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Kredsinddelingen og dens Følger,
Sotn meddelt i vort Marts-Nummer har E.D.R.s
Bestyrelse af praktiske Grunde organisationsmæssigt inddelt Landet i 9 Kredse. Denne Ordning er en naturlig
Følge af Foreningens stadige Vækst. E.D.R. har nu
omkring 700 Medlemmer, og for at de alle kan faa saa
nær Kontakt med Hovedkvarteret som muligt, udnæv
nes der Kredsledere, som i Samarbejde med Afdelings
formændene varetager de lokale Amatørers interesser
og bringer alle Ønsker videre til Hovedbestyrelsen.
Men Kredsinddelingen kan eventuelt ogsaa danne Ba
sis for en Nyordning af Kaldesignals-Tildelingen paa
lignende Maade som i forskellige andre Lande. Dette
blev kort omtalt i forrige Nummer af „OZ“, og i den
forløbne Maaned er Planen blevet stærkt debatteret i
Amatørkredse. Som ventet er Meningerne meget delte,
og enkelte Steder har Lidenskaberne ligefrem været i
Kog. Redaktionens Post viser baade Eksempler paa be
gejstret Tilslutning og Trusler om Erstatningskrav mod
E.D.R., saafremt den nye Ordning kommer og gør det
nødvendigt at kassere de nuværende QSL-Kort og
Gummistempler.
Fordelen ved at tildele Kaldesignaler i Overensstem
melse med Kredsinddelingen er først og fremmest, at
der kommer mere System i Sagerne. Det er noget,
der tiltaler vor Ordenssans. Det er ogsaa ganske prak
tisk straks af Kaldesignalet at kunne se, i hvilken Lands
del en Amatør bor. Efterhaanden er der jo saa mange
licenserede Amatører her i Landet, at man ikke kan
huske, hvor de alle hører hjemme. For Generaldirek
toratet vil det ogsaa være en stor Behagelighed at
kunne tildele Kaldesignaler efter en bestemt Plan. Der
imod har vi ikke stor Tiltro til, at Ordningen gør det

nemmere at finde ulicenserede Amatører — tværtimod.
Men Medaljen har jo desværre ogsaa en Revers.
Mange Amatører gruer — efter vor Mening med Rette
—- for det Virvar, som Overgangen vil skabe. Vi er
jo vant til baade paa Stævner og her i „OZ“ at be
nævne hinanden ved Kaldesignal i Stedet for at bruge
Navne. Dette Princip hævner sig grusomt ved en Lej
lighed som denne, hvor der skal ændres paa det hele fra
Grunden af. Ogsaa af historiske Grunde maa man me
get beklage en Kaldesignalsændring. De gamle Aargange af „OZ“, vore Albums med Kortbølgefotos og
meget mere vil paa en sørgelig Maade miste en hel
Del af sin Værdi for os — og i disse Tilfælde er
Ubehageligheden permanent.
Der er ogsaa Grund til at tænke paa, hvilket Mas
QSL-Centralen vil faa i det første Aar. For at faa
Klarhed over, om Kortene er til en ny eller gammel
Indehaver af et bestemt Kaldesignal er det nødvendigt
at undersøge Datoen for QSO paa hvert enkelt QSLKort. Mange Amatører vil ogsaa være kede af at skulle
kassere deres Lager af QSL-Kort og eventuelle andre
Tryksager. Og da Tallet i Kaldesignalet ændres, naar
der flyttes til en anden Landsdel, kan det efterhaanden
blive mange QSL-Kort, der maa kasseres, hvis man da
ikke foretrækker at lade Pladsen til Tallet staa blank
og selv male det rigtige Tal paa i hvert enkelt Tilfælde.
Hvis Ordningen træder i Kraft, vil vi ogsaa faa Kal
designaler med 6-Tal. Hvorfor har vi i Grunden ikke
det allerede? Den Institution, der i sin Tid disponerede
over dette Tal, er jo forlængst forsvundet. Naar vi
saaledes alle skal have to Bogstaver i Kaldesignalet,
kan det ikke undgaas, at der kommer nogle meget uhel
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dige Kombinationer, som bestaar af næsten lutter Prik
ker eller Streger. Vi beklager i hvert Fald i høj Grad
de Amatører, som faar tildelt OZ5HH eller OZ9OO!
Saafremt den foreslaaede Kaldesignalsændring virke
lig repræsenterer en Fordel ogsaa paa Baggrund af
de mange Ulemper — saa vil den i hvert Fald kun
kunne paavises indenfor Landets Grænser. Et Blik paa
Verdenskortet overbeviser os om, at Danmark nærmest
kun fremtræder som en Prik, saa vi maa endelig ikke
regne med, at vor Kredsinddeling har samme praktiske
Betydning som den, der f.Eks. gælder i U.S.A.
Vi skal imidlertid ikke foregribe Begivenhedernes
Gang. Amatørerne selv faar den endelige Afgørelse,
men vi gaar dog ud fra, at kun licenserede Amatørersom jo er de virkelige Parthavere, faar Lejlighed til at
deltage i Afstemningen. Skulde Forslaget blive forka
stet, kunde alle nye Kaldesignaler jo alligevel udstedes
i Overensstemmelse med dette. I Løbet af en Aarrække vilde det da være muligt paa en langt mere
smertefri Maade at gaa helt over til det System, som
i Øjeblikket næppe kan indføres uden samtidig at bringe
en hel Del Ufred i sit Kølvand.
H.F.

N y e Modtagerrør.
Fra Philips har vi
nye Radiorør for den
Universalrør, bestemt
flere af disse helt nye
vendelsesmuligheder.

modtaget Underretning om de
kommende Sæson. De fleste er
for 6,3 V Glødespænding, og
Typer betinger interessante An

EAB1 er en Triodiode, der specielt er blevet udviklet
" " for at eliminere den mindre Forvrængning, som
opstaar ved en normal Duodiodeopstilling, hvor
der anvendes forsinket automatisk Volumen
kontrol.

