Vor Formands Afgang.

Det var med stor Beklagelse, jeg læste vor For
mands Indlæg i Februar „OZ“. Paul Heinemann kender 
jeg ikke, men Formanden for E.D.R. og QSL-Manager 
4H — hvem kender ikke ham og ved, hvad han betyder 
for E.D.R. Jeg mener ikke, E.D.R. kan taale at miste 
en saa god Arbejdskraft, en saa ihærdig Foregangsmand 
for E.D.R. som 4H.

Nej, lad os troppe op om vor Formand igen og 
vise, at vi er med ham, og lad saa den anonyme Brev
skriver blive hældt ud med fuld Musik. E.D.R. for 
Medlemmerne og Medlemmerne for E.D.R. Samarbejde, 
Samarbejde og atter Samarbejde!

Lad os faa indkaldt til ekstraordinær Generalforsam
ling hurtigst muligt, saa vi kan faa Ro i E.D.R. 4H
— De har før klaret vilde Oversvingninger, sidst § 14. 
Dette er sikkert ogsaa en Oversvingning, men efter 
alt at dømme paa meget lave Frekvenser, der jo som 
bekendt ikke har Interesse for Kortbølgeamatører og 
derfor heller ikke for E.D.R.

73 til alle E.D.R.-Medlemmer, der ikke benytter den 
anonymes lave Frekvenser. K. Fatam.

_________  OZ5K.
Efter vor Formening er der absolut ingen Uro i 

E.D.R. for Tiden, og det er yderst tvivlsomt, om en 
ekstraordinær Generalforsamling vilde kunne gavne 
Roen. Det vilde jo ogsaa være fuldkommen nytteløst, 
saalænge ingen aner, hvem den anonyme Brevskriver 
er, og en Eksklusion derfor ikke kan foretages.

Red.

HB9AF besøger Danmark.

En af de udenlandske Amatører, som OZ-Hams har 
lagt mest Mærke til, er HB9AF, Herr J. Erb i Stans- 
stad. Og Grunden er den, at HB9AF tiltaler os paa 
vort Modersmaal, naar vi har QSO med ham. Det er 
saa sjældent, at Udlændinge kender vort Sprog, saa 
den Slags Tilfælde bider man straks Mærke i.

Nu meddeler HB9AF, at han regner med at komme 
til København omkring den 21. Marts. Muligvis kommer 
han ogsaa til Odense, hvis Tiden tillader det. Der er 
Grund til at imødese dette Besøg med særlig Interesse 
og Glæde, og alle danske Kortbølgeamatører vil sikkert 
kappes om at give Herr Erb en god Modtagelse. 
HB9AF har været konstant Læser af „OZ“ i et Par 
Aar og er saaledes godt underrettet om danske Amatør
forhold. OZ7F.

OZ5NB - N. C. M. Bauensgaard, Nørregade 19, Skive. 
OZ5P - Martin Pedersen, Hemmersvej 11, Skive. 
OZ5VS - N.P. V. Svendsen, Frederiksgade 26, Skive. 
OZ7M - N. C. Nielsen, Vennemindevej 23 lv-th-

København Ø. 
Atter licenseret: OZ7BO - Bo Brøndum-Nielsen,

GI. Vartovvej 22, Hellerup. 
George W. Olesen (OZ7O), Hellerup anvender ogsaa 
Kaldesignalet OZ5ED.
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OZ-DR210 - Anton Lindblad, Husumgade 22,Kbhvn. N 
OZ-DR211 - Gunnar Jacobsen, Silkeborgvej90, Herning. 
OZ-DR212 - H. Bram Hansen, Tagenshus,

Corneliusmindevej 40, Kastrup.

(Meddelt af Kassereren pr. 28. Februar).
816 - P. Svendsen, Frederiksgade 26, Skive.
817 - N. C. Bauensgaard, Nørregade 19, Skive.
818 - H. Bram Hansen, Tagenshus, Corneliusminde

vej 40, Kastrup.
819 - A. C. L. Olsen, Tolderlundsvej 93 n1, th- Odense.
820 - Anton Lindblad, Husumgade 22, København N.
821 - Henry R. Christensen, Hessensgade 49 lv> th>

København S.
822 - Gunnar Jacobsen, Silkeborgvej 90, Herning.
823 - Christoffer Nielsen, Snukkerupgade 3, Korsør.
824 - Ove Jensen c/o Fotograf Larsen, Dr.Tværgade 51,

København K.
825 - J. O. Fjellander, Jernbaneallé 41, Taastrup.

Atter Medlem.
459 - Poul Olsen, Box 29, Helsingør.

812 - A. Lauridsen er gammelt Medlem Nr. 23.
(OZ-DR00l).

