
E. D. R. er den danske Afdeling af „International Amateur Radio Union“, hvis Fortnaal er at udbrede Kendskab til og Interesse 
for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes interesser. Som Medlem optages enhver Kortbølgeinteresseret, saavel 
Sender= som Modtageramatører. Kontingentet, Kr. 3.50 pr. Kvartal, kan indbetales paa Postkonto 22116. Foreningen udgiver 
Bladet „OZ“, som er Danmarks eneste specielle Kortbølgetidsskrift; det tilsendes' Medlemmerne d. 15. i hver Maaned. Alle 
Oplysninger gives ved Henvendelse til E.D.R., Postboks 79, København K., eller helst direkte til Foreningens Sekretær.

Eksklusiv eller demokrat isk  Amatørbevægelse.

En lille Gruppe Amatører, som ikke har kunnet faa 
tilstrækkeligt Afløb for personlig Ærgerrighed indenfor 
E.D.R., har taget sig til Opgave at interessere en stor 
Lytterforenings Medlemmer for Kortbølge-Radio, og 
man har bl. a. følgende Programpunkter: „Enhver 
eksklusiv Tendens i Amatørbevægelsen skal intensivt 
bekæmpes, og Kortbølgeinteressen bør udbredes paa 
den bredest mulige demokratiske Basis“. Dette kan godt 
give Anledning til visse Betragtninger.

Som Læserne vil vide, har vi altid her i Bladet 
hævdet, at det at arbejde med Naturens Kræfter maa 
betragtes som en simpel Menneskerettighed —forudsat at 
de nødvendige Kvalifikationer er tilstede. E.D.R.s 
Standpunkt har stadig været det samme, og derfor er 
enhver — ung eller gammel, fattig eller rig — som 
ønskede at være Medlem, blevet modtaget med aabne 
Arme, naar interessen for de korte Bølger var sand 
og ægte. Forsøgene paa at fremstille E.D.R. som en 
Overklasseforening og med udpræget eksklusive Ten
denser falder ynkeligt til Jorden, fordi enhver kan se 
det usandfærdige deri.

Men selvfølgelig ønsker E.D.R., at Amatørbevægel
sen skal befinde sig paa et passende højt Niveau, saa- 
ledes at de Folk, som bliver sluppet løs i Æteren, 
virkelig kan deres Ting. Vi vil ikke have gjort Ama
tørsendingen til et Stykke Legetøj for Lytterforenings- 
Medlemmer, som er uden teknisk Indsigt og Interesse. 
Kortbølgearbejdet er af en saa speciel Natur, at det 
ogsaa kun kan dyrkes af Specialister. At hjælpe inter
esserede Medlemmer fra alle Samfundslag til at faa de 
nævnte Kvalifikationer er en af E.D.R.s vigtigste Op
gaver. Saa kan man iøvrigt kalde Foreningens Virk

somhed for eksklusiv eller demokratisk — alt efter 
hvad Mentaliteten og Fatteevnen dikterer.

Trængslen paa de smalle Bølgebaand, Risikoen ved 
at arbejde med høje Spændinger og meget mere kræ
ver, at Amatørerne har den nødvendige Kompetence. 
E.D.R.s Stilling hertil er i nøje Overensstemmelse med 
Licensbestemmelserne, som vel ingen finder paa at 
kalde udemokratiske. Alle Fag kræver Sagkundskab, 
og der vil altid findes Personer, som ikke har gjort 
sig fortjent 'til at betræde ethvert Omraade, der har 
deres øjeblikkelige Interesse. Hvis Demokrati altid var 
ensbetydende med et fint Stempel i kvalitetsmæssig 
Henseende, var Sagen ligetil. Men et Krav om Ud
bredelse af Kortbølgearbejdet paa bredest mulige demo
kratiske Basis uden Betingelser af nogen Art opfordrer 
os til Betænkelighed — selv med Fare for at blive ud- 
raabt som Repræsentant for de eksklusive Tendenser.

Den interesserede Amatør følger naturligvis med i 
den tekniske Fagpresse, og han vil da ikke kunne und- 
gaa at blive gjort bekendt med E.D.R.s Eksistens. Et
hvert Forsøg paa ad kunstig Vej at rekruttere nye 
Kortbølgeamatører fra Lytterforenings-Medlemmer, som 
ikke i Forvejen paa eget Initiativ har udvist Interesse 
for tekniske Emner, er baade forfejlet og direkte skade
ligt for alle Parter. Vi glæder os over Amatørbevægel
sens Vækst og er fremdeles parat til at byde enhver 
ærlig Dyrker af de korte Bølger hjertelig velkommen. 
Men kunstig Opdrætning af Kortbølgeamatører — oven 
i Købet med partipolitisk Tendens — er intet mindre 
end en alvorlig Kræftskade, som alle virkelige Venner 
af vor fælles Sag kraftigt maa tage Afstand fra.

H. F.
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Sommerens 56 MC Resultater.
Af Preben Bilberg Jensen, OZ5B.

Nu kan jeg fremvise nogle af mine Resultater for 
Sommeren 1937. Sammen med OZ-DR152 har jeg 
arbejdet med Transceiver paa Cykel. Jeg startede fra 
DR152’s QRA. De første 100 m gik det godt, men 
da jeg rundede det første Gadehjørne, faldt DR 152 ud. 
Han kunde dog godt høre mig. Vi overvejede lidt 
dette Problem og kom til det Resultat, at Aarsagen 
var at søge i DR152’s daarlige Beliggenhed. Derfor 
fortsatte vi Forsøgene med DR 152 kun som Lyttepost, 
og med dette kom vi op paa en Distance af ca. 1,5 
km fra Cykel og med ca. 1,5 Watt Input. Min Bære
bølge kunde DR152 godt høre paa endnu længere 
Afstand, men hvor langt fik vi ikke maalt. Dette viste 
os, at Modulationsgraden var for lav. Samtidig kan jeg 
fortælle, at vi maatte udsætte Forsøgene til de mørke 
Aftener, da jeg ikke kunde være i Fred for Tilskuere 
og nødig vilde anholdes for Gadeuorden.

OZ5B paa Molen.

Søndag den 18. Juli startede jeg med Transceiver 
og hele Historien fra min QRA med OZ7T som Maal. 
Da jeg kom ud til hans Bopæl, kørte jeg hen paa en 
af Bivejene og holdt stille, alt mens jeg lyttede. Da 
pludselig hørte jeg en „pusle“ med en Sender. Jeg var 
jo klar over, at det var 7T, der var ved at starte, og 
kort efter hørte jeg ham ogsaa kalde paa 56 MC 
Amatører. Jeg var jo ikke sen til at svare, og 7T’s 
første Spørgsmaal var angaaende min QRA. Men det 
var jeg jo ikke saadan tilsinds at fortælle med det 
samme. Imidlertid begyndte en Hund pludselig at gø, 
og til alt Uheld kunde 7T ogsaa høre det, saa min 
QRA var røbet. Afstanden var ca. 10 m. Vi prøvede 
saa lidt her, men fik ikke. nogen nævneværdige Resul
tater, idet ca. 1 km var den højst opnaaelige Afstand. 
Jeg kunde godt høre 7T endnu længere, men han 
kunde ikke høre mig. Aarsagen var sikkert den, at

7T havde en mægtig høj Antenne. «« wrin kim be
stod af et 60 cm Kobberrør.

- disse Forsøg gik jeg : • —=: lave en 
. mere, og da jeg havde der :s:d g fik jeg
_ ir-iiisrent Lindell ved Falcks Ridnin: :::■ rr.eget 

interesseret i mine Forsøg, og da Falck som bekendt 
ikke gaar af Vejen for noget, arrangerere nar en DX- 
Tur til mig, og om denne skal jeg nu berette. Det 
hele paa Øresund med Falcks Redningskorps
Motornaad ..Falcken“ og forløb saaledes:

Torsdag den 12. August KL 10 startede vi fra Skude
havnen med ukendt Maal. rerste Maal blev imidlertid 
en af Københavns Havns Bølgebrydere, hvor jeg blev 
sat i Land med min Transceiver og en Baadshage, 
som jeg brugte til Antennemast. Derefter gik Over
assistent Lindell ud med „Falcken“, der ogsaa var ud
styret med en Transceiver. Men nu gjorde min Mod
tager Knuder. Jeg kunde overhovedet ikke faa den til 
at arbejde. Derfor gav jeg Motorbaaden Ordre til at 
sejle mod Nord, idet den stadig skulde lytte efter mine 
Signaler og bemærke, naar de faldt ud. Ordren blev 
selvfølgelig forstaaet, og Baaden fjernede sig mere og 
mere. Til sidst saa jeg kun noget hvidt, og jeg tænkte 
mig ikke den Mulighed, at de stadig kunde høre mig. 
Derfor gav jeg dem Ordre til at forandre Kursen mod 
Øst som Tegn paa, at de stadig kunde høre mig. Dette 
blev straks efterkommet, og jeg gav da Ordre til, at 
de skulde komme tilbage, da jeg kunde se, at vi havde 
en god Distance. Da Baaden kom indenfor min Syns
vidde, klappede Mandskabet i Hænderne i Beundring 
over det fine Resultat. Man havde ikke ventet, at de 
1,5 Watt kunde række saa langt. Baaden havde været 
5 km ude. Vi havde fortjent Frokosten og indstillede 
nu Forsøgene for en Time.

Lidt over Kl. 13 startede vi igen. Nu havde jeg 
begge Transceivers i Orden, og jeg blev atter sendt 
ud paa Bølgebryderen med den ene Transceiver samt 
Reservebatterier, thi vi var klar over, at dette Forsøg
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vilde tage Tid. Efter at vi havde prøvet begge Anlæg 
og konstateret, at de var i Orden, lettede Motorbaaden 
igen, og nu havde vi Forbindelse med hinanden. „Fal- 
cken“ satte atter Kursen mod Nord. Nu kunde jeg 
passe paa Baaden og advare ham imod at paasejle de 
store Dampere eller gøre dem anden Fortræd. Men 
inden jeg vidste at det, kunde jeg ikke mere se Mo
torbaaden. At høre den gik imidlertid udmærket — ja 
det var rent ud sagt imponerende. Jeg kunde ikke 
engang mærke, at den fjernede sig mere og mere.

Nu var jeg klar over, at vi var inde paa noget af 
det rigtige, og af og til spurgte jeg om Positionen. 
Men da Baaden var paa Højde med Klampenborg, 
begyndte de at have Vanskeligheder med at modtage 
mine Signaler, skønt jeg stadigvæk hørte dem udmær
ket. Samtidig begyndte vi at mærke lidt Retningsvirk- 
ning paa Antennerne. Jeg beordrede dem derfor til
bage, selv om de gjorde lidt Vrøvl, idet de trods alt 
stadig kunde høre mig. Snart havde jeg Baaden i Sigte, 
og da vi havde diskuteret Forsøget lidt, begav vi os 
paa en lille Havnerundfart. Her viste det sig imidler
tid, at Molerne og de store Skibe skærmede for os, 
og vi blev enige om at indstille Forsøgene for denne 
Gang. Dog naaede vi en Distance paa ca. 1,5 km for 
dette Forsøg under de daarlige Forhold.

Til Slut vil jeg kortfattet gøre Resultaterne op:
1. Forsøg viste, at Senderen kunde høres paa en 

Distance af ca. 5 km.
2. Forsøg viste med Tovejsforbindelse en Distance 

paa ca. 8 km.
3. Forsøg viste, at mellem Molerne kunde vi kun 

naa 1,5 km.
Dette er nogle af mine Resultater. Senere skal jeg 

fremkomme med de Erfaringer, jeg har gjort med 
Retningsantenner, og derfor vil jeg slutte for denne 
Gang med et: Paa Genhør paa 56 MC.

Faraday’s Skærm.
Af LA1V i „LA“.

Den Energi, man slipper ud i Antennen, skal og 
bør have en saa stabil Frekvens og være saa fri for 
Oversvingninger, som Teknikken til enhver Tid gør 
det muligt, hedder det i vore Licensbestemmelser. Er 
man endvidere saa uheldig at- have en BCL i Nær
heden, skal man desuden sørge for, at hans „Spille
kasse“ som det hedder i Danmark — ikke generes 
af Klik.

Desværre frembringer alle Sendere Oversvingninger 
og Klik i højere eller mindre Grad. Er disse Ting 
rigeligt tilstede i Senderen, er det værste, man kan 
gøre, at koble Antennen direkte paa Anodespolen eller

gennem en Kondensator. Selv om man sætter en stor 
eller lille Kondensator i Serie med Antennen, bliver 
denne en Del af Anodespolen, og Oversvingningerne 
og Klikkene, som rumsterer i Anodekredsen, vandrer 
uhindret lige ud i Antennen. Er de først kommet 
derud, hopper de glade og fornøjede ud i Æteren. 
Oversvingningerne laver da uønsket „Grin“ paa til
ladte og forbudte Bølgebaand, og Klikkene faar temme
lig snart BCL til at „koge over“.

Hvis vi sørgede for, at disse uønskede Svingninger 
'kun holdt sig i Anodespolen, havde de ikke saa let 
ved at genere andre. Klikkenes Rækkevidde vilde i 
hvert Fald blive meget mindre. Det skulde jo synes 
enkelt at raade Bod paa dette ved at benytte induktiv 
Kobling til Antennen, men staar disse to Kredse nær 
ved hinanden, bliver der alligevel en svag kapacitiv 
Kobling mellem Kredsene, og Oversvingningerne samt 
Kliksvingningerne finder Vej ud i Antennen alligevel.

Denne kapacitive Kobling kan man imidlertid blive 
kvit ved at indsætte en statisk Skærm mellem Kred
sene. Denne Skærm, som efter Opfinderen hedder 
Faraday's Skærm, er jo ofte anvendt i Modtagere — 
og benyttes ogsaa ofte i Sendere. Skærmen indsættes 
mellem Antenne- og Anodespole og forbindes med 
Senderens Jordpunkt (Centertap). Den kan let laves, 
som beskrevet i det følgende.