EF9 fremtræder som en forbedret Udgave af Selektoden EF5. Skærmgitterspændingen tages ikke
fra en Spændingsdeler, men gennem en Serie
modstand, hvilket bevirker, atSkærmgitterspændingen stiger, naar Styregitterets negative For
spænding vokser paa Grund af den automatiske
Volumenkontrol. Ved Anvendelse af foranderlig
Skærmgitterspænding kan man opnaa større Stejl
hed og mindre Anodestrøm og derigennem for
mindsket Rørsus.
EFMl, der er en LF-Exponentialpentode med indbygget
"Indikatorrør til Afstemning, maa betegnes som
en helt ny Rørtype. Forstærkningen reguleres
ved at forandre Skærmgitterspændingen som ved
HF-Rørerne, og man opnaar herved at kunne
holde Anodestrømmen konstant, saaledes at Arbejdspunktet stadig ligger midt paa den dynami
ske Karakteristik. Rørets Forstærkning er ca.
100, og den afgivne Energi har et Reguleringsomraade paa 1:49.
De ovenfor omtalte Rør er alle af 6,3 V Typen og
har et Glødestrømsforbrug paa 0,2 A.
EK3 er en forbedret Udgave af Røret EK2 og ad
skiller sig fra tidligere Oktoder derved, at Elektron
strømmen i Røret ved Hjælp af forskellige Af
skærmninger er styret i bestemte Baner. Man
opnaar herved en fuldstændig Adskillelse af Os
cillatordelen og Modulationsdelen. Røret egner
sig fortrinlig til Kortbølgeomraadet, idet det selv
ved meget høje Frekvenser har stor Forstærk
ning og stor Indgangsimpedans. Vgl. = 6,3 V
og Igl, — 0,73 A.
EL6 er en 18 Watts Udgangspentode med den be
tydelige Stejlhed af 15 mA/V og kræver som
Følge heraf kun ringe Udstyringsspænding. Vgl.
= 6,3 V og Igl.= 1,3 A.
AZ4 er et Ensretterrør med direkte opvarmet Glødetraad. Vgl.= 4V . Igl. = 2,3 A . Va : 2X500
V og la : 120 mA.

EBF2 er et Dobbeltrør, idet det bestaar af en HF— Pentode, der er sammenbygget med en Duodiode. Røret tænkes særlig anvendt i smaa Supere, hvor Røret EFM1 benyttes som Lavfrekvensforstærkerrør, idet EFM1 ikke indeholder
nogen Duodiode. Pentodedelen er udført saaledes, at der kan anvendes variabel Skærmgitterspænding, og iøvrigt svarer denne Del af Røret
til EF9.
EF8 er et HF-Rør, der udmærker sig ved ringe Rør~ sus, hvilket særligt er af Betydning paa Kortbølgeomraadet, hvor Rørsuset sætter en Grænse
for Modtagerens Følsomhed. Det ringe Rørsus
opnaas ved at indskyde et Ekstragitter mellem
Styregitteret og Skærmgitteret og forbinde Ekstragitteret til Katoden. Ved Ia=8 mA er μ
= 650 , s = 1,8 mA/V og Ri=0,36 MOhm.
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CL6 er en 8 Watts Udgangspentode, der er i Stand
til at arbejde ved lave Anodespændinger (100 V),
og den kræver kun ringe Styrespænding, idet
Stejlheden er 8,5 mA/V. Vgl.= 35 V og Igl.
0,2 A.
KC4 er en ny Triode til Batterimodtagere. Vgl. =
2 V og Igl. — 0,1 A.
KH1 er en Hexode, der er beregnet som Blandingsrør i en Opstilling, hvor der anvendes særligt
Oscillatorrør, f.Eks. KC4. Vgl.= 2 V og Igl.
= 0,135 A.
De nye Rør vil først komme i Handelen fra 1. Juli
1938, og deres Priser vil heller ikke foreligge før denne
Dato.
OZ7N.

r1 = 6 MOhm og r2 = 2000 Ohm. Maximumsværdien
for C1 og C2 er bestemt til 50 pF.

Et nyt Oscillatordiagram.
I Numret for Maj 1937 af „Proceedings of the In
stitut of Radio Engineers“ har S. Sabaroff offentliggjort
en Artikel, i hvilken der behandles et nyt Diagram for
en krystalstyret Oscillator til korte Bølger. Det har
vist sig, at krystalstyrede Sendere for 3,5 MHz og 7
MHz ikke altid er saa frekvensstabile som ønskeligt,

Det viser sig, at for hver Indstilling af er der
en bestemt Værdi for C2, der giver maximal Oscil
lation. Endvidere findes der en optimal Værdi for C1
saaledes at naar man har indstillet C1 paa denne
Værdi og derefter indregulerer C2, saa afgiver Røret
sin maximale Styrespænding. Ved at indstille paa for
skellige Værdier for er det muligt at variere Fre
kvensen en lille Smule, men Frekvensomraadet er
meget lille og beløber sig for et 7 MHz Krystal til ca.
100 Hz.
Denne Krystaloscillator har det Fortrin for andre
Oscillatorer, at den umiddelbart kan anvendes til flere
Frekvenser, idet man uden videre kan indsætte et 1,7,
3,5 eller 7 MHz Krystal, og desuden er den afgivne
Styrespænding næsten konstant, uafhængig af den an
vendte Frekvens. Særlig fremragende er Oscillatorens

idet Frekvensen er afhængig af Rørets Glødestrøm og
Pladespænding. Sabaroff undersøgte ad teoretisk Vej
Mulighederne for at opbygge en frekvensstabil Op
stilling for en krystalstyret Oscillator og kom herved
til Diagrammet i Fig. 1. Dette er vist som et rent
Principskema og kan opfattes som en simpel ECO-Opstilling, hvor Z1 og Z2 er to Impedanser.
Vi skal ikke komme ind paa Teorien for Opstillingen,
men ved at undersøge Betingelserne for frekvensstabil
Oscillation kan man bestemme, hvilken Karakter Impe

Y

Fig. 3.

Frekvensstabilitet. Ved Forsøg med et 7 MHz Krystal
er det godtgjort, at en Variation af Gløde- og Anode
spænding paa 10% ikke varierer Frekvensen mere end
1 : 10 Millioner. Da der ikke er nogen afstemt Anode
kreds, vil den afgivne Styrespænding kun være ringe,
og det vil derfor være nødvendigt at forstærke den
op ved Hjælp af et Par Forstærkertrin.

danserne Z1 og Z2 skal have, og det viser sig da, at
Z1 og Z2 kan dannes ved en Parallelopstilling af en
Kondensator og en Modstand. Den eksperimentelle
Opstilling er vist i Fig. 2, hvor der er anvendt et
Pentoderør med stor Stejlhed og stor indre Modstand,
idet disse Betingelser maa kræves opfyldt. De to Impe
danser er repræsenteret ved Modstandene r1 og r2 og
Kapaciteterne og C2. Der kræves bestemte Værdier
for ovenstaaende Elementer, for at Røret skal kunne
oscillere, og frekvensstabil Oscillation kan opnaas, naar
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Fig. 3 viser Diagrammet for en krystalstyret Sender,
saaledes som den er blevet konstrueret af F8KC, og
der er her som første Forstærkertrin anvendt en Pentode og som Udgangstrin en neutrodynstabiliseret
Triode. I Modsætning til Fig. 2, hvor Styrespændingen
blev aftaget fra Krystaloscillatorens Fanggitter, sker
Udtaget her fra Anoden, idet det har vist sig, at man
herved kan opnaa en højere Styrespænding uden at
Oscillatorens gode Egenskaber forringes. Opbygningen
og Indstillingen af Forstærkertrinene foretages som
ved en almindelig Sender. Vil man ofre den nødvendige
Forstærkning, kan man ved Anvendelse af omtalte
Krystaloscillator bygge en Sender af en fremragende
Frekvensstabilitet.
OZ7N.