Nye Adresser.
371 - Thorvald Nielsen, Borup.
635 - K. Petersen, Urbansgade 22 V’ Aalborg.

Slettet af Medlemslisten fra Januar Kvartal.
283 - A. Bang Olsen, København F.
396 - G. Andersen, Vejle.
419 - H. C. D. Jensen, Aarhus.
457 - P. Griinert, København N.
552 - K. I. Schmidt, Hellerup.
601 - J. Haugaard, Skive.
625 - H. Christensen, Aars.
647 - P. Jensen, Lyngby.
701 - M. Munch, Hillerød.
703 - S. Hjorth, Helsingør.
726 - S. Jespersen, Skern.
750 - O. Steensen, Viborg.
754 - F. Hansen, Maribo.
756 - G. Madsen, København Ø.
758 - P. Jørgensen, Snoldelev pr. Gadstrup.
765 - V. Sunding, Odense.
773 - L. Sørensen, København K.
779 - K. Nielsen, København S.
799 - P. Andersen, Esbjerg.

Licenserede Amatører udenfor E.D.R. (pr. Vs 1935). 
OZ5H, Lønborg. OZ5JN, Skive.
OZ5Q, Københ. F. OZ7IX, Aabyhøj.
OZ7PG, Københ. N. OZ9MG, Aarhus.
OZ7O, Hellerup. OZ9P, Frederikshavn.

Nyt fra vor Branche.
Fra H. Tscherning Petersen, Selsøvej 19 A, Vanløse, 

som har faaet Repræsentationen for de kendte „Eddy- 
stone“ Kortbølge-Komponenter her i Landet, har vi 
modtaget Katalog for Sæsonen 1935. Det vil uden Tvivl 
glæde vore Medlemmer, at disse specielle Komponenter, 
som vi længe har misundt Englænderne, nu ogsaa kan 
faas her.

Følgende Dele er foreløbig paa Lager: Skærmede 
HF-Drosler til korte Bølger, specielle Kortbølge-Lampe- 
sokler med ringe Tab, Stand-off Isolatorer med Finger- 
skrue (f. Eks, meget praktisk til variabel Antennekobling), 
Spoleforme med 4 og 5 Ben og specielle Isolatorer til 
Feedere i Zepp-Antenner. Desuden et Udvalg af Dreje- 
kondensatorer til Sendere og ultrakorte Bølger. Uden 
Tvivl vil disse fortrinlige Special-Komponenter blive 
stærkt efterspurgt.

En vigtig Komponent, som det hidtil har været 
vanskeligt at opdrive til en rimelig Pris her i Landet, 
er Stopkondensatorer til Sendere med høje Arbejds- 
spændinger. Men nu har vort Medlem, Radiotekniker 
Å, W. Petersen pr. Mern St. hjulpet os over denne 
Vanskelighed, idet han er paabegyndt Fremstilling af 
saadanne Blokke.

Vi har modtaget en af disse Kondensatorer til An
meldelse og bemærker straks, at de fremkommer i 
meget solid Udførelse. Kapaciteten er ca. 1300 cm, og 
der er helt igennem anvendt de bedste Materialer, saa 
der sikres høj Isolation og ringe Tab. Blokkene er 
monteret paa et af de nye fremragende Isolationsstoffer, 
og bestaar iøvrigt af Glimmer og Kobber af fin Kvalitet.

Dertil kommer, at Blokkene er afprøvet ved en Vek
selspænding paa 8800 Volt, uden at der blev Gennem
slag. Vi spaar derfor OZ7VP en stor Sukces med 
disse Kondensatorer. De kan sælges til Amatører for 
4,50 Kr. pr. Stk.

Firmaet A. Sengpiel A/S, Kompagnistræde 22, Kø
benhavn K har tilsendt os Prisliste og Brochurer over 
de kendte „Manens“ Dreje- og Blokkondensatorer, som 
ogsaa er fortrinligt egnede i Sendere. Desuden meddeles, 
at Stand-off Isolatorer paa Grund af fordelagtigt Indkøb 
er nedsat i Pris.

„OZ“ udgives af Landsforeningen „EXPERIMENTERENDE 
DANSKE RADIOAMATØRER,“ Postboks 79, København K.

Ansvarshavende Redaktør: Helmer Foged.ga.ard, 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 11, Ringsted. Hertil 
sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold.

Kasserer: Otto Havn Eriksen, Banegaardsvej 46, Hobro.
QSL-Manager og Annoncechef: Poul J. Jensen, Jernbane 

Allé 9AW, Vanløse.

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

Afleveret til Postvæsenet Torsdag den 14. Marts.

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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