Man tager en Messingbolt og borer en lang Række 
Huller i den. I disse Huller stikker man saa Messing
eller Kobbertraade af ca. 1½ mm Tykkelse og lodder 
dem fast, saa det hele kommer til at ligne en stor 
Kam. Kammens Længde og Tændernes Højde afpasses 
saaledes, at man ikke faar nogen direkte kapacitiv 
Kobling mellem Anode- og Antennespole, naar den 
anbringes mellem disse. Den frie Ende af Tænderne 
bør man lime fast i en Bakeliteliste, saa det kommer 
til at svare til Kammens „Ryg“, hvorved Vibration 
undgaas. Her maa der ikke benyttes metallisk Forbin
delse, for saa faar man et godt Udvalg af lukkede 
Kredse, hvor Tabene bliver store. Afstanden mellem 
Tænderne kan være ligesom Tændernes Diameter.

Man passer paa at sætte Skærmen i den „kolde“ 
Ende at Anodespolen, og Koblingen til Antennen sker 
da rent induktivt gennem denne „Si“. En saadan Kob
ling gaar lige godt til. alle Slags Antenner. Brugte 
man før en Antenne, som blev koblet direkte paa 
Anodekredsen, laver man bare en tilsvarende „Anode
kreds“ for Antennen og kobler den paa her. Ogsaa til 
et Collins-Filter bør man bruge dette Arrangement, for 
det har vist sig, at nævnte Filter ikke altid under
trykker Oversvingninger og Klik.

Denne Faraday’s Skærm kan ogsaa laves paa en 
anden Maade, nemlig ved at lægge et Stykke Kobber
folie udenpaa Anodespolen, selvfølgelig godt isoleret
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fra Vindingerne. Dette Kobberfolie maa ikke være 
saa langt, at Enderne kommer i Berøring med hver
andre, naar det er viklet om Spolen. Der maa være 
en aaben Afstand mellem begge Ender paa ca. 1/2 cm. 
Kredsen bliver altsaa ikke lukket. Skærmen jordes i 
Jordpunktet, og udenpaa lægges saa Antennespolen. 
Yderligere Beskrivelse af Skærmen og Antenne til 
Koblingen findes i „QST“ for Marts.

Jeg for min Part kan tilføje, at denne Skærm hos 
mig har vist sig meget effektiv. Tabene er umærke
lige, og de sidste Rester af Klik er forsvundet. Det 
rareste er dog, at BCL nu er holdt op med at klage. 
Under en tremaaneders Periode i Foraaret, hvor jeg 
ikke rørte Senderen, strømmede Klagerne ind til Støj
kontrollen, og jeg svor paa min. Uskyldighed. Men 
efter at have installeret „Sien“ begyndte jeg at sende, 
og nu kommmer der ikke mere nogen Klager.

Oscillator for Grundfrekvens og  
forstærkede Harmoniske.

Output  paa  4  Baand f ra  e t  3 ,5  MC Krys ta l .
Af John L. Reinartz, W1QP i »QST«.

Hvorfor det skal være fast Skik at benytte Oscil
latorrøret som Mangedobler fra Krystalfrekvensen til
2. og 4. Harmoniske og Forstærker røret kun som 
Fordobler, ved jeg ikke. For at fastslaa, at den al
mindelige Frekvensfordobler kan være akkurat ligesaa 
effektiv som Oscillatoren, naar det drejer sig om Frem
bringelse af højere Harmoniske, prøvede jeg det med 
den Opstilling, der ses paa Figuren. Resultaterne er 
saaledes, at man med et 3,5 MC Krystal i Oscillatoren 
paa 28 MC kan opnaa rigeligt Output til at udstyre 
en efterfølgende 28 MC Forstærker.

Opstillingen adskiller sig fra de almindelige deri, at 
vi benytter det rigelige Output fra CO-Trinet ikke 
alene til at udstyre Gitteret paa den harmoniske 
Generator, men ogsaa til at levere ekstra Energi ud
over den, der faas fra 2. Rør (med CO-Trinet under 
fuld Belastning) til at holde den harmoniske Generator 
gaaende paa Harmoniske af højere Orden, f. Eks. 10.,
11. og 12.

Den almindelige Frekvensmangedobler faar et „Skub“ 
fra Styretrinet for hver 2., 3., 4. o. s, v. Cycle af sin' 
Outputfrekvens afhængig af hvilken af de Harmoniske, 
der udtages fra dens Pladekreds. Naar Frekvensen 
forøges mange Gange, dør Svingningerne i Plade
kredsen hen eller aftager i Amplitude mellem Impulserne 
(„Skubbene“) fra Grundfrekvensen og begrænser saaledes 
Output. Med det Arrangement, der er vist her, føres 
der ekstra Energi til Udgangskredsen mellem Grund

frekvensimpulserne, der stammer fra Styrespændingen 
paa Gitteret. Saaledes forøges Output paa de Har
moniske ved den Energi, der kan faas fra CO, men 
som normalt ikke benyttes.

Cl — 1 cm pr m Bølgelængde (80 cm for 3,5 MC).

C2 — 1 cm pr m Bølgelængde (100 cm maksim. variabel passer for 3,5 MC og højere

Frekvenser).
C3 — 100 cm Glimmer.

C4 og C5 — 50 cm variable.

C6, C7, C8 og C9 — 0,01 MF.

Rl og R2 — 50.000 Ohm 25 Watts, semivariable. Udtaget justeres efter den Skærm-

gitterspænding, de benyttede Rør kræver.-
R3 — 5.000 Ohm, traadvikiet.

Ll — 26 mH for 3,5 MC Krystal (30 Vindinger 1,2 mm Traad paa 38 mm Form). 

L2 justeres til Resonans med 1 cm pr m Bølgelængde paa de ønskéde Harmoniske.

Rørene 802 og 807 har henholdsvis 10 og 20 Watts Anodetab

Diagrammet er meget simpelt. Man behøver blot 
at styre Gitteret paa den harmoniske Generator (Rør 
Nr. 2) paa sædvanlig Maade gennem en Koblings- 
kondensator og anvende saa megen Gitterforspænding 
paa det styrede Rør, som man normalt vil gøre i et 
Klasse C Trin. Det næste, man foretager sig, er saa 
at koble Pladespolen i Oscillatortrinet til den harmoniske 
Generators Pladespole. Man vil opdage, at de to Af- 
stemningssystemer maa være i den rette Fase med 
hinanden. Arbejder Systemet ikke, maa man vende en 
af Kredsene. Koblingsgraden bestemmes af den Belast
ning, CO-Røret kan taale og bør justeres saaledes, at 
Oscillatorrøret tager normal Anodestrøm.

Da den harmoniske Generator med fast Gitterfor
spænding ikke tager nogen Strøm, naar der ikke er 
Styrespænding paa, følger deraf, at naar Krystal-Os
cillatoren begynder at arbejde, stiger Anodestrømmen 
i den harmoniske Generator. Strømmen falder paa sæd
vanlig Maade, naar Pladekredsen afstemmes til Grund
frekvensen eller vilkaarlig Harmonisk. Hvis f. Eks. den 
harmoniske Generators Anodekreds kan afstemmes 
kontinuerligt gennem 8., 9. og 10. Harmoniske af 
Krystalfrekvensen, vil der vise sig et Fald i Plade
strømmen, naar Resonanspunkterne passeres, ligesom 
der kan tages Energi fra alle Harmoniske.

Da den harmoniske Generators Pladekreds er koblet 
tilbage til Krystal-Oscillatoren, er det ikke ønskeligt 
at koble Belastningen direkte til den harmoniske Ge
nerators Udgangskreds, og en Koblingskondensator an
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befales derfor. Denne Kondensator gøres variabel, for 
at man kan kontrollere Output og Belastning. Andre 
Koblingsmetoder end den, der er vist i Diagrammet, 
er mulige. F. Eks. kan de to Spoler „link“-kobles. 
Dette vilde — med udskiftelige Spoler i den harmoniske 
Generators Udgangskreds -— gøre det muligt at have 
en rigtig justeret „Link“ til hver Spole, saaledes at den 
rigtige Kobling kom i Stand, saa snart Spolen blev sat i.

Tendens til Selvsvingninger i 2. Rør forhindres paa 
Grund af Afstemningskondensatorens Afledningseffekt 
over Krystal-Oscillatorens Pladespole, og der viste sig 
heller ingen Besværligheder af den Grund. Kredsen er 
saa stabil, at Gitteraflednings- eller Katode-Forspænding 
kan anvendes, men Gitterbatteri foretrækkes, da det 
beskytter Røret, hvis Oscillatoren skulde svigte.

Da Opstillingen udsender alle mulige Harmoniske, 
maa man passe paa at afstemme til den rigtige Frekvens. 
3., 5., 6„ 7. og 11. Harmoniske har Amatørerne ikke 
Brug for, og man maa derfor være i Besiddelse 
af et eller andet Middel til at fastslaa, at man arbejder 
med 4. eller 8. Harmoniske. Et simpelt og godt Middel 
hertil er en Absorptionsbølgemaaler. Man maa natur
ligvis huske, at Risikoen for at vælge en forkert Fre
kvens er langt større paa de høje Frekvenser end paa 
de lave.

Krystal-Oscillatoren er en Type, der har været i 
Brug hosWlQP i mange Aar, først og fremmest fordi 
den er god ved Krystallet, og fordi fuldt Output kan 
opnaas fra det benyttede Rør. En Pladevirkningsgrad 
paa 64 % er almindelig, og HF-Krystalstrømmen er 
af Størrelsen 1 Milliampere pr MA Anodestrøm. Kredsen 
i Oscillatorens Katodeledning afstemmes til ca. Halvdelen 
af Krystalfrekvensen; for et 3,5 MC Krystal altsaa til 
1,7 MC. Katodespolen, som kan være paa 100 Mikro- 
henry, er shuntet med en 100 cm fast Kondensator. 
Gittermodstanden bør være af den traadviklede Type 
og forbindes mellem Gitteret og Katodeenden af den 
afstemte Kreds. I CO's Anodekreds anvendes bedst en 
Kapacitet af 1 cm pr. m Bølgelængde. Det samme 
gælder forøvrigt ogsaa Anodekredsen for 2. Rør.

Denne harmoniske Generators Virkning afhænger af 
„Forbruget“, d. v. s. der maa ske en Formindskelse 
af Udgangsenergiens Spændingsamplitude, før det næste 
„Skub“ faas fra Grundfrekvensen. Dette Forhold er 
undersøgt med Katodestraaleoscillografen, og disse 
Undersøgelser synes ogsaa at vise, at der er Mulighed 
for, at man kan arbejde paa 1,7 MC med et 3,5 MC 
Krystal.

(Oversat og lidt forkortet af OZ4V').

Den første jydske Rævejagt.

Rævejagten i Randers Søndag den 29. August for
løb paa udmærket Maade i straalende Vejr, men kun 
med lokal Deltagelse. Ræven, OZ5R, havde gemt sig 
i en Gaard ca. 6 km fra Randers. Deltagerne blev delt 
i 2 Klasser — Cyklister og motorkørende.

Fra højre: OZ9O og OZ5R ved »Ræven«.

Af de motorkørende kom OZ7JM ind som en flot 
Nr. 1 Kl. 9,40. Nr. 2 i samme Klasse blev OZ3G, 
der var inde Kl. 10,48. I Cyklistklassen blev OZ8JB 
Nr. 1, idet kan kom ind Kl. 9,48 — 8 Minutter senere 
end Nr. 1 i den anden Klasse. Som Nr. 2 kom OZ3J 
ind Kl. 12,30.

Deltagerne samlet efter Jagten.

Det var meget fine Pejlinger, der blev taget. OZ7JM 
havde konstrueret en Smigvinkel, hvori Kompasset var 
indbygget — et Apparat, der yder en mægtig Hjælp 
ved Afmærkningen af Pejlingen paa Kortet. 7JM vil 
sikkert senere beskrive Konstruktionen og Anvendelsen. 
Det kunde være morsomt, om vi til vor næste Ræve
jagt fik Deltagelse fra andre Byer.

OZ5R„
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Bolometer-Broen.
Af G2SQ i „T. & R, Bulletin“,

Bolometer-Broen er et Instrument, hvormed man kan 
foretage Maalinger af forholdsvis smaa Højfrekvens- 
strømme i Milliampere. Naar man studerer Dia
grammet indgaaende, vil man finde, at Princippet 
er det samme, som det i Wheatstone-Broen anvendte, 
ligesom der til Bolometer-Broen ogsaa skal anvendes 
et Fødebatteri paa 3-4 Volt.

Milliamperemetrene Å og M kan have et Omraade 
paa 0 til 1 Milliampere. De to Modstande X og Y 
er to 60 eller 100 Milliamperelamper, og RI og R2 
skal fortrinsvis have samme Modstand som de to 
Lamper. Shuntmodstanden R3 er et 400 Ohms Poten
tiometer, og det tjener til at afbalancere Broen, naar 
der ingen Højfrekvensstrøm er til Stede. Modstanden 
R4 i Serie med Batteriet kan være paa 30 Ohm. 
Chokespolerne L1 og L2 kan man selv lave; de har 
blot et Par faa Vindinger hver for ikke at yde for 
stor Modstand og derved ødelægge Balancen. Deres 
Mission er blot at begrænse Højfrekvensstrømmens 
Gang til Indikatoren A og saaledes forhindre den i at 
gaa rundt i Broens Arme. Broens Funktion gaar ud 
paa at faa den tilførte Højfrekvensstrøm til at bringe 
Broen ud af Balance, og dette lader sig gøre ved at 
faa Højfrekvensstrømmen til at ændre Modstanden i 
en af Lamperne X og Y. Værdien af denne ændrede 
Modstand er et Maal for Højfrekvensstrømmen.