2-Rørs Modtager med
fast Spolesæt
Af Poul Christoffersen, OZ4U (efter „QST“)-

Denne Modtager er let og billig at bygge og er des
uden let at betjene og stabil i Drift. Den egner sig
baade til transportabelt Brug og som fast Opstilling.
Kort sagt: Det er en ideel Modtager at starte sin Åmatørkarriere med. Opstillingen med Pentodedetektor og
Triode Udgang er normal, bortset fra at de 4 Baand

Baandsætterkondensatoren og Omskifteren er monte
ret paa 2 Vinkler af samme Materiale som Forpladen.
Den viste Montering af Baandsætteren er udmærket af
Hensyn til ringe „falske Kapaciteter“, og man bør ab
solut ofre de 2 Forlængeraksler for at kunne benytte
samme Montering som i Originalmodtageren. Man bør
kun montere Spolerne i rette Vinkler i Forhold til hin
anden, og hvis man anvender en 6-polet Omskifter,
kan man lade 2 Kontakter være aabne mellem 14 og
7 MHz Spolerne, da det sikkert er disse, der vil volde
mest Besvær. Spolerne monteres saa langt som muligt
fra hinanden, samtidig med at man sørger for at faa
nogenlunde korte Forbindelsesledninger.
Antennen tilkobles gennem en Antennekondensator,
saaledes at man ved Benyttelse af en vilkaarlig Antenne
kan indstille til den ønskede Selektivitet og Styrke.
Med den viste variable Kondensator, der kobler Skærm-

Fig. i.

fra 1,7 til 14 MHz dækkes ved Hjælp af en 6-polet
Omskifter. Naar der paa Diagrammet er vist en 2X6polet Omskifter, skyldes dette for det første, at en saadan findes paa Markedet og for det andet, at de ube
nyttede Kontakter tjener til at reducere skadelige Ka
paciteter.

Fig. 3-

gitteret til Jord, kan Tilbagekoblingen reguleres. Dros
selspolen i Skærmgitterkredsen forhindrer Passage af
HF-Strømme og tjener til at stabilisere Tilbagekoblin
gen. Denne Tilbagekoblingsmetode sikrer en blød og
lydløs Tilbagekobling, naar Skærmgitterspændingen ved
Hjælp af Potentiometret er indstillet til den rigtige
Værdi (ca. 25 V). I Detektorens Anodekreds er an
bragt en HF-Drossel, der spærrer for HF-Strømme,
saaledes at de ikke naar Udgangsrørets Gitterkreds.
Lavfrekvenstrinet er drosselkoblet, og Trioderøret er
tilstrækkeligt til at give god Telefonstyrke.
Fig. 2..

Chassiset og Forpladen laves af en 2 mm tyk Aluminiumsplade. Størrelsen afhænger af de benyttede Kom
ponenter. Følgende Maal vil være passende: For Chas
sis 20X14 cir, hvoraf 2 cm paa hver Side bukkes, saaledes at Monteringsplanen bliver 20X10 cm, og for
Forplade: 20 X 12 cm. Delenes Placering fremgaar iøv
rigt af Fotografierne.
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Data for Spolesættet fremgaar af Spoletabellen. Dia
meteren er for alle Spolers Vedkommende 25 mm. Spo
lerne kan bekvemt monteres paa fig. Maade: 2 Huller
med 1,5 mm Diameter bores ved Siden af hinanden
(i Trolitul kan de „stikkes“ med en varm Naal), og
gennem disse Huller stikkes en stiv 1,5 mm fortinnet
Monteringstraad, som bøjes tilbage og klemmes fast
ind til Spoleformen. Hertil loddes Spoletraaden, og den

anden Ende af Monteringstraaden loddes fast til sin
Pol paa Omskifteren.
Katodeudtagene faas lettest paa den Maade, at man
laver en Løkke paa Traaden, skraber Isolationen af
og benytter Løkken som Loddesats. Derefter fortsættes
Viklingen i samme Retning. Gitterledningerne gaar til
den forreste Del af Omskifteren og Katodeledningerne
til den bagerste. For at sikre korte Katodeledninger er
Soklen til Detektorrøret hævet nogle mm over Chas
siset. Spolerne dækker alle Frekvenser fra 1,7 til 14
MHz, og Baandspredningen er ca. 50 % paa 7 og
14 MHz.
Skulde denne Artikel trods Overskriften være blevet
læst af en enkelt Amatør „paa Superstadiet“, er der
ingen større Ulykke sket derved. I mange Tilfælde vil
det kunne betale sig for ham at bygge den og tage
den med paa Sommerturen eller ogsaa benytte den som
Reservemodtager.

DR-Rubrskken
Redigeret af OZ-DR212

Spolerne!
Det er meget sørgeligt at se, naar en Amatør lige har
bygget sig en ny Modtager, og man lukker den op og
ser de Misfostre af Spoler, der sættes i en saadan el
lers velkonstrueret Modtager. Naar man i en Modtager
anvender gode Dele, er det baade Synd og Skam at blande
enkelte daarlige eller delvis defekte Komponenter i den
øvrige Samling tabsfrie og stabile Samling Dele. Dette
gælder i meget høj — maaske i højeste Grad Spolerne.
Man bør huske paa, - at Signalerne, naar de kommer
ind fra Antennen, først skal igennem en eller flere Spo
ler for at blive „sigtede“, saaledes at kun een bestemt
Bølgelængde kan slippe igennem. Er Spolen saa daarlig, sker der det, at der slipper flere end den ønskede
Bølgelængde ind; det kalder man, at Modtageren er
uselektiv. Endvidere bliver Signalerne dæmpet en hel
Del, og det kan enhver jo sige sig selv ikke er godt.
Er Spolerne daarligt konstrueret, følger der altid en
hel Del andre Ulemper med, saasom Tærskelhyl, Usta
bilitet o.m.a. Derfor gælder det om at lave sine Spo
ler solide og tabsfri. Det opnaar man ved at vikle dem
paa Spoleforme af tabsfrit Materiale og med god blank
Kobbertraad. Man bør med det samme paase, at Vin
dingerne ligger fast, saa de ikke senere kan løsne sig
og derved forrykke Afstemningen.
Naar man har fundet ud af, hvorledes Vindingstallet skal være, kan man eventuelt opløse lidt Celluloid i
Acetone og tilsætte en Smule Iseddike; derved faar
man en Slags tyktflydende Lim, som egner sig fortræf
feligt til at smøre paa Spolerne. Naar der ovenfor
staar, at Spolerne skal være af blank Kobbertraad, skal
det ikke forstaas altfor bogstaveligt; der maa gerne
være Isolation udenpaa Traaden, blot den er blank
indenfor. Men danner der sig et mat Lag udenpaa
Traaden, leder den daarligere, og Modtageren bliver
uselektiv. Sagen er nemlig den, at de højfrekvente
Strømme bevæger sig i Traadens Overflade.
Hvad Materialet til selve Spoleformen angaar, saa
findes der nu i Handelen en Del ganske udmærkede
Spoleforme af tabsfrit Materiale, som er meget lette
at vikle gode Spoler paa. Noget af det daarligste,
man kan vikle Spoler paa, er det, som næsten alle
bruger, nemlig Spoleforme lavet af Soklen at over
brændte Rør. Det kan paa ingen Maade anbefales at
anvende disse Sokler til Spoleforme, da de meget langt
fra er tabsfri. Og saa, kære Amatører, er der igen no
get at gøre. Skal vi lige gaa hen og kigge ned i „Hylekassen“ og se, om der ikke skulde være lidt at for
andre nu ?
H.B.H.

Spoletabel.
Frekvensbaand

Viklingslængde

Vindingsantal

Katode
udtag

L1

1,7 MHz

48 mm

90

15

l2

3,5 „

26 „

35

L3

7„

13 „

l4

14 „

Spole

7„

Traad

Afstemningsomraade

0,3 mm

1160 —
2930 kHz

8

0,5 „

2900 —
7050 kHz

15

3

0,5 „

700012000 kHz

5

2

0,5 „

10000 —
15400 kHz

Forsøgskreds 2,
Arbejdet har i denne Maaned været sinket en Del
af Afdelingens Flytning til de nye Lokaler, men vi har
dog faaet afholdt en Del Møder, hvor særlig Modta
gertyper er blevet diskuteret.
Da de moderne Ultrakortbølgerør stadig ligger for
højt i Pris for den almindelige Amatør, har vi her i
den københavnske Afdeling valgt at bygge en etrørs
superregenerativ Modtager til at begynde med, og der
er allerede en Del Amatører, som har faaet bygget den.
Modtageren er beskrevei- i „Practical Mechanichs“
Marts Nummer 1937 og nar vist sig at være meget
selektiv og følsom. Der er i Modtageren anvendt et
Specialrør D210SW, som vi har faaet hjem fra Eng
land til en Pris af 9,00 Kr. pr. Stk., men det har dog
vist sig, at Philips KC3 ogsaa kan anvendes; dog er
det engelske Rør det mest følsomme.
Torsdag den 17. Marts afholdtes i Lokalet i Griflenfeldtsgade en Prøve med Lechertraade, hvor de Ama
tører, der havde medbragt deres Modtagere, fik disse
kalibreret. Til Slut skal meddeles, at OZ5LBC hver
Søndag mellem Kl. 9 og 10 er i Gang paa 56 MHz
(5 m) med Telefoni. Der sendes med en Energi af ca.
8 Watt, og vi beder alle Interesserede om at lytte og
sende os Rapporter.
56 MHz-Aftenerne afholdes som sædvanlig hver
Torsdag Kl. 20 paa Fuglevangsvej 14, og alle inter
esserede Amatører er velkomne.
OZ5LBC.
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Transportabel Modtager og Sender
for 1,7 - 3,5 - 7 og 14 MHz.
Af Poul J. Jensen, OZ7GL.
1)
2)
3)
4)
5)

Antenneuafhængighed.
Nøjagtig Kalibrering.
Tilslutning til 4 V Akkumulator.
„ til 100—300 V Anodespænding.
Intet Udtag til Gitterforspænding udenfor
Apparatet.
6) Break-in Operation.

I Fortsættelse af Artiklen med ovenstaaende Titel i
December „OZ“ bringes hermed Beskrivelsen af Sen
deren. Denne Fortsættelse var lovet til Februar-Numret, men grundet paa en Omkonstruktion af hele Ar
rangementet af Hensyn til Break-in Operation saa jeg
mig nødsaget til at udskyde Beskrivelsen — mest for
at kunne høste Erfaringer med Senderopstillingen un-

der alle Forhold. I Løbet af de sidste to Maaneder har
jeg „worket“ med Sættet baade fra min QRA, fra an
dre Amatørers QRA og paa et Par Ture i Nordsjæl
land samt fra Gedser.
Forskellige Antenner er blevet benyttet, Anodestrømskilden har i flere Tilfælde været en Vibrator drevet af
en 6 Volts Akkumulator, og Sættet har været udsat
for ret haard Behandling i Form af Rystelser, ja, en'
enkelt Gang er det faldet paa Gulvet fra en Højde af
3/4 m. Det beholder stadig sin Kalibrering, og ingen af
Delene er gaaet løse eller har taget Skade. Kort sagt,
det er nu saa gennemprøvet, at jeg mener at kunne
være bekendt at fremkomme med den endelige Beskri
velse.
Til Senderen er først og fremmest stillet følgende
Krav:

7) Minimalt Strømforbrug.
8) Ingen løse Spoler, undtagen i PA-Trinet.
9) Direkte opvarmede Rør.
10) Ingen Neutrodynstabilisering.
11) Hurtig Omskiftning til CW, ICW eller Fone.
12) Nøgleledninger maa ikke føre farlige Spændinger.
Senderen er derfor opbygget som vist paa Diagram
met, der i det følgende skal forklares.
Af Hensyn til Frekvensstabilitet er Elektronkobling
anvendt. Da direkte opvarmede Rør er anvendt, maa
Glødetraaden hæves op til HF-Potential, og dette
gøres som allerede beskrevet i Afsnittet, der omhand
lede Modtagerens Detektortrin, ved Hjælp af en Dros
selspole i Glødetraadens ene Side, medens den anden
Side gaar gennem den nederste Del af Spolen til Mi
nus. Drosselspolen bestaar af 50 Vindinger 0,1 mm
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Kobbertraad 1 G. Bomuld viklet paa 12 mm Ebonitrør.
Spolens Viklingslængde er kun 10 mm.
Som Oscillatorrør er anvendt et B443. Pladekredsen
afstemmes til Grundfrekvensen ligegyldigt hvilket Om
raade, der benyttes, og Spoleomraade vælges ved Hjælp