Fremgangsmaaden er ganske ligetil. Modstanden R4 
indstilles, saa X og Y gløder lige meget, og Broen 
bliver afbalanceret, hvis det er nødvendigt, ved Hjælp 
af Modstanden R3. I et Laboratorieinstrument er Mod
standene X og Y to specielle Bolometertraade, meget 
fine Traade, hvis Temperaturkoefficient kendes. Den

ændrede Modstand bliver udmaalt nøjagtigt, og ud fra 
denne Oplysning bliver Strømmen, der frembringer 
Varmen, udregnet, men til vort Brug kan Maalingen 
foretages meget mere enkelt. Naar Broen bliver bragt 
ud af Balance, ved at der tilføres en Højfrekvensstrøm, 
viser Milliamperemeteret M Udslag. Derpaa tilsluttes 
Batteriet gennem R4, indtil Milliamperemeteret A viser 
samme Udslag som M. Spændingen, der skal til for at 
faa A til at give samme Udslag som M, maales, og 
her har man Skalaen, Højfrekvensstrømmens Størrelse 
maales efter. Jo mere Spænding, der skal til for at faa 
A til at give samme Udslag som M, jo mere Højfre
kvensstrøm. (Oversat af OZ8J).

DR-Rubrikken
Redigeret af OZ-DR2i2.

Modtagertilbehør III.

Der er i Tidens Løb sagt og skrevet meget angaa- 
ende Modtagerens Forsyning med Anodestrøm. Een 
Ting er givet, at man faar den bedste og roligste 
Modtagning ved at anvende Batterier; men der er en 
væsentlig Faktor, der spiller ind her, og det er den 
økonomiske. Sagen er nemlig den, at man i Alminde
lighed anvender Tørbatterier, og de har en ret be
grænset Levetid. Man kan ved Valg af gode Kompo
nenter og ved en omhyggelig Opbygning fremstille 
Eliminatorer, der i Støjfrihed næsten kan konkurrere 
med Batterierne. Det er i første Række en god Filtre
ring, der er nødvendig, og jeg vil derfor paa denne 
Plads give en kort Beskrivelse af et Filter, der maa 
anses for velegnet i Forbindelse med en SW-Modtager.

Lad os tænke os, at vi har en ufiltreret Jævnstrøm 
enten fra Nettet eller fra en Vekselstrømseliminator. 
Mellem - og - anbringes saa en elektrolytisk Kon
densator paa 8 MF; derefter anbringes baade i - og 
+ Ledningen en Drosselspole paa ca. 500 Ohm; til 
dette Brug findes i Handelen de saakaldte dobbelte 
Filterspoler. Efter den dobbelte Filterspole sættes igen 
en elektrolytisk Kondensator paa 8 MF over + og - 
Lederen. Dette er i Almindelighed tilstrækkelig Fil
trering, men hvis det skulde knibe, kan man sætte endnu 
en 'dobbelt Filterspole og en Kondensator efter de 
andre. Jeg skal i næste Nummer vise et Par Diagrammer 
over Opstillingen, samt vise et Par Udveje til Fjernelse 
af Vekselstrømsbrummen og Maskintone.

Dersom nogen skulde have Vanskeligheder med deres 
Eliminator, beder jeg dem skrive til mig, men bemærk, 
at jeg har faaet ny QRA: OZ-DR212, H. Bram 
Hansen, Post Box 223, Odense.
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Feltstyrkemaaler. »OZ« faar speciel teknisk Redaktør.
Af G2SQ i »T. & R. Bulletin".

En Feltstyrkemaaler er et rart Instrument at have 
ved Haanden, naar man foretager Forsøg med Senderen. 
Vi har jo alle været smittet af „Antennebacillen“, hvor 
man med megen Møje og Besvær rigger først en An
tennetype op, kalder op og venter spændt paa Rap
porten, og saa rigger man en anden Antenne op og. 
kalder igen. Her er det rart at have en Feltstyrkemaaler; 
man sparer Tiden med Opkaldninger og kan foretage 
Maalinger af Antennens Effektivitet med større Nøj
agtighed, end man kan opnaa gennem Rapporter.

Feltstyrkemaaleren bestaar af en ganske almindelig 
Triode af Udgangsrørtypen, en Afstemningskreds og 
en følsom Indikator, f. Eks. et Milliamperemeter 0 til 
1 Milliampere. Antennen, der er vist koblet gennem 
Kondensatoren Cl, kan bestaa af et kort, stift Stykke 
Kobbertraad. Diagrammets forskellige Værdier er: Cl

- 40 cm., C2-3 = 200 cm., RI = 1000 Ohm. Bat
teriet, der kan være paa f. Eks. 9 Volt, bliver brugt 
baade som Gitterspændings- og Anodestrømskilde, og 
denne Kombination skulde være i Stand til at sætte 
Røret fuldstændig ud af Funktion.

Naar man modtager et Signal, foregaar der en Ens
retning, og Forøgelsen af Anodestrømmen fra Røret 
vil kunne aflæses paa Milliamperemeteret. Det, man 
aflæser, er kun en Maalegrad for det, den Antenne 
yder, man er ved at maale, og er ikke nogen virkelig 
Enhed for Feltstyrkemaaling, men da vi jo kun arbejder 
med Sammenligninger, gør dette jo ikke noget.

(Oversat al OZ8J).

Da „OZ“ i sin Tid saa Dagens Lys, var Bladet lille 
og beskedent, og Redaktørhvervet var ikke noget særligt 
krævende Job. EDR’s enorme Vækst har heldigvis 
ogsaa sat sit Præg paa „OZ“, der efterhaanden er 
blevet et stort Tidsskrift. Men samtidig er Redaktørens 
Arbejde jo steget kolossalt, og mange af Læserne har 
vist længe haft en Formodning om, at der var for 
meget at gøre for een Mand i Betragtning af, at det 
er en ulønnet Fritidsbeskæftigelse.

Det kan heller ikke nægtes, at Arbejdet efterhaanden 
er blevet rigeligt omfattende, saaledes at een Redaktør 
tvinges til at leve en meget ensformig Tilværelse, fordi 
der simpelthen ikke er Tid til at dyrke andre Interesser 
—- ikke engang Kortbølge-Radio i Praksis. Ønsket om 
lidt Aflastning — særlig hvad det tekniske Stof angaar
— har derfor i nogen Tid været levende, men Besty
relsen har ikke kunnet finde nogen med de nødvendige 
Kvalifikationer, som vilde gøre det gratis.

Imidlertid var det saa heldigt, at vi paa General- 
forsamlingsdagen kom til at tale med OZ7N om Sagen, 
og han erklærede sig straks villig til at være teknisk 
Redaktør -— og gøre Arbejdet gratis. Dermed har vi op- 
naaet en Ordning, der sikkert vil blive af stor Betyd
ning for alle Parter. OZ7N, der er gammel i Gaarde 
baade som Kortbølgeamatør og EDR-Medlem, er til
lige Radio-Ingeniør, saa han vil have alle Forudsæt
ninger for at holde det tekniske Stof i „OZ“ paa et 
fint Niveau.

Denne Deling af Arbejdet er ikke blot naturlig, men 
ogsaa nyttig. Der vil nu blive Mulighed for at faa 
mere System i det tekniske Stof, som skal dygtiggøre 
de danske Kortbølgeamatører, ligesom Hovedredaktøren 
faar mere Tid til at hellige sig den øvrige Del af 
Bladet. Den tekniske Redaktørs Arbejde paabegyndes 
i næste Nummer, og vi beder Medlemmerne erindre, 
at alt teknisk Stof fremtidig skal sendes til Ingeniør 
cand. polyt. H. C. Jørgensen, OZ7N, Vagtelvej 16, 
København F.

Der er ingen Tvivl om, at denne Nyordning vil 
blive hilst med Tilfredshed overalt i EDR. Vort Tids
skrift, vil saa afgjort vinde derved, og det hele vil ikke 
komme til at koste Foreningen en rød Øre. Saaledes 
har vi endnu engang kunnet hævde de smukke Tra
ditioner med idealistisk og uselvisk Arbejde, som er 
den egentlige Hemmelighed ved vor store Fremgang i 
EDR’s 10 første Leveaar.

Red.
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Amatørsenderne kontra BCL.
Nedenstaaende aftrykker vi et Brev fra Generaldirektoratet for Post- og 

Telegrafvæsenet, dateret 2. December 1936, som et af vore Medlemmer ven

ligst har overladt os. Det viser tydeligt, at Amatørerne ogsaa kan finde 

Beskyttelse, ifald de kommer ud for daarlig Behandling fra urimelige Lytteres 

Side. Red.

I Anledning af Deres hertil under 14. November d. 
A. indgaaede Skrivelse, hvori De forespørger, hvilke 
Foranstaltninger der kan træffes mod Personer, der 
ved at frembringe Kontaktstøj med Strygejern eller 
Kontakt til Lysekrone med Forsæt forhindrer Dem i at 
arbejde med Deres Radiosendestation, skal Generaldirek
toratet meddele, at man ikke kan se andre Udveje til 
at standse saadanne Handlinger end ved at begære de 
paagældende Personer straffet for Overtrædelse af Bor
gerlig Straffelovs § 293, 2. Stk., der lyder saaledes:

„Den, som lægger Hindringer i Vejen for, at nogen 
udøver sin Ret til at raade over eller tilbageholde en 
Ting, straffes med Bøde eller Hæfte eller under skærpede 
Omstændigheder med Fængsel indtil 6 Maaneder“.

Da imidlertid Overtrædelse af denne Bestemmelse 
ifølge nævnte Lovs § 305 er undergivet privat Paatale, 
er det nødvendigt, at De selv eller gennem en Sag
fører henvender Dem til Retten.

Det er en Selvfølge, at en saadan Henvendelse bør 
være ledsaget af tilstrækkeligt Bevismateriale. Muligvis 
vil De kunne faa Foreningen „Experimenterende Danske 
Radioamatører** til at interessere sig for Sagen.

Geofysik og Radio.
Af LA5Z.

Radioamatørernes første DX-Forbindelser, som fast
slog de korte Bølgers uhyre Rækkevidde, har haft en 
overmaade stor Betydning, ikke blot for Radioteknikkens 
Udvikling, men ogsaa for vor Opfattelse af den højere 
Atmosfære. Man er blevet staaende ved den Teoii, at 
Radiobølgerne afbøjes og tilbagekastes fra et ledende 
„Lag“ i 100 til 200 km Højde. Herved kan man for
klare en Række Fænomener, som er karakteristiske for 
de korte Bølger, bl. a. den kendte døde Zone og den 
saakaldte Ekkovirkning, som kendetegnes ved, at eet 
afsendt Tegn giver to eller flere Tegn i Modtageren. 
Aarsagen maa søges i, at Signalerne har tilbagelagt 
en forskellig Vej i Atmosfæren. Den ubehagelige Fading 
forklares som et Interferensfænomen mellem Bølger, 
som har forskellig Udgangsretning, og da de af den 
Grund kommer i forskellig Fase under Reflektionen, 
vil Resultatet blive en Svækkelse af Signalerne. En 
Række andre Spørgsmaal giver Heavisidelaget ogsaa 
Svar paa.

Hvorledes stemmer nu dette med Atmosfærens Sam
mensætning? De højere Luftlag er desværre unddraget 
vore direkte Maalinger, men indirekte kan vi slutte os 
til visse Antagelser. Og netop i de korte Radiobølger 
har vi faaet et værdifuldt Middel til disse Undersøgelser. 
Jeg skal kort skitsere, hvorledes vi antager, at Atmo
sfæren er opbygget. Nederst har vi Troposfæren op 
til 10—15 km Højde. Luften er af samme Blanding 
som ved Jordoverfladen, og Temperaturen aftager jævnt 
til - 60—80 Grader. I Stratosfærens første til 20. km 
er Temperaturen nærmere konstant, men i 40—50 km 
Højde er den steget til normal Jordtemperatur. Der 
bliver efter haanden procentvis stadig mere af de lette 
Luftarter, specielt Helium, og fra 100 km er denne 
Luftart eneraadende.

Man antog tidligere, at det var den letteste Luftart, 
nemlig Brint, som spillede denne Rolle, men her har 
netop Undersøgelserne over Radiobølgernes Udbredelse 
i disse Højder støttet Helium-Teorien. Saaledes ser vi, 
at der er en Vekselvirkning til Stede mellem vor For
klaring af Radiobølgernes Udbredelse og Teorien om 
de højere Luftlag. Vi kan roligt sige, at vor Viden 
om disse Ting er gaaet meget frem i de senere Aar, 
takket være talrige og ihærdige Forsøg, men en Ting 
maa vi altid have klart for Øje: Der er mange uløste 
Gaader og mange krævede Opgaver — ikke mindst 
for interesserede Amatører. (Efter „LA").

Med transportabel Station i Motorbaad.

OZ7EU og undertegnede bar foretaget Forsøg med 
transportabelt Anlæg ombord i Motorbaad. OZ7EU's 
Anlæg blev anbragt i Baaden, en ca. 30 Fods stor 
Baad med en meget kraftig 4-cylindret Tornycroft 
Motor. For at undgaa Støj fra Motoren blev 
der paasat Suppressors paa alle 4 Tændrør i Form af 
4 Stk. Modstand paa ca. 2000 Ohm hver. Større 
Modstande turde man ikke anvende af Frygt for at 
gøre Tændingen for svag. Ligeledes blev der shuntet 
en Blok paa 2 MF over Dynamoens Kulbørster.

Modtager og Sender var anbragt i et Rum lige op 
til Maskinen. Der var lidt Støj i Modtageren fra 
Maskinen, indtil man fjernede en Jordledning til Mod
tageren; saa blev denne fuldstændig støjfri. Antennen 
var ca. 10 Meter lang og ikke særlig høj, 4-5 Meter 
over Vandet. Senderen var CO-PA med 4-5 Watts 
Input, og der blev moduleret paa Fanggitteret paa 
CO Røret, et 89 Rør, uden Forstærkning.

Ovre under Als opnaaedes flere fine QSO’er; bl. a. 
rapporteredes W5 R5 F8 fra Odense. Jeg vil nu fort
sætte Forsøgene med transportabel Sender de kommende 
Søndage, hvis Vejret tillader det. Rapporter modtages 
meget gerne. OZ8J.
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Besøg paa Berl iner-Udst i l l ingen.

D.A.S.D. havde i Åar en stor og nydelig Stand paa 
den tyske Radioudstilling, og vore tyske Kolleger kunde 
glæde sig over en meget stor Interesse fra Publikums 
Side. Paa Væggen bag Standen symboliseredes og an
skueliggjordes Kortbølgeamatørernes Virksomhed ved 
Hjælp af et stort Verdenskort og forskelligtfarvede 
Lamper.