Senderen afstemmes saaledes: Oscillatorens Gitterkreds indstilles til den ønskede Frekvens, og Plade
kredsen afstemmes, til der gaar Minimum Anodestrøm.
Kondensatorerne i Åntennekredsen drejes derefter ind,
til der gaar størst Strøm i Antenneinstrumentet, som
i dette Tilfælde er en simpel Lommelygtepære paa 0,1
Amp. Skulde det ske, at den forhaandenværende Anodestrømskilde er saa lille, at der ingen Antennestrøm
kan observeres, eller denne er saa lille, at den er me
get svær at „finde“, aabnes Kortslutningskontakten over
en Pære, der sidder i PA-Svingningskredsen, og An
tennen tages fra. Der vil nu ingen Vanskeligheder
være med at faa Pladen afstemt ved Hjælp af den Kon
densator, der sidder nærmest Pladen. Kondensatoren
nærmest Antennen bør sættes i sin Midterstilling, saa-

af en Omskifter. Punkterne mærket X paa Spolerne
angiver, hvor Omskifteren er indsat. HF-Strømmen
gaar fra Oscillatorens Pladekreds gennem en 100 pF
Kondensator videre til Gitteret paa PA-Røret, som li
geledes er et B443, der faar Gitterspænding gennem
en HF-Drossel over en Modstand paa 0,02 Megohm.

Da en vilkaarlig Antenne skal kunne benyttes, er
det fortrinlige Collinsled anvendt i modificeret Form,
idet Antennetilpasningsspolen samtidig er PÅ-Pladespole. Af praktiske Grunde er derfor PA-Røret parallelfødet gennem en Drosselspole. Skærmgitteret faar
Spænding gennem en Modstand paa 5000 Ohm og er
afkoblet med en 0,1 μF Kondensator.
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ledes at den ved Drejning, naar Antennen sættes paa,
atter kan bringe Kredsen i Resonans. En Efterregule
ring af begge Kondensatorerne vil næsten altid give
til Resultat, at Antennestrøm kan observeres.
Modulationen af Senderen foretages i Oscillatorrø
rets Skærmgitter, der derfor kun er afkoblet med 500
pF. Ved at studere Omskifterens forskellige Stillinger
ses, hvorledes Omskifterarrangementet virker. Benyttes
ICW, svinger Modulationsrøret B406 med en Frekvens
paa ca. 460 Hz ved Hjælp af en Modulationstransformator og det indtegnede Gitterkompleks. For at Overmodulation ikke skal kunne finde Sted, er der taget Ud
tag paa Modulationstransformatorens Primærside, og
Skærmgitteret faar saaledes ikke den fulde Modulati
onsspænding.
Benyttes CIV, er Modulatorrørets Glødestrøm afbrudt
og Gitteret sat til Jord. Oscillatorens Skærmgitter faar
Spænding gennem en Modstand af samme Størrelses

orden som Jævnstrømsmodstanden i Primæren af Mo
dul.-Transf. — i dette Tilfælde 5000 Ohm, der er af
koblet med en Blok paa 0,1 μF. I Stillingen Fone til
sluttes Glødestrømmen atter B406, og dens Gitter sæt
tes til Mikrofontransformatoren, der er tilpasset den
anvendte Mikrofon. For at Røret skal kunne arbejde
paa den rette Del af Karakteristiken er det nødvendigt
at indsætte en Gitterforspænding paa 9 Volt. Batteriet
er indbygget i Apparatet.
Nøglingen af Senderen foregaar ved Hjælp af to
Relæer, der sidder parallelt. Det ene Relæ tjener ude
lukkende til Omskiftning af Antennen til Modtager el
ler Sender. Saafremt Kontakten til Senderen sluttes,
sættes samtidig Gitteret i første Rør i Modtageren til
Jord. Kortsluttes Gitteret ikke, vil Røret komme til at
arbejde som Diode, selvom Anodespændingen er taget
fra, og Gitteret vil maaske ødelægges. Det maa tages
i Betragtning, at Modtageren og Senderen er kompakt
sammenbygget, og selvom Afskærmningen er meget
grundig, vil det ikke kunne undgaas, at Modtagerens
Rør vil tage Skade i det lange Løb, naar saavel Mod
tager som Sender er afstemt til samme Frekvens. Der
er derfor paa alle Maader sørget for, at ingen af Mod
tagerens Rør er i Funktion, naar Senderen arbejder.
Det andet Relæ bestaar af 5 Kontakter, der arbej
der paa den Maade, at de sætter Modtageren ud af
Funktion, naar Nøglen er trykket ned og Senderens
Pladespænding tilsluttet. Senderen nøgles ved at afbryde
(og slutte) samtlige Plade- og Skærmgitterspændinger.
Naar Relæet staar i Hvilestilling — altsaa Nøglen ikke
nedtrykket -— tilsluttes samtlige Spændinger til Plader
og Skærmgitre i Modtageren, naar lige undtages De
tektorens Pladespænding, der stadig er tilsluttet gen
nem en Modstand paa 0,01 Megohm afkoblet med en
Kondensator paa 2 μF. Ved saaledes stadig at give
Detektoren Pladespænding opnaas, at den gaar lettere
i Sving, naar Skærmgitteret tilsluttes. Eksperimenter
med Afbrydelse af begge Spændinger paa een Gang
viste, at Røret blev „chokeret“ ved den pludselige Til
slutning af Spændingerne foruden det kedelige, at Kob
lingen hver Gang blev forsinket, saaledes at det var
umuligt at høre, naar Stationen, der blev korresponde
ret med, trykkede Nøglen ned i Ens Nøglepauser.
Denne „Nøgling“ af Modtageren er fortrinlig, og
Modtagerrørene tager ikke Skade af det, naar blot der
sørges for at ikke for store Afkoblingsblokke benyttes*,
saaledes at større Spændinger samler sig i Blokkene
og udlader sig ved Spændingstilslutningen. Ved Forsøg
viste det sig, at det var en Fordel at nedsætte Mod
tagerdetektorens Skærmgitterafkobling til 0,5 μF. I
Diagrammet er vist 2 μF over Potentiometret.
For at faa Hovedtelefonerne helt rolige under Nøglingen viste det sig at være en Behagelighed at kort

slutte Transformatorsekundæren, og Kontaktfjedrene er
saaledes indstillet, at Transformatoren kortsluttes, før
Spændingen bliver taget fra Modtagerens Rør og ført
over til Senderen, og omvendt aabnes Kontakterne først,
naar Modtagerens Spændinger igen er tilsluttet. Over
Kontakterne til Modtagerspændingen sidder et Klikfil
ter, bestaaende af en Modstand paa 250 Ohm og en
Blok paa 0,1 μF.
Et Voltmeter til Maaling af Gløde- og Anodespæn
ding er udmærket at have sammenbygget med Appa
ratet, især naar dette er til transportabelt Brug; det er
altid en Behagelighed at kende de respektive Spændin
ger, Samtidig har Voltmetret for Anodespændingen den
Fordel at kunne vise Anodespændingskildens Egenska
ber med Hensyn til at holde Spændingen konstant
uanset Belastningen. Naar en Vibrator eller en almin
delig Ensretter med Filter (Eliminator) benyttes, viser
det sig, at Spændingen gerne synker 50-100 Volt, naar
Senderen bliver sat til. Dette vil medføre „Chirp“ i
Senderen, og Modtageren vil, naar ovenfor nævnte
Nøglemetode anvendes, heller ikke være frekvenssta
bil. Derfor er en Modstand paa 0,01 Megohm ind
skudt parallelt over Modtagerens Anodespænding. Den
ne Modstand tager omtrentlig Differencen mellem Mod
tagerens og Senderens Strømme. Naar der benyttes en
Anodestrømskilde (f.Eks. Anodebatteri), der er i Stand
til at holde Spændingen uanset de forskellige Belast
ninger, afbrydes denne ekstra Belastningsmodstand ved
Hjælp af en Afbryder.
Paa de 3 Billeder, som OZ2Q har taget, ses:
Fig. 1 viser det færdige Sæt klar til Brug. Skalaen
til højre er Modtagerafstemning og Skalaen til venstre
Oscillatorafstemning. Knapperne forneden fra venstre
til højre viser: 1) Frekvensomskifter for Sender, 2) Om
skifter indeholdende Afbr. I-ICW-CW-Fone, 3) Osc.
Pladeafstemning, 4) Afbr. II, 5) Tilbagekobling, 6) Fre
kvensomskifter for Modtager og 7) Volumenkontrol.
Fig. 2 viser Modtagerdelen (afskruet Sidestykke).
HF-Trinet ses længst tilbage, i Midten Detektor-Trinet og længst fremme mod Forpladen Udgangstrinet.
Fig. 3 viser Sættet set fra oven. Nederste Halvdel
viser Modtageren. Øverst til venstre Oscillatoren.
Øverst til højre ses PA-Trinet. Paa Pladen udfor PATrinet findes Betjeningshaandtag.

QSL“Centralen,
QSL-Kort, som er expederet fra Centralen i Marts
Maaned, fordeler sig saaledes:
Fra OZ Til OZ Fra Udlandet Til Udlandet
2231
965
1909
1077
Nørre Aaby, den 1. April 1938. Arne Hammer
OZ7D.
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Danske Hams,

port f. Eks. saaledes: „ur sigs dc wid hum slite QSSS“.
E.D.R. har holdt Medlemsmøde i et af Poly
teknisk Læreanstalts Auditorier. Ingeniør Tubbs holdt
Foredrag om, hvorledes man bygger en god DX-Sender
for Telegrafi og Telefoni. — ED7MT omtaler under
„Traffic Notes", at der er gode Forhold for Europa
og DX paa 20 m, hvor der høres forbavsende faa
danske Amatører. Ogsaa paa 45 og 32 m har For
holdene været gode for DX. (Bemærk det store Udvalg
af Bølgebaand, man havde dengang!).
17/ : E.D.R.s Medlemmer har lige besøgt Københavns
4
Radiofonistation, som blev forevist under Ingeniør
Heegaards Ledelse. — ED7HP i Tønder fortæller
begejstret om, hvor godt OZ-Stationer høres paa 32 m.
(OZ var dengang New Zealand).

63 - OZ2XX.

Kursus i Radioteknik.

OZ2XX’s Interesse for Radio begyndte i 1924, da
den første Krystalmodtager blev bygget, men det blev
ikke derved. Kort Tid efter saa den første 1-Rørs
Modtager Dagens Lys, og større og større Modtagere
blev bygget, indtil dette begyndte at blive trættende.
Noget nyt maatte der findes paa, og det blev natur
ligvis de korte Bølger, for noget mere interessant
eksisterer ikke for Radioamatører,
I 1929 svingede 2XX’s første Hartley Sender, og
hermed begyndte det spændende og afvekslende Kort
bølgearbejde. Mange forskellige Opstillinger — saa at
sige alt, hvad der kan svinge — har været prøvet.
2XX sender fortrinsvis CW, men Telefoni bruges dog
ogsaa ved enkelte Lejligheder.

For 10 Aar siden.
April 1928.

„Radio Posten“ 6/4: E.D.R. indfører et frivilligt
Morsecertifikat for sine Medlemmer, som er interesseret
i at have Bevis for at kunne sende og modtage med
Hastigheden 60 Bogstaver i Minuttet. (Paa det Tids
punkt krævede Statstelegrafen ingen Morseprøve ved
Udstedelse af Sendetilladelse).
13/ : EG6CL meddeler fra England, at de britiske
4
Amatører med Ængstelse venter de officielle Oplys
ninger om de nye Bølgelængdeomraader. (WashingtonKonferencen). Det forventes, at visse Forandringer vil
finde Sted inden længe. — T- og F-Skalaerne frem
kommer for første Gang. De stammer fra henholdsvis
GI6YW og EARl. Tidligere gav man en Tone-Rap
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Teknologisk Institut fortsætter sin Undervisning for
dem, der som Erhverv fremstiller, forhandler eller in
stallerer Radioapparater eller Dele dertil, med et Dag
kursus fra 20. April til d. 28. Maj d. A. under Ledelse
af Radiolaboratoriets Forstander, Ingeniør E. Nordfalk.
Det bemærkes dog, at Elektroinstallatører først behøver
at deltage fra d. 25. April, idet de første Dage væsent
ligt benyttes til en Gennemgang af Elektroteknikens
Grundsætninger.
Kursus vil hovedsagelig omfatte Modtagerteknik, men
indledes med en kort Gennemgang af Elektroteknikens
Grundsætninger for saavel Jævnstrøm som Vekselstrøm.
Derefter forklares Svingningsteorien og Radiorøret samt
dets Anvendelser. Til Undervisningen slutter sig Løs
ning af Opgaver, saaledes at Deltagerne ogsaa er
beskæftiget udover den normale Undervisningstid.
Foredragene ledsages af Demonstrationer og Lysbilleder.
I Tilslutning til Foredragene vil alle Deltagerne under
Lærernes Vejledning faa Lejlighed til at foretage en
Række Laboratorieøvelser, der tilsigter Indøvelse i
praktisk forekommende Maalinger og Bedømmelse af
Materiale anvendt i Modtagerkonstruktioner, samt
Konstruktion af Modtagere for saavel Batteri- som
Lysnetdrift. Stærkstrømsreglementet og Overspændingsfænomener samt Støjdæmpning vil blive gennemgaaet.
Undervisningen slutter med en Prøve, og de Del
tagere, der ønsker et Afgangsbevis, maa underkaste sig
denne, og Rapporter over Øvelserne er obligatoriske
for dem, der indstiller sig til Prøven. Prisen for et
Kursus er Kr. 135,00. Der benyttes til Undervisningen
Teknologisk Instituts „Elektrikerbogen“ (Teknologisk
Instituts Forlag) Kr. 4,00 (Elevpris Kr. 3,20); det andet
Undervisningsmateriale er indbefattet i Prisen. Ind
meldelse maa ske snar est ved Henvendelse til Tekno
logisk Instituts Skoleafdeling, Hagemannsgade 2, Køben
havn V. Tlf. Centr. 8760.