De tyske Amatører udstillede Ultrakortbølge-Appa- 
rater, almindelige Kortbølgemodtagere og Sendere samt 
Frekvensmaalere, altsammen i „Madkasseformat". D.A.
S.D.s Salgsafdeling udstillede sine Komponenter, hvoraf 
navnlig de dejlige Isolationsmaterialer tiltrak sig en 
Danskers Opmærksomhed. En Nyhed paa dette Om- 
raade er Stoffet Ergan, der forener Frekventit’ens for
trinlige elektriske Egenskaber med Letbearbejdelighed. 
En meget solid lille Kondensator havde en hul Aksel, 
hvorved man ved Hjælp af løse Frekventitaksler bliver 
i Stand til selv at bygge Split-Stator- og Flergangs- 
Kondensatorer.

Paa de øvrige Stande bemærkede man en Masse 
„magiske Øjne“ paa Maaletavler samt Oscilloskoper 
med og uden Kiptilbehør. Her kunde en Kortbølge
amatør gaa i Ro og Mag, mens BCL’erne svigtede 
deres gamle Kærlighed og styrtede til Fjernsynshallerne.

OZ4U.

Dagspressen og E.D.R.s jubilæum.

Som det var at vente, har E.D.R.s 10-Aars og vort 
store Jubilæumsnummer givet Anledning til Omtale i 
Dagspressen af Foreningens Virksomhed og Kortbølge
amatørernes Arbejde. For blot at tage en Repræsen
tant for hvert af de 4 store Partier skal vi her nævne 
„Randers Social-Demokrat“, „Ekstrabladet“, „Berlingske 
Tidende“ og „Fyns Tidende“. Sidstnævnte Blad bragte 
en fyldig Omtale af E.D.R.s Virksomhed gennem 
Aarene med Billede af vor første Formand, og i Over
skriften var et E.D.R.-Emblem i stort Format anbragt 
paa dekorativ Maade.

Ganske særlig Opmærksomhed vakte Artiklen i 
„Berlingske Tidende“, som „Radio Magasinet“s Redak
tør, George W. Olesen, havde skrevet. Den frem
traadte paa Kronikkens fornemme Plads og formede 
sig nærmest som en Hyldest til E.D.R. Vi tillader os 
at citere nogle Afsnit, der i Øjeblikket er særlig aktu
elle, og som alle virkelige Venner af vor Sag vil kunne 
give deres fulde Tilslutning:

„I en Tid som vor, da der overalt tages Stilling til 
Ideologi og politisk Gruppering, bør en Fritidsbeskæf

tigelse, som ganske ser bort fra saadanne Rubriceringer, 
og hvor Sagen selv er eneraadende, af al Magt be
skyttes. Ingen Klasse og intet Parti bør tage sig Kort
bølgeradio til Indtægt. Hvilende paa Kammeratskab 
og internationalt lykkeligt Samarbejde, som Kortbølge
radio gør det, vil Fremtidens Kurs for Kortbølge
amatørerne naturligvis blive vanskelig at styre, men 
den maa og skal gennemsejles, dersom det for Radio
teknikken betydningsfulde Radioamatørarbejde skal 
bestaa“.

„Mod enhver truende Fare bør dette enestaaende 
verdensomspændende Kammeratskab beskyttes, og en
hver Tendens, der peger imod en Splittelse eller en 
Tilegnelse af Kortbølgeinteressen for en enkelt Klasse 
i Samfundet, bør slaas ned med haard Haand. I de ti 
Aar, vor egen Kortbølgeforening har bestaaet, har den 
forstaaet at sørge ligeligt for høj og lav, for rig og 
fattig. Her har ingen Klasseinteresser faaet Lov at op
træde, og ingen national „Vejledning“ har fundet Sted. 
Der er Grund til at lykønske de danske Kortbølge
amatører med det svundne Tiaar, og til Lykønskningen 
at knytte Ønsket om, at det maa lykkes Foreningen 
at bevare det Præg af godt Kammeratskab, som har 
været dens Kendingsmærke, i Tiden som kommer“.

Begyndende YL-QRM.

Tankefuld. Ungersvend: „Skal jeg vælge Nøglen eller —"?
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Kommende Tests.
N.V.I.R., Holland arrangerer sin aarlige Europa- 

Test fra 18.-25. September. PA paa den ene Side og 
Resten af Europa paa den anden, alle 8 Dage fra Kl. 
17,40-21,40 GMT. PA-Stationer sender et Serie-Nummer 
bestaaende af 6 Tal, hvoraf de første 3 angiver RST- 
Rapporten, mens de sidste 3 er en speciel Kode for hver 
PA-Del tager.

Alle Baand paa nær 1,7 MC kan benyttes. Der maa 
kun gennemføres een QSO pr. Dag med samme PA- 
Station, medmindre der benyttes forskelligt Baand hver 
Gang. Alle Deltagere maa sende deres QSL-Kort for 
hver QSO med paaskrevet Serie-Nummer (Kode), saa 
N.V.I.R. har dem inden 1. Januar 1938. Hver QSO 
med det rigtige Serie-Nummer giver 1 Point. Den bedste 
Deltager i hvert Land vil modtage en speciel Belønning.

Den aarlige VK-ZL Test bestaar denne Gang af en 
Senior-, Junior- og en Modtager-Afdeling. Senior-Af
delingens Test varer fra Kl. 12,00 GMT den 2. Ok
tober til Kl. 14,00 GMT den 3. Oktober og fortsætter 
til samme Tider paa Week-end’en den 9.-10. Oktober, 
Junior-Testen varer fra 23.-24. Oktober og fra 30.-31, 
Oktober paa samme Tider som Senior-Testen. Del
tagere i Senior-Testen maa benytte den i det paagæl
dende Land tilladte Maksimums-Energi, mens Junior- 
Testens Deltagere højst maa have 25 Watt Input paa 
sidste Trin.

Alle Amatørbaand kan benyttes. Der skal ikke an
meldes Deltagelse, men alle, der er med i Testen, maa 
fremsende en Log, som viser Tiderne i GMT, be
nyttede Baand, Stationer opnaaet QSO med, udvekslede 
Rapporter og Antal Points, man regner med at have 
opnaaet. Der udveksles ingen Kode, da den fremsendte 
Log skal være tilstrækkeligt Bevis. Samme Amatør 
kan deltage i baade Senior- og Junior-Testen, men der 
maa sendes særskilt Log for hver. Der kan ogsaa ar
bejde flere Operatører paa samme Station, men hver 
af disse maa da betragtes som selvstændige Deltagere.

Testen gaar ud paa at opnaa QSO med VK- og 
ZL-Stationer. 12 Points gives for den første QSO 
med en VK-ZL Prefix Zone, 11 Points for den anden, 
10 for den tredie o. s. v., indtil den 12. QSO vil give 
1 Point. De første 12 Forbindelser med hver Prefix Zone 
giver saaledes 78 Points, og hver QSO derefter vil .give 
1 Point. Dette vil svare til, at der er opnaaet QSO 
med hver VK-ZL Prefix Zone. Antal Points lægges 
sammen og multipliceres med det Antal VK-ZL Prefix 
Zoner, der er workea, hvorved Slutresultatet naas. Pre
fix Zonerne er VK2-3-4-5-6-7-8-9 og ZL1-2-3-4.

Kun 1 QSO med hver Station paa hvert af Baan- 
dene giver Point under hele Testen. Undtaget herfra

er 28 MC, hvor 1 QSO hver Week-end tæller med. 
Logs maa inden 31. December 1937 være naaet til 
N.Z.A.R.T., Box 489, Wellington, New Zealand. 
Bedste Deltager i hvert Land vil modtage et smukt 
Certifikat.

For Modtager-Amatører gælder de samme Regler, 
ogsaa hvad Udfyldning af Log og Beregning af Pointstal 
angaar. I Loggen skal dog ogsaa angives hvilken Sta
tion, der bliver kaldt foruden den kaldende Stations 
Rapport. Lytter-Amatører udenfor Australien—New 
Zealand skal kun rapportere VK-ZL Stationer, som 
kalder oversøiske Stationer. CQ-Opkaldning skal ikke 
rapporteres i Loggen.

Danske Hams.
56 - OZ3J.

OZ3J fik sit første Kendskab til de korte Bølger 
og E.D.R. gennem OZ5R og OZ3NN. Begejstret over, 
hvad han saa i de to Hams' „Kabiner“, meldte han 
sig straks ind i E.D.R. og gik i Gang med Morse- 
træningen. Den første QSO opnaaedes den 5/n 1931 
paa 7 MC. Licensen kom i September 1932, saaledes 
at 3J fejrer 5-Aars Jubilæum i denne Maaned.

Første Sender var naturligvis Hartley, og siden er 
der forsøgt med baade TPTG, MO-PA og CO-PA. 
OZ3J’s nuværende Sender er en 3 Trins CC-Opstilling 
til 14 og 28 MC og med 40 Watt Input. WAC-er 
opnaaet adskillige Gange, og ogsaa paa 28 MC er op
naaet gode Resultater. Men mest arbejder 3J paa 14 
MC, og som det vil forstaas, er han ivrig DX-Jæger.
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Radioudstii l ing -  Generalforsamling -  jubilæumsfest.
Den 5 .  September  b lev  en  fes t l i g  Dag  fo r  E .D .R .

Det var saa heldigt, at E.D.R. i Aar havde et 
meget fyldigt Program at byde paa til Generalforsam- 
lingsdagen, og det var vel ogsaa derfor, den fik Ka- 
xakter af et virkeligt Landsstævne. Mindst 125 Med
lemmer var samlet udenfor „Forum“, da Besøget paa 
den store Radioudstilling forestod, og alle Landsdele 
var repræsenteret.

Bortset fra nogle enkelte Stande med Special-Kom- 
ponenter bød Udstillingen ikke paa meget for den 
teknisk Interesserede. Med sine mange fikse Stande og 
polerede Apparatkasser havde den nærmest Karakter 
af en nydelig Møbeludstilling. Vore Medlemmer satte 
nu deres Præg paa Udstillingen, og det liver altid op 
at se saa mange E.D.R.-Emblemer paa een Gang.

E.D.R.s Stand paa Radioudstillingen.

De fleste fandt straks frem til E.D.R.s Stand, skønt 
Placeringen ikke var særlig fin. Men takket være 
OZ7KL, 7KA, 4K m. fl. var Standen blevet ganske 
pænt udsmykket, og de forskellige Kortbølgeapparater, 
som københavnske Medlemmer havde udlaant, tiltrak 
sig de Besøgendes Opmærksomhed. Særlig bemærkede 
man OZ7HL’s flotte metalindkapslede 4-Trins Sender. 
Men en saa imponerende Stand, som den vi havde 
paa vor egen Udstilling i Odense, var der naturligvis 
ikke Tale om her.

Forskellige Medlemmer hjalp til med at passe Stan
den. Specielt bør dog DR305 og 7KL nævnes, idet de 
ofrede særlig megen Tid under hele Udstillin gsperioden. 
Som sædvanlig var Publikum meget optaget af Kort
bølgeamatørernes Arbejde, og flere nye Medlemmer 
blev Resultatet. I Gæstebogen paa Standen indskrev

en Mængde Amatører deres Navne. Neutrofon-Fa- 
brikken udgav hver Dag et særligt Udstillingsblad, og 
den 2. September var Forsiden viet en Omtale af 
E.D.R.s Stand. Det er derfra, vi har faaet det her 
gengivne Billede overladt.

Efter Besøget i „Forum“ kørte man i store Turist
biler til Luftmarinestationen og Orlogsværftet, hvor 
Radiostationer og øvrige tekniske Anlæg besaas under 
kyndig Ledelse. Det yderst populære Foredrag, vi fik 
paa Orlogsværftet, tyder dog paa, at man ikke var 
klar over, at de Besøgende i Forvejen havde Indblik 
i Sendeteknikken. Efter den interessante Udflugt suste 
Bilerne ad Polyteknisk Læreanstalt til, da det var paa 
høje Tid at faa paabegyndt

G e n e r a l f o r s a m l i n g e n .
Formanden bød den store Forsamling velkommen og 

udtrykte sin særlige Glæde over ogsaa at se norske 
og svenske Gæster. OZ2E .valgtes enstemmigt til 
Dirigent, og man fik atter Lejlighed til at glæde sig 
over hans intelligente og faste Maade at lede et Møde 
paa. Megen Udenomssnak bliver man derved sparet 
for. ID fik straks Ordet for at aflægge

A a r s b e r e t n i n g .
Det glæder mig, at vi paa 10 Aarsdagen i Aar 

kunde notere det største Antal Medlemmer, der endnu 
har været i E.D.R.s Historie, og det maa i hvert 
Fald udlægges saaledes, at Kortbølgeinteressen er steget 
bestandigt gennem disse ti Aar —- og at det er E.D.R., 
Kortbølgeinteresserede samles om.

Da vi mødtes sidst, kunde vi melde om en Stigning 
i Medlemstallet paa ca. 125. I det Aar, der er gaaet 
siden da, har Stigningen været af samme Størrelse, 
men det vil sige, at E.D.R. i Løbet af blot 2 Aar har 
fordoblet sit Medlemstal, saaledes at det nu ligger om
kring de 600. At det har givet Bestyrelsen et og andet 
at bestille siger sig selv. Jeg skal i korte Træk berette 
om Aaret, der gik:

Generalforsamlingen i Fjor bestemte, at et Forret
ningsudvalg paa 3 Mand af Bestyrelsen skulde ordne 
løbende Smaasager. Udvalget har bestaaet af 7T, 7GL 
og 1D, og Ordningen har vist sig at være praktisk, 
idet Bestyrelsesmødernes Antal har kunnet indskrænkes, 
hvilket absolut var nødvendigt, saa spredt som Bestyrelsen 
har boet. Vi har dog holdt ialt 7 Bestyrelsesmøder, 
flere meget lange.