KORT OVER E.D.R.’s KREDSINDDELING.

Geodætisk Institut Eneret.
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E.D.R.’s Kredsinddeling.
Kredsinddelingen, der blev redegjort for i Marts
„OZ“, er blevet foretaget i Henhold til E.D.R.s Ved
tægter Paragraf 5, der paa Generalforsamlingen 5-9-37
fik følgende Tilføjelse:

paa dette Hverv paa Grund af manglende Tid, er
Organiseringen af Kredsinddelingen overdraget Sekre
tæren, hvortil alle Spørgsmaal desangaaende bedes rettet.
Bestyrelsen.

„For at fremme Samarbejdet mellem Amatørerne i
samme Landsdel opdeles Landet i Distrikter, og hvert
Medlem faar Meddelelse om, hvilket Distrikt han til
hører. Medlemmer indenfor et Distrikt vælger en
Distriktsrepræsentant, der har til Opgave dels at ar
rangere Møder, Tests etc., dels at arbejde for det paa
gældende Distrikts særlige Ønsker overfor Bestyrelsen
og Generalforsamlingen. Valget af Distriktsrepræsentanter sker ved et Distriktsmøde, som afholdes hvert
Aar i August Maaned. Den valgte Distriktsrepræsentant
skal godkendes af den ved Generalforsamlingen i Sep
tember nyvalgte Bestyrelse, og han er kun valgt for
et Aar ad Gangen“.

Oversigt over Kredsinddelingen.
Kreds 1. Københavns Kreds.

Københavns Amtsraadskreds (la).
Kreds 2. Sjællands Kreds.

Roskilde Amt (Ib).
Frederiksborg Amt (II).
Holbæk Amt (III).
Sorø Amt (IV).
Præstø Amt (V).
Kreds3. Lolland-Falsters Kreds.

Maribo Amt (VII).

Den nøjagtige Inddeling er nu foretaget og fremgaar
af nedenstaaende. Kredslederne for de forskellige Kredse
er endnu ikke valgte, da flere af Kredsene bestaar af
mere end een Afdeling, som hver især ønsker at blive
Kredscentrum. Naar et Kompromis er fundet og Kreds
lederne valgte, vil alle Afdelinger i de forskellige
Kredse for Fremtiden kunne henvende sig til Kreds
lederen, der vil ligge inde med Reklamemateriale,
Morseattester, Love etc.

Kreds 4. Fyns Kreds.

Svendborg Amt (VIII),
Odense Amt (IXa).
Assens Amt (IXb).
Kreds 5. Sønderjydsk Kreds.

Haderslev Amt (XIX).
Aabenraa Amt (XXa).
Sønderborg Amt (XXb).
Tønder Amt (XXI).

Kredslederne vil hver Maaned indsende Rapport til
Landskredslederen over Kortbølgearbejdet i Distriktet.
Et særligt Skema, indeholdende alle mulige Spørgsmaal
Kortbølgearbejdet vedrørende, vil blive benyttet til
disse Rapporter, og Uddrag af disse vil blive offent
liggjort i „OZ“, saaledes at Kredslederne ikke behøver
at skrive omtrent det samme to Gange.

Kreds 6. Vestjydsk Kreds.

Ringkøbing Amt (XVII).
Ribe Amt (XVIII).
Kreds 7. Østiydsk Kreds.
Vejle Amt (X).
Aarhus Amt (Xla).
Skanderborg Amt (Xlb).
Randers Amt (XII).

Hvert Medlem kan ved Indmeldelsen straks se,
hvilken Kreds han tilhører, saaledes at han i Fremtiden
kan henvende sig direkte til Kredslederen i alle Kortbølgespørgsmaal. Denne Fremgangsmaade vil føre til
en mere personlig Kontakt, og E.D.R.s Bestyrelse vil
altid kunne sætte Kredslederen i Forbindelse med
Kortbølgeinteresserede indenfor hans Omraade, og dette
vil igen føre til, at Medlemmerne Landet over i Frem
tiden vil blive bedre betjent, saaledes at de ikke faar
den Opfattelse, at E.D.R. kun er „OZ“.

Kreds 8. Nordjydsk Kreds.

Aalborg Amt (XIII).
Hjørring Amt (XIV).
Thisted Amt (XV).
Viborg Amt (XVI).

E.D.R.s Bestyrelse vil stadig have Føling med Med
lemmerne ude i Landet gennem Kredsledernes Rapporter
og kan af dem se, hvad det er, Medlemmerne ønsker,
E.D.R. skal gøre for dem. Da den af Bestyrelsen
valgte Landskredsleder, OZ7SS, har maattet give Afkald

Kreds 9. Bornholms Kreds.

Bornholms Amt (VI).
Romertallene henfører til Generalstabens Kort:
DANMARK 1*500.000 med Amtsgrænser.
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K o r r e s b o n d a n c e

Bedre Kvalifikationer paa Bekostning af Frisind?