Bestyrelsen supplerede sig straks med endnu et Med
lem, nemlig 2VH, hvem det lykkedes mig at overtale
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til at tage Kassererposten. Denne lidet eftertragtede 
Post har 2VH bestridt med en Dygtighed og Interesse, 
som er helt enestaaende. Ikke alene var der meget 
Arbejde, da 2VH kom til, men Arbejdet steg, som 
Aaret gik. Det er et ganske kolossalt Arbejde, Kas
sereren maa udføre i Foreningens Tjeneste; saa stort 
er Arbejdet, at det faktisk betyder 3 Timers dagligt 
Arbejde, taget af 2VH’s Fritid. Bestyrelsen retter der
for en særlig Tak til 2VH for det glimrende Arbejde, 
han har udført.

I Efteraarsmaanederne kom en Del Sager til Behand
ling. Først var der Kalibreringstjenesten, som det tog 
ret lang Tid at finde en passende Løsning paa. 7T 
var villig til at udføre denne Tjeneste, men maatte 
trække sig tilbage paa Grund af for mange Tjeneste
rejser. Det lykkedes at faa 2Q til at tage sig af Sagen, 
og ved hans Hjælp kom en præcis og hurtig Kalibrerings- 
tjeneste i Gang. Vi takker for denne Indsats.

Inden jeg gaar over til at berette om de øvrige 
Hændelser i Aarets Løb, maa jeg straks gaa om Bord 
i et Problem, der har været brændende for os Aaret 
igennem: E.D.R.s financielle Stilling. I Novbr. havde 
vi et længere Bestyrelsesmøde, hvor vi nøje gennemgik 
hver enkelt Post i vore Udgifter og Indtægter sammen
lignet med det foregaaende Aars Kvartaler og Maaneder. 
De viste paa det Tidspunkt for Indtægter og Udgifter 
en Stigning, desværre størst for Udgifternes Ved
kommende. En Vurdering af E.D.R.s faktiske Status 
viste, dels at Status pr. 1. Juli var for optimistisk m. H. t. 
Vurdering af vore Aktier, dels at man i Status ikke 
havde taget tilstrækkeligt Hensyn til løbende Gæld og 
som Resultat, at man i Resten af Aaret maatte ikke 
alene bringe Balance i Driften, men tillige vende Un- 
derskudet til et Overskud.

Begge Dele var vanskeligt, men det lykkedes, og 
naar De i Dag paa Regnskabet ser E.D.R.s Formue 
opgjort til samme Størrelse som i Fjor omtrent, saa 
betyder det faktisk en Fremgang, idet Status i Aar er 
optaget betydelig mere nøgtern end i Fjor, og der er 
taget Hensyn til løbende Gæld — det findes nemlig 
ikke — ligesom der har fundet en kraftig Nedskæring 
Sted af vore Aktiver. Se i Driften var to Udgiftsposter 
kedelige. Først at vi nu maatte betale et meget større 
Tilskud til Københavns-Afdelingen, dernæst at Porto
udgifterne steg voldsomt. Tilskudet til Afdelingen mente 
vi i Aarets Løb maatte udlignes ved en Stigning i 
Medlemstallet, og det viste sig at holde Stik.

Portoudgifterne fremkom væsentlig fra QSL-Tjenesten, 
og en nøjere Undersøgelse af dette Spørgsmaal blev 
iværksat. Forsendelsen kan kun ske paa een lovlig 
Maade, nemlig som Brev, og vi maatte affinde os med 
dette. Vi kan ikke benytte en ulovlig Forsendelsesmaade, 
kan ikke basere Foreningens Økonomi paa en ulovlig

Basis; vi maatte betale den uhyre høje Portotakst for 
vore Kort. Generaldirektoratet var ikke modtageligt 
for noget Forslag f. Eks. om delvis trykt Tekst paa 
Kortene etc. Vi maatte søge andre Veje til Begræns
ning af E.D.R.s Udgifter paa dette Punkt.

Ved Optælling viste det sig, at kun 30 pCt. af 
E.D.R.s Medlemmer benytter Centralen, og det var 
derfor nærliggende at lade de Medlemmer, som bruger 
Centralen, betale for den. Naar vi ikke gik denne Vej 
med Afgift pr. Aar eller pr. Kort, hvad man nu vilde 
foretrække, ja, saa var det fordi vi mente, at QSL" 
Tjeneste gratis betød saa meget rent reklamemæssigt,. 
at vi ikke turde gaa bort herfra. Der var ogsaa et vist 
Præcedens for denne gratis Service gennem de mange 
Aar. Ved nærmere Undersøgelse af de Kori, der for
sendes gennem Centralen, viste det sig, at mange af 
disse var større og tungere end strengt taget nødvendigt,.

Vi gjorde et Forsøg, og jeg prøvede at trykke nogle 
Kort i et lidt mindre Format end førhen, nærmest af 
Format som de amerikanske Kort og paa en tynd, men 
dog stiv Karton. Og medens de sædvanlige benyttede 
Kort ganske tilfældig taget som Gennemsnit vejede 400 
g pr. 100 Kort, kommer man ved de ny Kort ned paa 
240 g. En saadan Besparelse i Vægt betyder en ganske 
tilsvarende Besparelse i Penge i Porto, nemlig ca. 40 
pCt. Dette gav Mulighed for Bibeholdelse af gratis 
QSL-Befordring. Vi gav Medlemmerne 3 Mdrs. Vente
tid med at indføre de ny Kort og indførte yderligere 
som Overgangsbestemmelse, at Medlemmer, der efter
1. Juli stadig ønskede at benytte gl. Type Kort, maatte 
betale en Aarsafgift paa 3 Kr. Ordningen har vist sig 
at fungere ok i Praksis og betyder formentlig en Be
sparelse paa ca. 400 Kr. aarlig.

For at øge Indtægterne for Annoncer i „OZ" traf 
jeg Aftale med Hr. Gyldenkrone om at overtage An
noncetegningen. Dette har givet os en Merindtægt paa 
Annoncer paa ca. 300 Kr. i Aar. — Amatørannoncerne 
fik vi næsten aldrig Penge for; her indførtes den Be
stemmelse, at de skulde betales forud, og vi indførte 
en Ordtakst. Forbedring ca. 200 Kr. aarlig. Til Be
grænsning af Udgifterne indførtes flere Smaaforbed- 

 ringer, og det bestemtes, at der i Aaret ikke maatte 
udbetales Rejsegodtgørelser til noget Bestyrelsesmedlem.

Midt i vore financielle Bekymringer fik vi forelagt 
et Forslag om Udstilling i Odense. Ideen var god, ny 
og maatte prøves. Bestyrelsen vilde ikke gaa med til 
at lade E.D.R. optræde som Garant for Udstillingen, 
men Bestyrelsen garanterede selv en Sum. Som De 
alle ved, kom Udstillingen i Stand og blev forsaavidt 
en Sukces. Jeg skal ikke nærmere komme ind paa Ud
stillingen; herom kan De læse i „OZ". Kun vil jeg 
sige saa meget, at man skal være varsom med at ar
rangere lignende Udstillinger i Fremtiden, saafremt
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E.D.R. ikke raader over større Kapital. En fremtidig 
Udstilling maa slaas endnu større op og skal kunne 
byde paa meget mere. Og det mere koster Penge.

Udstillingen virkede som en stor Reklame for E.D.R. 
og skaffede en Del ny Medlemmer. Men om den 
egentlig betød noget for Amatørerne selv, det tvivler 
jeg noget om. Kunde en Udstilling virke paa den 
Maade, at den ansporede til en Kappestrid om de 
bedst konstruerede Apparater, ja da var den af stor 
Betydning, men dertil var Tidsfristen for Udstillingen 
i Aar al for kort. Det lykkedes mig at faa Hr. Dir. 
Dessau til at udstille sin Sender derovre; det var et 
pragtfuldt Reklamemiddel — men næste Gang kan 
man ikke bruge dette, og man maa erindre, at det 
var en af de Ting, der trak Publikum allermest.

NRAU-Test blev afholdt i Nytaarsdagene og vandt 
stor Tilslutning. Testen var meget morsom, og vi maa 
absolut have en Test i Aar igen.

I Februar begyndte man Forberedelserne til den nye 
Udgave af E.D.R.s Haandbog „Kortbølge-Radio". 
Ligesom ved forrige Udgave blev det overdraget mig 
at udgive Bogen uden Risiko for E.D.R., men mod en 
Godtgørelse pr. solgt Ekspl. Det blev ogsaa overdraget 
mig at samle Stoffet, og det lykkedes mig at faa nogle 
fortræffelige Medarbejdere, hvem vi takker paa det 
bedste. Udgaven blev i Aar den største, der endnu har 
været fremme og i bedre Udstyr end hidtil, saaledes 
at den forhaabentlig tjener som en god Reklame for 
E.D.R. Grundtanken med Bogen er fremdeles den at 
danne et vist Grundlag for den Viden, man bør have 
for at læse „OZ“ og i det hele være Kortbølgeamatør. 
Hvad der er behandlet i Bogen kommer ikke i „OZ“, 
saa man behøver ikke at gaa tilbage forfra.

Pinsestævnet. E.D.R. arrangerede ogsaa i Aar et 
Stævne i Pinsen. Bestyrelsen fandt det nødvendigt at 
lægge en af Aarets store Begivenheder i Midtjylland 
og valgte Aarhus. Vi forberedte et vægtigt Program 
og fandt et udmærket Samlingssted. Programmet var 
meget sagligt, men det forekommer mig at være rigtigt, 
at Radiointeresserede hører om Radioteknik og søger 
at øge deres Kendskab og Kunnen. Vi skylder 7T 
megen Tak for hans store Arbejde med Foredrag, 
Demonstrationer etc. Det forholdsvis ringe Besøg, 
Stævnet fik, tyder paa, at der trænges til Fornyelse. 
Der blev fornylig foreslaaet at kombinere Landsstæv- 
net med den aarlige fynske Rævejagt. Det kan der 
blive Lejlighed til at diskutere i Dag. Rævejagter er 
blevet meget populære, og der kan siges meget godt 
om den Sport.

Sommerlejren. For første Gang stod E.D.R. officielt 
som Arrangør af Lejren, og for første Gang vajede 
en E.D.R.-Stander over Lejren. Om denne store Suk
ces fortæller „OZ“, og Lejren fik jo et glimrende

Forløb med Rekordbesøg. En særlig Tak skal her 
lyde til Lejrchefen og Lejrraadet, som stod for Arran
gementet. Det gjorde dem al mulig Ære.

ARKA. Et Par Ord maa vel ofres paa denne 
mærkelige Foreteelse. Der har overhovedet ikke været 
drøftet nogen Form for Samarbejde med ARKA, og 
alt, hvad jeg har modtaget, — altsaa E.D.R. har 
modtaget — fra den Kant, er et Brev, der i en temme
lig hoven Tone forlanger, at E.D.R. udleverer QSL- 
Kort til ikke Medlemmer af E.D.R. Dertil svarede jeg 
naturligvis, at E.D.R. opretholdt en QSL-Central for 
sine Medlemmer og ikke vilde have Ulejlighed med at 
ekspedere Kort til Ikke-Medlemmer. Man anførte, at 
E.D.R. ingen Ret har til at tilbageholde Kort til Ikke- 
Medlemmer. Hertil var kun at svare, at E.D.R. alde
les ikke tilbageholder saadanne Kort; de gaar lige 
retur til Afsenderen.

Det er al den Forhandling, jeg har haft med ARKA. 
Jeg beklager, at der blev optaget et Par Indlæg fra 
ARKA under Korrespondance-Rubrikken i „OZ“, men 
da ARKA's sande Sindelag kom for Dagen, og For- 
maalet med Optagelser i „OZ“ kun var at søge at 
stjæle Medlemmer fra os, ja da maatte vi straks stoppe 
al videre Skriveri om dem. Alle Indlæg om denne 
Sag er siden da blevet returneret; vi optager intet 
mere i „OZ“ denne Sag vedrørende. Vort Blad er 
skrevet for Kortbølgeamatører — ikke for Partifana
tikere i den ene eller den anden Retning.

„OZ“. Gennem det forløbne Aar har 7F paa ud
mærket Maade holdt den smukke Standard for vort 
Medlemsblad. Sideantallet har været væsentlig større, 
og vi har ikke sparet hverken paa Klicheer eller Side
antal, idet vi anser et godt „OZ“ for det bedste 
Samlingspunkt for vore Medlemmer. Det er jo et 
enormt Arbejde, 7F gør her, og jeg ved, at alle E.D.R.s 
Medlemmer paaskønner det. Jeg vilde dog ønske, at 
vi i det kommende Aar kunde blive i Stand til at af
laste 7F i hans Arbejde, og jeg tænker her særlig paa 
at søge at faa en teknisk Redaktør.

Vi maa have en kvalificeret Mand til dette Job, for 
det er af Vigtighed, at det tekniske Stof i „OZ“ bliver 
rigtig valgt og specielt, at f. Eks. Oversættelser vælges 
med en vis Kritik. Jeg finder, at en teknisk Redaktion 
vil være af meget stor Betydning for hele E.D.R. og 
vilde være i Stand til at højne Kvaliteten af Amatør
sendere i Danmark. Og selv om en teknisk Redaktør 
ikke kan faas gratis, bør man ikke lade sig afskrække.

Der er ikke noget at sige til, at de af vore Med
lemmer, som er i Stand til at skrive fortrinlige Artikler 
om Kortbølgeteknik, faar det deri lagte Arbejde hono
reret og at de, naar E.D.R. ikke vil betale, gaar til 
den øvrige Radiopresse. Jeg tror, man i det kommende
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Aar skal have Opmærksomheden henvendt paa dette 
Punkt.

Beretningen hilstes med Bifald, og ingen havde noget 
at tilføje. Da Kassereren var forhindret i at være til
stede, aflagde 7T Regnskabet, som enstemmigt god
kendtes. 7SCh udtalte Ønsket om, at man i fremtidige 
Regnskaber vilde anføre, hvor stor Formue-Fremgang 
eller Tilbagegang, der var Tale om.

OZ4M fik derefter Ordet for at motivere sit For
slag til Vedtægtsændringer. Han gjorde opmærksom 
paa, at der betales Indskud i næsten alle Foreninger. 
Der er ingen Grund til, at nye Medlemmer gratis skal 
have alle de Fordele, E.D.R. har oparbejdet. Indskud 
skaffer ogsaa Foreningen forøgede Indtægter. E.D.R. 
er allerede rigelig stor, og vi har Raad til at være en 
Smule eksklusive.

OZ7BO var enig med 4M og udtalte, at de, der 
ikke vil betale det forøgede Beløb, heller ikke er værd 
at have med i Foreningen. 7F talte imod Indskud ud
fra den Betragtning, at det for mange unge Mennesker 
vilde være vanskeligt at afse et saa stort Beløb paa 
een Gang. Det skulde nødig blive saadan, at E.D.R. 
kun var for Velhavere. 7SS gjorde opmærksom paa, 
at Indskud vilde blive en velfortjent Bod til de Med
lemmer, der svigtede i et eller flere Kvartaler, og 2Q 
pegede paa, at man dog ogsaa fik et Emblem for 
Pengene.

OZ5G var enig med 7F. Mange unge Mennesker 
har ikke Raad til at betale saa meget paa een Gang. 
Der vil derimod være god Grund til at straffe dem, 
der udmelder sig kvartalsvis. 7HL talte for Indførelse 
af et mindre Indskud. Der er ogsaa god Brug for 
Pengene til teknisk Redaktør, Støtte til Afdelingerne
o. s. v. 4M anbefalede sit Forslag igen, idet han 
hævdede, at hvis man ikke havde Raad til at betale 
Indskud, var der heller ikke Raad til at blive Kort
bølgeamatør.

OZ1D foreslog et Indskud paa 4 Kr., mens OZ7SCh 
udtalte, at E.D.R. ikke har Raad til at vise nye Med
lemmer væk paa den Maade. Yderligere havde 5Z, 
7HL, 4M, 7SS og 7BO Ordet for korte Bemærkninger, 
og den efterfølgende Afstemning gav til Resultat, at 
der var overvejende Flertal for Indførelse af et Ind
skud paa 3,50 Kr., som ogsaa gælder for tidligere 
Medlemmer, der indmelder sig paany. Samtidig leveres 
et Emblem til 1,50 Kr., saaledes at det reelle Indskud 
er paa 2 Kr. Formodentlig vil Bestyrelsen sætte en 
passende Frist for Ordningens Ikrafttræden overfor de 
Medlemmer, som kommer paa Grundlag af vore uddelte 
Tryksager paa Radioudstillingen, da Foreningen j 
modsat Fald har gjort sig skyldig i uærlig Reklame.

Derpaa kom Forslaget om Udelukkelse af Medlem
mer, der bevisligt skader Foreningen, til Behandling.

2Q fandt det overflødigt, da Vedtægterne i Forvejen- 
indeholder en Eksklusionsparagraf. 4M hævdede, at 
der forelaa tydeligt Bevis for Modarbejdelse. Særlig 
var der en bestemt Mand, som gik med en Diktator 
i Maven. 7DV gav 4M sin Tilslutning. 5K paastod,. 
at 4M’s Udtalelser ikke var rigtige og begyndte et 
Forsvar for den politiske Kortbølgeforening, som i de 
senere Maaneder er fremstaaet i København. Dirigenten 
fratog ham omgaaende Ordet med den Begrundelse, at 
Politik ikke hører hjemme paa E.D.R.s Møder. Det 
demonstrative — ja næsten fantastisk stærke Bifald, som 
nu brød løs, viste, at Dirigenten havde Forsamlingen 
med sig. Det lumpne Forsøg paa at ødelægge det 
bedste i Amatørbevægelsen ved Indblanding af Parti
politik er med et mildt Ord upopulært i alle ordentlige 
Amatørkredse.

Efter at 4M havde trukket sic Forslag tilbage, fik 
ID Ordet for at motivere sit Forslag vedrørende Valg 
af Distriktsrepræsentanter. Der maa være Regler for, 
hvordan Repræsentanterne vælges, og hvornaar deres 
Funktionstid ophører. 5G mente, at det var et Spørgs- 
maal, som de lokale Afdelinger selv kunde ordne. Det 
behøver Landsforeningens Bestyrelse ikke at blande 
sig i. 1D replicerede, at det dog var Bestyrelsen, der 
havde Ansvaret. Ogsaa 7T anbefalede Paragraffen,, 
som derpaa vedtoges. Ogsaa Forslaget om Revisor- 
Suppleant vedtoges.

NRAU’s hidtidige Præsident, LA1Y, fik nu Ordet 
og modtoges med stærkt Bifald. Han takkede for Ind
bydelsen og udtalte, at han var meget imponeret over 
E.D.R.s Størrelse og Antallet af Deltagere. LA1Y om
talte derpaa NRAU's Formaal, som er at fremme 
Samarbejde, der er af fælles Interesse for de 4 nordiske 
Landes Amatører. Iøvrigt omtaltes forskellige Omraader 
af NRAU’s Virksomhed, ligesom det oplystes, at OZ2E 
paa et Møde om Formiddagen havde afløst LA1Y 
som NRAU's Præsident.

Under Bifald overrakte LA1Y derpaa Diplomer til 
OZ7T og OZ-DR204 (4U) som de bedste danske 
Deltagere i sidste NRAU-Test. Det meddeltes iøvrigt, 
at en ny stor nordisk Test, der vil forme sig som en 
Landskamp med Vandrepokal, er under Udarbejdelse, 
Desuden har NRAU udsat en Pokal for den første 
56 MC Forbindelse mellem Danmark og de øvrige 
skandinaviske Lande. Videre oplyste LA1Y, at NRAU 
naturligvis er upolitisk, samt at man havde udnævnt 
SM6UA til Æresmedlem. Et kraftigt Bifald brød løs,, 
og 2E takkede LA1Y for den gode Indsats, han havde 
gjort for Samarbejdet mellem de nordiske Amatører.

Formandsvalget trak længe ud, fordi OZ1D blev 
tigget og bedt om at fortsætte, men hævdede, at han 
ikke havde Tid. Desuden fandt han det bedst, at For
manden boede i København. Da det til sidst gik op*
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for Forsamlingen, at det virkelig var 1D’s Alvor, 
valgtes DR-Lederen, OZ-DR212 til Formand. Nu kan 
DR-Amatørerne da ikke længer klage over manglende 
Repræsentation i Bestyrelsen. DR212 takkede for Valget 
og udtalte, at selv om E.D.R. var en god Forening, 
vilde han søge at gøre den endnu bedre. (Bifald).

Efter de nye Vedtægter afgaar hele Bestyrelsen hvert 
Aar. 7KL og 7T ønskede ikke Genvalg. Der afgaves 
117 Stemmer, hvoraf de to var blanke. Resultatet blev 
som følger, idet Stemmeantallet er angivet i Parantes: 
7F (99), 7GL (87), 2VH (70), 7MP (47), 7D (38), 7SS 
(37), 3U (36), 7HL (31), 7BO (26), 4M (25), 5Y (23), 
3D (19) og 4R (6). De 6 første blev følgelig valgt. 
Revisorerne 7SS og 7Z blev genvalgt med 3IK som 
Suppleant. Da Stemmeoptællingen til Bestyrelsesvalget 
paa et sent Tidspunkt viste, at 7SS kom i Bestyrelsen, 
bliver der altsaa straks Brug for Revisor-Suppleanten, 
og man glemte at vælge en ny!

Under „Eventuelt“ henstillede 5G, at der blev bragt 
Oplysninger i „OZ“ om Distriktinddeling i Udlandet. 
5Y talte om Kalibreringstjenesten samt omtalte det 
uheldige i, at man lod Lejrsenderen ombygge, efter at 
4LM havde lavet den færdig. ID bemærkede, at det 
desværre var nødvendigt at ombygge den, da det be
sluttedes, at der skulde anvendes saa høje Spændinger 
i Aar. DR212 omtalte de uegnede Forhold i det køben
havnske Klublokale og bad DR-Amatørerne medsende 
Porto, naar de skrev efter Oplysninger. Endvidere 
fremførte han det meningsløse i, at nogle Amatører 
faar DR-Nummer og Licens omtrent samtidigt. 7HL 
gjorde sig ogsaa til Talsmand for mere System i den 
københavnske Afdelings Arbejde samt for andre og 
bedre Lokaler.

7DV beklagede sig over, at der var for kort Tid 
til at faa alle Spørgsmaal ordentligt behandlet paa 
Generalforsamlingen. Iøvrigt foreslog han en 56 MC 
Test, flere Foredrag i Afdelingen, bedre Lokaler og 
Besøg paa Virksomheder. E.D.R. bør have større 
Formue, og den københavnske Afdeling yder en for 
daarlig Service. 4M talte for skærpede Regler for Li- 
censering, bl. a. en teknisk Eksamen til Opnaaelse af 
højere Standard. 1D fremførte, at man f. Eks. kunde 
have den Bestemmelse, at der ikke maatte bruges Tele
foni, før der havde været brugt CW ½ eller 1 Aar. 
Iøvrigt holdt han paa, at hvad Afdelingen angaar, da 
maa Initiativet til Forbedring af Forholdene komme 
fra Københavnerne selv.

7HL var ogsaa Tilhænger af skærpede Bestemmelser 
for Licensering, og han forlangte QSL-Centralen flyttet 
til København. 3U bebudede, at der snart vil komme 
Sving i den københavnske Afdeling. 10 Mænd arbejder 
i Øjeblikket med Sagen, og der vil snarest blive ind
kaldt til et Møde. 5Y fandt det ikke tiltalende, at der

ydes Tilskud til den københavnske Afdeling, naar der 
tilsyneladende er saa ringe Interesse for den. Det 
kunde nyttiggøres bedre f. Eks. i den fynske Afdeling, 
der stadig er i fuldt Sving. Med Hensyn til QSL-Cen
tralen maa det være ligegyldigt, om den er i Provin
sen eller København. Det vigtigste er, at den rette 
Mand passer den, og det er Tilfældet i Øjeblikket.

Efter forskellige spredte Udtalelser begyndte en Ud
vandring fra Forsamlingen. Man var, trætte og sultne 
og syntes, der var sludret tilstrækkeligt. Selv om Diri
genten under de Omstændigheder blev afskaaret fra 
at slutte Generalforsamlingen paa reglementeret Vis, 
var der ingen Skade sket. Saa godt som alle styrede 
nemlig deres Fjed mod Ingeniørhuset, hvor E.D.R.s 
Stiftelsesfest skulde holdes, og Samværet kunde saaledes 
fortsættes under den ventende Middags opstrammende 
Paa virkning.

j u b i l æ u m s f e s t e n .
Omkring 100 Medlemmer deltog i Jubilæumsfesten i 

Ingeniørhuset. Ved Middagen bød OZ1D velkommen
— naturligvis i særlig Grad til Foreningens indbudte 
Gæster: Professor P. O. Pedersen, EDR’s Protektor 
gennem alle 10 Aar, Ingeniør A. Christmas Eskildsen, 
Foreningens første Formand, LA1Y som Repræsentant 
for NRAU, SM5ZX fra SSA og LA1V fra NRRL. 
OZ1D fremhævede, hvor meget det i Tidens Løb har 
betydet for E.D.R., baade indadtil og udadtil, at en 
Personlighed som Professor P. O. Pedersen har været 
Foreningens Protektor. Det opfordrer os til at sikre 
en vis Standard i vor Virksomhed, saa vi kan gøre os 
værdige til den Ære, Professoren har vist os. Desuden 
takkede ID Ing. Eskildsen og Officiant Broenel Ras
mussen som to Mænd, E.D.R. staar i Taknemmelig
hedsgæld til.

Derpaa fulgte Talerne Slag i Slag og gav Middagen 
et meget festligt Præg. Ing. Eskildsen takkede for 
Indbydelsen og udtalte, at „her burde ikke have været 
Roser, men — Bramslev“. Hans Tale formede sig som 
en Hyldest til Ing. Bramslev, — E.D.R.s 2. Formand 
—' der desværre var forhindret i at være tilstede, men 
det var denne, der havde gjort den store Indsats i den 
første Tid. Ing. Eskildsen sluttede sit Tilbageblik med 
at udbringe et Leve for Professor P. O. Pedersen, 
hvis Velvilje overfor E.D.R. vi hilser med Tak og 
Ærbødighed.

Professor P. O. Pedersen tog derefter Ordet og ud
talte, at han egentlig var meget flov over hele Situati
onen, idet han ikke havde faaet svaret paa Henven
delsen om at skrive i Jubilæumsnummeret. Det skyldtes 
imidlertid Flytning i Forbindelse med uregelmæssig 
Postgang og Dødsfald blandt nære Venner, som havde 
optaget Tankerne. Professoren havde i det hele taget
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været meget brødebetynget, men var derfor særlig glad 
for Invitationen til Jubilæumsfesten.

Videre udtalte Professoren, at han var klar over det 
værdifulde Studiearbejde, Amatørernes Virksomhed 
giver Anledning til. Der var næsten Grund til at 
være misundelig paa de unge Mennesker, som nu blev 
født op med Radio som en Selvfølgelighed. Professoren 
dvælede nu ved de første vanskelige Aar, hvor Radio
teknikken langsomt voksede op og fortalte om mor
somme Episoder, da han og Valdemar Poulsen arbej
dede med de første Buesendere, Den fornøjelige Tale 
sluttede med, at Professoren takkede for den Ære, 
E.D.R. har vist ham, og med Haabet om, at Forenin
gen ogsaa fremtidig maa faa stor Fremgang og arbejde 
med paa Teknikkens Udvikling, udbragte han et Leve 
for E.D.R.

LA1Y bragte en Hilsen fra NRAU med Tak for 
den Virksomhed, OZ-Amatørerne har nedlagt i Norden. 
Han omtalte Venskabet i Æteren. Det er ikke blot 
Radioforbindelser. Ogsaa den personlige Kontakt spiller 
en stor Rolle. De danske Amatører er vore bedste 
Venner. Tillykke med de 10 Aar. Vi maa stadig 
arbejde med paa Teknikkens Udvikling og paa Op
bygning af Venskaber til Fremme af Amatørsagen i 
Norden.

OZ-DR212 — E.D.R.s nye Formand — udtalte sin 
Glæde over den Tid, han allerede har staaet i E.D.R. 
Amatørerne er besjælet af en ganske særlig Aand, som 
bevirker, at her er godt at være. Han takkede for 
Valget og bragte en lille Beretning om DR-Arbejdet, 
som er præget af stor og stadig voksende Interesse. 
DR-Amatørerne har virkelig Lyst til at lære noget. 
DR-212 sluttede med at udtale gode Ønsker for Frem
tiden.

SM5ZX hilste E.D.R. fra SSA med Ønsket om 
fortsat Fremgang og sluttede med at opfordre alle til 
at drikke E.D.R.s Skaal. Opfordringen blev prompte 
efterkommet, og hvis de mange smukke Ord om vor 
gamle Forening, der faldt i Aftenens Løb, betyder 
noget, vil E.D.R. gaa en straalende Fremtid i Møde. 
OZ2Q talte for det gode Kammeratskab, som er et af 
de Træk, han husker tydeligst gennem mange Aars 
Amatørvirksomhed. Det gør sig særlig gældende i 
Sommerlejren og paa smaa lokale Møder. Han sluttede 
med at forære E.D.R. 3 Grammofonplader, hvorpaa er 
optaget den QSO, der førtes mellem Lejrsenderen og 
Danmarks Radio.

OZ2E holdt en lille vittig Tale, hvor han officielt 
afsluttede den afbrudte Generalforsamling og meddelte 
Resultatet af Bestyrelsesvalget. OZ3U talte for „OZ“s 
Redaktør „som en af de Mænd, der har gjort det

største Arbejde indenfor E.D.R.“ og udbragte et Leve 
for ham. Endelig talte OZ1D for SM6UA som Nor
dens ældste Kortbølgeamatør, og det vedtoges, at man 
skulde sende ham en Hilsen, bestaaende af alle Delta
gernes Autografer.

Hele Festen fik et højtideligt, men samtidig muntert 
Forløb, og forskellige indløbne Telegrammer viste, 
at man ogsaa ude omkring huskede E.D.R.s Festdag. 
NRRL sendte fra Oslo: „Ti gode Aar er gaaet; Til
lykke med de næste ti“. Ing. Bramslevs Telegram lød: 
„Beklager meget, men er blevet forhindret i at deltage 
i Stiftelsesfesten. Jeg beder Dem modtage min Hilsen 
og de bedste Ønsker for Foreningens Fremtid“. Fra 
„Radio Magasinet“s Redaktør indløb følgende Tele
gram: „Gratulerer og ønsker fortsat Held og Fremgang» 
George W. Olesen“. Endelig havde OZ7B sendt en 
venlig telegrafisk Hilsen.

Da Middagen var tilende, fik man en Prøve paa 
Ingeniørhusets praktiske Indretning. Salens ene Sidevæg 
forsvandt pludselig i Dybet, og en ny Sal kom tilsyne.: 
Samtidig hørtes endnu en Festtale pr. Højttaler. Efter 
Sigende var det OZ1NW, der havde sendt den mor
somme Grammofonplade, som han selv havde indtalt. 
I den nye Sal fortsatte man saa Samværet paa fornøje
lig Vis, idet OZ7WH viste den nyeste Film fra E.D.R.s 
Sommerlejr, og OZ7T viste sine morsomme Optagelser 
fra sjællandske og fynske Rævejagter, mens OZ1D 
fremviste det Materiale, der allerede er samlet til 
E.D.R.s Billedarkiv.

Det blev saaledes helt igennem en god Dag for 
E.D.R. og dermed for dansk Amatør-Radio. Hver
dagen har atter meldt sig, og vi gaar med Fortrøstning 
det næste Jubilæum i Møde i Forvisning om, at vor 
gamle Forening stadig vil være lige uundværlig for 
danske Kortbølgeamatører. E.D.R. og OZ-Amatørerne 
er ikke to Faktorer, men en udelelig Enhed.

Den nye Bestyrelse har konstitueret sig og ser saa
ledes ud: OZ-DR212 Formand, OZ7SS Næstformand, 
OZ7GL Sekretær, OZ7F Hovedredaktør, OZ2VH 
Kasserer, OZ7D QSL-Manager. Desuden OZ7MP og 
OZ1D. Sidstnævnte glemte man helt at foreslaa til 
Bestyrelsesvalget paa Grund af de mange Opfordringer 
om Fortsættelse som Formand. Bestyrelsen har derfor 
suppleret sig med 1D iflg. Vedtægternes § 6, og det 
samme vil ske med den kommende nye Leder af vor 
københavnske Afdeling.
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For 10 Aar siden. Tysk Omtale  af  E.D.R.s  Sommerlejr .

Fremtidig vil vi her i Bladet bringe en kort Oversigt over store 

og smaa Begivenheder indenfor den danske Kortbølgeverden for 10 

Aar siden. Red.

September 1927.
2/9: E.D.R.s første Side fremkommer i „Radioposten“ 

med Meddelelse om Foreningens Start d. 15. August, 
ligesom QSL-Centralen træder i Funktion. 9/g: Begre
bet „Traffic Notes" opstaar paa E.D.R.s Side, og det 
meddeles endog, at saadanne Meddelelser fra Danmark 
optages i en Række udenlandske Blade.

16/9 bringer ED7AX en lille „Opstrammer“ til Med
lemmerne, hvori det bl. a. hedder: „Begaa ikke den 
snublende nære Fejltagelse at sige som følger: }eg har 
betalt mit Kontingent og har derved gjort mig beret
tiget til E.D.R.s QSL-Tjeneste etc. -— Dette vilde blot 
være en anden Maade at sige til os, der sidder her i 
Hovedkvarteret: Vi betaler jer jo for at sortere og 
videresende vore Kort! — Fy! Fy! Pattebarnsvrøvl! 
Vi sidder her for at styre Vognen, men glem ikke, at 
vi gør det gratis, af egen fri Vilje, udelukkende af 
Interesse for Sagen. Vis nu jeres Interesses Styrke 
ved at sørge for, at Vognen altid kører med fuldt 
Læs“.

23/9: Der indvarsles til E.D.R.s første Medlemsmøde, 
hvor Foreningens Arbejdsprogram skal fastlægges. 
Det meddeles, at Stablen af QSL-Kort vokser med 
forbavsende Hast. 3%: E.D.R.s Medlemscertifikat og 
Emblem er nu paa Trapperne. ED7HW kan i denne 
Tid høres med Telefoni paa en Bølge omkring 75 m. 
Senderens QRA er København.

Ny Rævejagt i Randers.

Søndag den 19. September afholdes ny Rævejagt i 
Randers. }agtomraadet er en Cirkel paa 20 km Dia
meter med Randers som Centrum. Ræven begynder at 
sende KL 8,30-8,40, derefter Pause i 10 Minutter, saa 
igen Sending i 10 Minutter og saa fremdeles til Kl* 
14. 3,5 MC Baandet benyttes. Deltagerne maa starte 
fra Steder, de synes bedst egnede og kan — for at 
kunne samles til Slut — faa forseglede Kuverter udle
veret hos „Ræven“ OZ8JB fra Lørdag den 18/9 Kl. 12. 
Udenbys Deltagere kan faa disse Kuverter tilsendt, 
men alle udleverede Kuverter skal for Kontrollens 
Skyld leveres tilbage.

„OZ“ har De Onsdag. Skriv efter Kuvert senest 
Torsdag, og De har den Lørdag. Modtageren kan 
laves paa et Par Timer, saa hæng bare i OB’s! Der 
er 4 Præmier ialt — 2 Sølvplader for Motorkøretøjer 
og 2 for Cyklister. OZ3G.

I September-Nummeret af „CQ“ finder vi en illu
streret Artikel om E.D.R.s Sommerlejr, skrevet af 
Heinrich Riihsen og Wolf Franczok. Vi skal ikke op
holde os ved Artiklens Referat af de mange Begiven
heder, som ogsaa har været omtalt her i Bladet. 
Derimod bringer vi Slutningen i Oversættelse samt 
følgende Linjer, der viser, at Udlændinge stadig 
bider Mærke i, hvor madkære Danskerne er: „At 
Maden var god og rigelig er en Selvfølge i Danmark. 
Maaltiderne er stadig Hovedprogrampunkter i danske 
Foranstaltninger. Den uerstattelige Kok, OZ IV, forestod 
igen fortræffeligt Serveringen af Danmarks velsmagende 
Produkter“.

Og Artiklens Slutning: „For hurtigt var de herlige 
Dage forbi. Med de bedste Erindringer rejste hver 
især igen til sin Hjemegn. Mange hjertelige Venskaber 
var stiftet. Forbindelserne mellem D.A.S.D og E.D.R., 
mellem Tyskland og Danmark blev i vore danske Na
boeres Sommerlejr uddybet til et hjerteligt Kammerat
skab. Endnu engang viste det sig, at E.D.R.s Kort
bølge-Amatørlejr er et efterlignelsesværdigt Arrangement 
til Fremme af gensidig Forstaaelse. Vi er taknemmelige 
overfor vore danske Værter og haaber, at D.A.S.D. 
til næste Aar giver vore OZ-Venner- Lejlighed til at 
lære en lignende Lejr at kende hos deres tyske Kam
merater“. 7F.

Tak til Medarbejderne,

Nu, da jeg fremtidig slipper for at bekymre mig om 
det tekniske Stof til „OZ“, vil jeg gerne udtale en 
hjertelig Tak til alle de forskellige Medarbejdere, der 
gennem de 5 Aar har stillet deres Evner gratis til 
Raadighed for vort Blad. Uden denne Interesse og 
Hjælpsomhed fra Medlemmer over hele Landet vilde 
jeg selv ikke have formaaet meget. Arbejdet med at 
fremskaffe de ca. 60 Artikler om Aaret er større, end 
Flertallet af Læserne er klar over.

Det kunde ikke undgaas, at Stoffet under de hidtidige 
Forhold maatte blive af lidt blandet Kvalitet, men ser 
man de sidste 5 Aargange igennem, maa det erkendes, 
at der er overordentlig mange værdifulde tekniske Af
handlinger imellem. Takken tilkommer dels vore egne 
udmærkede Skribenter og dels den Stab af trofaste 
Oversættere, som altid med Energi er gaaet løs paa 
de Artikler, jeg har udpeget i udenlandske Tidsskrifter.

Heller ikke vore Tegnere maa glemmes. Først var 
det OZ2P, og i de senere Aar er det OZ5X, der har 
tegnet de allerfleste af de mange Diagrammer, som 
anvendes i „OZ“. Det er et stort og sikkert ikke



særlig spændende Arbejde, der her er udført fuldkommen 
gratis. Alt dette bør Læserne vide og skønne paa. 
Ikke ret mange Steder ser man en tilsvarende Offer
vilje og et saa harmonisk Samarbejde.

Det er alt dette, jeg gerne vil takke mine udmærkede 
Medarbejdere for. Forhaabentlig vil de nu slaa Kreds 
om den nye tekniske Redaktør og gøre ham Arbejdet 
let, saa der bliver Mulighed for at gøre „OZ“ endnu 
mere nyttigt for de danske Kortbølgeamatører. Den 
øvrige Del af Bladet har jeg Ansvaret for som sæd
vanlig. Og hermed byder jeg den tekniske Redaktør 
hjertelig velkommen til godt Samarbejde.

Helmer Fogedgaard.

Fra Afdelingerne.
E.D.R.s københavnske Afdeling.

I «Ordenshuset», Griffenfeldtsgade 7 (Lokale 6), Tlf. Nora 8623. Afdelingens 

Formaal er at afholde Klubaftener, Morsekursus og Foredrag for E.D.R.s køben

havnske Medlemmer. Der er fri Adgang for alle Medlemmer af E.D.R. Klubaften 

afholdes hver Mandag fra Kl. 20, og der er Morsekursus Onsdag og Fredag fra Kl. 

20—22. Mandag fra Kl. 20 udleveres QSL-Kort. Alle Oplysninger faas hos OZ7KL 

eller gennem Afdelingens Telefon.

Mandag den 27. ds. Kl. 20 afholdes Medlemsmøde 
i Lokalet i Griffenfeldtsgade. Paa Mødet skal der 
vælges en ny Bestyrelse for den københavnske Afde
ling. Vi opfordrer Medlemmer, som er interesseret i 
Afdelingens Trivsel, og som har gode Ideer for Arbej
det i Fremtiden, til at møde frem denne Aften og tage 
Del i Diskussionen.

Dagsordenen omfatter:
1. Valg af Dirigent.
2. Formanden aflægger Beretning.
3. Kassereren aflægger Regnskabet i revideret 

Stand,
4. Eventuelle Forslag.
5. Drøftelse af Afdelingens Virksomhed.
6. Valg af Formand.
7. Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer.
8. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet, sendes snarest til 
undertegnede. Kaj Larsen, OZ7KL.

Fyn,
Afdelingen holder Møde paa Park Hotel, Odense, 

Onsdag den 15. September Kl. 20. Nyanskaffelser bedes 
medtaget til Beundring. OZ5Y.

Sønderjylland.
Den sønderjydske Afdeling har nu paabegyndt et 

ugentligt Morsekursus i Haderslev under Ledelse af 
OZ7MP. Vi har af teknisk Skole faaet Lokale stillet 
til Raadighed dertil. Tilslutningen er overordentlig god.

Den første Aften — Onsdag den 1. September — blev 
der indtegnet ikke mindre end 17 Deltagere.

OZ7MP.
Randers.

August-Mødet i Randers blev paa Grund af Sygdom 
forlagt til OZ8JB. September-Mødet afholdes hos 
OZ3K, Lærer Chr. Møller, Mariagergade IB Lørdag 
den 18. Bemærk, at det denne Gang ikke er den 
sidste Lørdag i Maaneden. OZ5R.

Beretning fra QSL-Centralen.

QSL-Kort expederet fra Centralen i Juli og August 
Maaned:

Til OZ Fra OZ Til Udi. Fra Udi.
2924 3179 1748 2559.

I Tiden fra 1/9  36 til 31/8 37 incl. er expederet:
Til OZ Fra OZ Til Udi. Fra Udi.

17627 22512 18444 17202

Nørre Aaby, den 2. September 1937.

Arae Hammer.

Følgende licenserede Amatører er i Øjeblikket ikke 
Medlemmer af E.D.R., hvorfor QSL-Centralen ikke 
kan befordre Kort til eller fra dem: OZ1O, 1P, 1WP, 
2AM, 2AU, 2KN, 3AM, 3PA, 4AK, 4B, 4H, 4KA„ 
5BK, 5KO, 5MK, 5TH, 7BL, 7L, 7VE, 7VP, 9CH„ 
9K, 9MG, 9W og 9Z.

TRAFFIC-NOTES.
Nordjylland.

OZ8SS er ved at være færdig med sin nye Sender 
og vil være QRV paa 14 MC i denne Maaned.

OZ9HL har med 30 Watt paa MO-PA opnaaet 
følgende DX: Wl-2-3-8, VK2, LU, U9 og SU.

OZ9HL.
Østjylland*

OZ1Z har i August arbejdet lidt paa 14 MC og 
har haft QSO med Wl-4 samt VE1. W har givet 
R8. 1Z har nu wkd. 4 Verdensdele. Senderen er 
ECO-FD-PA med ca. 40 Watt Input.

Lolland-Falster.
OZ2B var aktiv de to første Week-ends af DJDC- 

Testen, hvorefter han blev nødt til at pakke Senderen 
sammen paa Grund af Ombygning af „Stationslokalet“, 
og Antennen faldt ned. Der opnaaedes 80 DX-QSO 
+ en Del QTC-Forbindelser under Testen.

OZ4F's Kaldesignal bliver misbrugt paa det groveste. 
Han advarer indtrængende vedkommende til øje
blikkelig QRT, da han ellers vil blive meldt. 4F har 
ikke været aktiv i lang Tid, men haaber at komme i 
Gang igen til November fra ny QRA. OZ2B.
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„Pirat“ efterlyses.
Undertegnede gør de ærede OZ-Amatører opmærk

som paa, at efter hver enkelt QSO udfylder jeg det 
dertil hørende QSL-Kort. (Var det ikke et Forslag, om 
alle gjorde dette? Hi!). De, som ikke modtager mit 
QSL har haft den Ære at have opnaaet QSO med 
„min Kompagnon OZ4F“, hvilket aabenbart ikke er 
saa vanskeligt, da denne er meget ivrig med Senderen.

Jeg tr taknemmelig for enhver Oplysning om denne 
Amatør, da det kunde være rart, om man engang 
kunde faa gjort de forskellige Unlis opmærksom paa, 
at dette ikke maa finde Sted. Men de har jo sikkert 
ikke læst de stadig fremkomne Artikler i „OZ“, som 
netop har omhandlet dette Spørgsmaal. Med Tak for
Optagelsen, vy 73.

Knud V. Rasmussen, OZ4F,
Grønsundsvej 74,1, Nykøbing F.

Nyt paa alle Frekvenser.
De britiske Amatører udspecialiserer stadig deres 

Prefixes. Forleden kunde vi meddele, at Skotland har 
faaet GM i Stedet for G, og nu sidst har Wales- 
Amatørerne faaet ændret deres til GW.

Firmaet Howok Radio, Studiestræde 34, København 
K beder os meddele, at man har fremstillet nyt Katalog 
til Supplering af det gamle. Det faas gratis tilsendt 
mod Indsendelse af Porto.

To brazilianske Amatører — den ene PY2LA — 
har gennem Dansk Esperantistforening skrevet til OZ5B. 
De ønsker gerne at korrespondere med andre Amatører 
paa Esperanto. Hvis OZ-Folkene har Interesse for 
dette Sprog, gælder det altsaa om at benytte Lejligheden.

Ikke blot mange forskellige Dagblade har gjort Stads 
af E.D.R. i Anledning af Jubilæet. Ogsaa Statsradio
fonien markerede Begivenheden gennem det fornøjelige 
-og 20 Minutter lange Interview med OZ1D Tirsdag 
den 7. ds. Desuden har OZ7F efter Opfordring skrevet 
en Artikel i „Dansk Post- og Telegraf-Tidende“ om 
Kortbølgeamatørernes Virksomhed.

Iflg. „QST“ er Tyskland det mest liberale af de 
større Lande med Hensyn til at iicensere Udlændinge 
i Tyskland. Man tilbyder at udstede Licens til andre 
Nationers Landsmænd, naar man ogsaa i disse Lande 
efter Tur bevilger Sendetilladelse til tyske Borgere.

I vore norske Kollegers Blad “LA“ meddeltes for 
nogen Tid siden, at NRRL’s Ledelse forhandler med 
Telegrafstyrelsen om Ændringer i Licensbestemmelserne. 
Det er Meningen, at 18 Aar skal fastsættes som 
Lavalder for Opnaaelse af Sendetilladelse, og særlig 
bemærkelsesværdigt er det, at man søger at faa indført 
den Bestemmelse, at ingen Amatør maa bruge Telefoni 
uden først at have arbejdet aktivt med Telegrafi i et 
Aar. Der er nu ca. 150 licenserede Amatører i Norge.

Den Energi, som udstraales fra de store Radiostati
oners Antenner, kan som bekendt faa elektriske Pærer 
til at lyse i en ikke ringe Afstand, naar de anbringes 
i en passende afstemt Kreds. Retten i Hamburg havde 
iflg. „Funk“ fornylig en ejendommelig Sag til Behand
ling, som skyldtes en regulær Udnyttelse af nævnte 
Fænomen. En Hamburg-Borger, der boede i Nærheden 
af Radiofonisenderen, havde arrangeret det saadan, at 
han fik gratis Belysning, ved at „tappe“ Højfrekvens
strøm gennem sin Antenne og lade Glødelamper fun
gere derved. Det meddeles senere, at Retten har afsagt 
den salomoniske Dom, at Handlingen er strafbar, saa- 
fremt Radiofoniselskabet kan bevise, at den svækker 
Radiosignalerne.

Iflg. „LA“ er den transatlantiske Telefonforbindelse 
flere Gange blevet forstyrret af Interferens fra Amatør
sendere. Undersøgelserne har vist, at det mere er 
Stationer udenfor Baandet end den 2. Harmoniske af 
7220 KC, der er Aarsag til Forstyrrelserne. Det er 
mest HH-, PA-, D- og F-Stationer, det har været 
galt med. Saadanne Tilfælde er til stor Skade for 
Amatørbevægelsen. ,,QST“ har iøvrigt meddelt, at to 
danske Amatører blev diskvalificeret i den sidste 
ARRL-Test, fordi de sendte udenfor Baandet!

Efter at Italienerne har gjort sig til Herre i Abes- 
sinien, har de udarbejdet Planer vedrørende Radio
tjenesten i dette Land. Stationerne i Abessinien vil 
derfor fremtidig bruge Prefixet ,,1“ i Stedet for det 
oprindelige „ET“, der nu gaar over i Historien — 
iøvrigt vist uden at have været ret meget anvendt af 
Amatører.

QRA-RUBRIKKEN.
OZ5R fortæller, at to engelske Amatører G8AY og 

G6MK, der i August Maaned var paa Cykletur gennem 
Danmark, har aflagt en kort Visit hos OZ3J og 5R. 
G8AY taler perfekt Dansk. Det vil sikkert ærgre 
OZ7F, at d’Herrer Englændere havde et Ophold i 
Rudkøbing paa 5 Timer, hvor de bl. a. for at faa 
Tiden til at gaa maatte gaa i Biografen! — Ja, 5R 
har Ret. Ærgrelsen er endnu ikke forvundet!
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Nye licenserede Stationer.
^OZIAB - Ejner J. Christensen, Abel Cathrinesgade

6,4 th., København V.
* OZ2AM - Aage A. V. Nielsen, Kildebakkegaards

Allé 220, Buddinge.
*x OZ2YL - Edith Sauerberg, Fiskergade 7,1, Kbhv.N.

* OZ3AP - Aage V. Nilausen, Carl Gjellerups Allé
9, Søborg.



* OZ3XA - Arne P. Hjort Jacobsen, Østergade 122,
Horsens.

*x OZ7LF - Chr. H. Lauenborg Fredsted, Aastrup-
vej 28, Haderslev.

*x OZ7SN - Svend Kr. Nielsen, Østrigsgade 12 St.,
København S.

Ændringer.
OZ4Q har faaet Tilladelse til at benytte alle Ama- 

tørbaandene og til at sende hele Døgnet.

Nye Medlemmer,
1236 - Fru Nancy Nielsen, Hovedgaden 21, Græsted,
1237 - Carl Kiersgaard „Eriksdal“, Kastanievej,

Taastrup.
1238 - Fini Larsen, Hothers Plads 25,3, Kbhvn. N.
1239 - Finn Steenstrup, Blankavej 14, Valby.
1240 - Fasting, Smallegade 46 A, København F.
1241 - Frans Hermansen, Ravnsgade, Aakirkeby.
1242 - Radioforhandler Clausen, Vojens.
1243 - Hans Lassen, Præstegaardsvej 1, Vojens.
1244 - Ernst Meyer, Vojens.
1245 - K. Bentzen, Øster Farimagsgade 81, Kbh. 0.
1246 - C. C. Tornøe, Ryslinge.

Medlem Nr. 1235 er fejlagtig i „OZ“ for August 
anført med Navn: Bent Jensen. Skal være: Bent 
Petersen.

Atter Medlem.
358 - Fred. Jessen (OZ2NF) Amagerbrogade 87,

København S. 
763 - E. Haagerup Jensen (OZ3I), Slotsherrensvej 120,

Vanløse.
883 - Jens Jørgen Jensen, Rosenvængets Allé 19,2,

København 0. 
1119 - Radio-Specialisten, Bispegade 6, Haderslev.

Slettet af Medlemslisten fra Juli Kvartal.
2 7 1 -  Knud Bjarnø, København F.
440 - Aage Bau (OZ2AU), København N.
483 - Mogenst Kunst (OZ5MK), København V.
514 - Francisco Novella, København 0.
668 - Rolf Petersen, København K.
669 - Aa. Hansen Paaske, Maribo.
744 - Chr. Rasmussen, København 0.
774 - Hartmann-Nielsen, Haslev.
831 - Alf. Marott, Slagelse.
852 - Aksel Jensen, Skævinge.
877 - Henry Christensen, Græsted.
899 - Vagn Nielsen, Randers (udmeldt).
973 - Svend Pind Mohr, København K.

1034 - Erik Møldrup, Rungsted.
1035 - H. Chr. Pedersen, Kristianssand.
1059 - K. E. Jensen, Løgstør.
1065 - Anders Olsen, København V.
1084 - V. Christiansen, København 0.
1088 - Preben Kurt Jensen, Espergærde.
1091 - P. Hansen, Odense.
1097 - Th. Jørgensen, Gamby.
1107 - Walter Schwartzberg, Gøteborg,
1110 - A. C. Jacobsen, Tranekær.
1128 - E. L. Clausen, Tønder.
1135 - Mogens Holbo, København.
1140 - John Larsen, Aarhus (død).

1143 - Georg Mynster, Brørup (udmeldt).
1152 - Mogens Harms, København,
1155 - Børge Bech Kristensen, Aabyhøj.
1160 - John Maul, København.
1162 - Haakon Jørgensen, Vanløse.
1168 - Fritz Nielsen, Svendstrup, Jylland.
1177 - H. Hagengaard, Valby.
1188 - Svend Ibsen, Aabyhøj.
1192 - W. Lund Nielsen, Thisted.
1197 - P. Rasmussen, Skodsborg.
1200 - N. P. Pedersen, Vildsund.

Nye Adresser,
256 - C. S. Johannsen (OZ1H), Smedevænget 15,

Odense.»
325 - D. Valbjørn (OZ7DV), Amagerbrogade 30,3,

København S. 
449 - Erik Petersen (OZ9P), Nørrevoldgade 9,1 th.,

København K. 
552 - K. I. Schmidt (OZ7KIS), Lyngbyvej 408, Gentofte. 
712 - N. J. Andersen, Jernbanestationen, Ebeltoft.
718 - Rolf Braae Hansen (OZ3Y), Buen 5, Kbhvn. F.
719 - C. Valentin Hansen (OZ7H), Katrinedalsvej

Matr. 850 (Hjørnet af Katrinedalsvej og Claus- 
holmsvej, Vanløse).

747 - Sven Rasmussen (OZ8X), K.F.U.M., Kloster
bakken, Odense. 

824 - Ove H. Jensen (OZ8Y), Havebyen 20, Nakskov. 
862 - Børge Nielsen (OZ2PX), Jacobsens Alle 1,

Hellerup.
928 - Poul A. Madsen, Sønder Strandvej 8,2, Helsingør. 
967 - N. Chr. Hansen, Krogagervej, Glostrup.
974 - Henrik Nielsen (OZ9R), Charlottenlundvej 32,

Hellerup.
1040 - Poul Bent Rasmussen, Vendersgade 33,2, Kø

benhavn K.
1070 - Gunnar Thirup, Gartnerregensen, Anker Hee- 

gaardsgade 2, København V.
1098 - W. Berg, Maltagade 17,4, th., København S. 
1100 - Mogens Frost-Hansen, Slotsallé 1, Kolding.

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

Ansvarshavende Redaktør: Helmer Fogedgaard, pr. Skrøbe- 
lev St. Al Korrespondance vedrørende Bladet sendes hertil.

Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing. Klager 
vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsenet, og hvis 
det ikke hjælper da til Kassereren.

Sekretær: Poul J: Jensen, Veras Allé 16; Vanløse. Hertil 
sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold.

Kasserer: H. V. R. Hansen, Aalekistevej 211,1 th., Vanløse. 
Tlf. Damsø 2871 x. Hertil sendes alt vedrørende Adresseæn« 
dringer og Pengesager.

QSL-Manager: Arne Hammer, Rasmus Andersensvej 12,Nørre 
Aaby. Qiro Nr. 23934. QSL-Kort bedes sendt direkte hertil.

Annoncechef: Emil Gyldenkrone, Emil Pipersvej 22, Lyngby 
Tlf. Lyngby 21C6. Træffes om Dagen paa Palæ 6302 eller Pals 
6096, Frederiksberggade 25,2, København K. Amatør-Annoncer 
sendes til Kassereren og betales forud.

DR-Leder: H. Bram Hansen, Post Box 223, Odense.

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

Afleveret til Postvæsenet Tirsdag den 14. September.

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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