Under ovenstaaende Titel har vor udmærkede Red
aktør begaaet en Leder i Marts „OZ“; jeg vil gerne
have Lov til at kommentere nogle af de fremsatte
Paastande.
Jeg repræsenterer selv den Gruppe, der ønsker visse
Krav om Kvalifikationer opfyldt, før Sendetilladelse
kan opnaas, men mine Bevæggrunde er ikke „maskeret
Egoisme“ eller Ønsket om „at gøre Amatørsenderne
til en privat Klike, bestaaende af Mennesker, som har
faaet en særlig teknisk Uddannelse i andet Øjemed“
(Fremhævelsen er 7F’s), ejheller skyldes de min Stilling
i Post- & Telegrafvæsenet.
At et Krav af den omhandlede Art maa komme fra
de ældre Amatører, kan ikke undre nogen, og der
ligger ikke noget „typisk egoistisk“ deri. De lidt ældre
indenfor en Bevægelse har nu engang de bedste Be
tingelser for at se, hvad der tjener Bevægelsen bedst.
Ingen vil formodentlig benægte, at Amatørbevægel
sens Ansigt udadtil er yderst betydningsfuldt for Be
vægelsens fremtidige Skæbne, saaledes som den bestem
mes ved de internationale Konferencer og af de enkelte
Administrationer, samt for dens Omdømme blandt andre
Amatører og blandt Publikum. Det er derfor stigende
nødvendigt, at det overvejende Antal Senderamatører
betjener sig af den mest moderne Teknik og sørger
for at kende og efterleve Amatørernes skrevne og
uskrevne Love. Lad os heller ikke glemme, at Sende
tilladelse her i Landet kun gives til Udførelse af viden
skabelige og tekniske Forsøg; at dette kræver en vis
Baggrund af teknisk Kunnen er klart.
En Skærpelse af de tekniske Fordringer for Opnaaelse
af Sendetilladelse medfører automatisk en Begrænsning
af Tilgangen, men det er kun en heldig Bivirkning af
den foreslaaede Foranstaltning og ingenlunde en Hovedaarsag til Forslagets Fremsættelse. At de tekniske Kund
skaber hos mange baade nye og gamle Amatører er
uhyggeligt smaa, ved jeg af egen personlig Erfaring;
f. Eks. har jeg været ude for mere end een licenseret
Senderamatør, der ikke var i Stand til at benytte Ohms
Lov. Det var kun i gamle Dage, at de fleste Kort
bølgeamatører var gamle Radio-Eksperimentatorer, naar
de begyndte at interessere sig for de korte Bølger; nu
om Dage er Forholdet nærmest omvendt.
Med Hensyn til at lade Begyndere sende Telefoni,
saa mener jeg, at dette kun bør tillades i ganske særlige
Tilfælde, og jeg kan ikke anerkende, at dette Stand
punkt „er præget af Intolerance og en pinlig Mangel
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paa Frisind“ (ak ja — Verden forgaar, men 7F’s gamle
Klichéer bestaar!). Den tekniske Side af Sagen mener
jeg bør løses ved at oprette to forskellige elementære
tekniske Prøver (udover Morseprøven) for vordende
Senderamatører, een (der under alle Omstændigheder
skal tages) for Telegrafiamatører og en Tillægsprøve
for Telefoni, der kan aflægges naar som helst, eventuelt
sammen med Hovedprøven. Tilladelse til at sende
Telefoni bør normalt kun gives til Amatører, der har
haft Sendetilladelse i mindst eet Aar. Fone-Amatøren
er vort Ansigt mod Publikum, og der bør derfor være
en rimelig Sikkerhed for en vis Modenhed og Erfaring
hos enhver Fone-Amatør; ved at arbejde med CW
faar man god Lejlighed til at lære at begaa sig som
Senderamatør, og eventuelle Fejltagelser forbliver inden
for vore egne Rækker.
Hvad Morseprøven angaar, saa foreslaar jeg følgende
Ændringer; 40 Tegns Prøven giver fremtidig Adgang
til hele 3,5 MHz Baandet, men en Sendetilladelse baseret
paa denne Prøve kan ikke fornys; 60 Tegns Prøven
giver som nu Adgang til alle Frekvensbaand og til
ubegrænset Fornyelse. — Kravet om Telegraferingsfærdighed er internationalt vedtaget og derfor uom
gængeligt, men de enkelte Administrationer er frit
stillet m. H. t. hvilken Hastighed de vil kræve (i Mod
sætning til, hvad OZ7GL skrev fornylig her i Bladet).
Det er imidlertid givet, at enhver, der kan morse og
høre med en Hastighed af 40 Tegn pr. Minut, sagtens
i Løbet af et Aar kan træne sig op paa 60, og har
man een Gang været oppe paa denne Fart, kan man
ikke helt glemme sin Morse, selvom man kun sjældent
eller aldrig benytter den. 40 er derimod en saa ringe
Fart, at man ikke har nogen Garanti for, at en ud
præget Fone-Amatør med denne Prøve overhovedet er
i Stand til at læse Morse efter et Aars Forløb. —
Bestemmelsen om det begrænsede Frekvensomraade
for Amatører med 40 Tegns Prøven bør i Modsætning
til nu haandhæves; i Øjeblikket lader mange af de paa
gældende Amatører tilsyneladende haant om den, saa
ledes at de meget vel „kan forstyrre paa de Bølgebaand,
hvor de ikke maa sende“. For Tiden giver 40 Tegns
Prøven som bekendt kun Adgang til Omraadet 35503600 kHz, men jeg har i den senere Tid været ude
for flere Amatører med 40 Tegns Prøve, der ligger
kronisk paa 37-3800 kHz; jeg har paatalt det, naar
jeg kunde komme afsted med det, men det har vist
ikke hjulpet meget. I eet Tilfælde paastod den paa
gældende Amatør, at „hans Sender virkede bedre, hvor

den laa“; jeg fik ham til at flytte hen i det tilladte
Baand og kunde dér give ham nøjagtigt den samme
Rapport som før. Alligevel laa han den næste Aften
igen langt ude i den ulovlige Del af 3,5 MHz Baandet!
Spørgsmaalet om de høje Spændinger er vanskeligt.
Men at selv en saa forholdsvis lav Spænding som 220
Volt Vekselstrøm kan bringe et Menneske i Livsfare,
er der flere danske Amatører, der kan snakke med om.
Jeg henstiller, at en eller flere af de danske Hams,
som der „har været Bud efter“, beskriver deres uhygge
lige Oplevelser i „OZ“, Man har ikke Lov til i Fri
hedens misbrugte Navn at lade Folk begaa Dumheder
af den Slags, der kun kan gøres een eneste Gang,
uden at advare dem meget indtrængende derimod.
OZ2Q.

Det er nemt nok for OZ2Q som Ingeniør og pro
fessionel Tekniker at opstille Krav om den ene Prøve
efter den anden. Vi maa imidlertid ikke glemme, at
Hovedparten af E.D.R.s Medlemmer er Amatører og
kun ønsker at være Amatører.
E.D.R. har kun den Opgave at varetage AmatørInteresser, og efter de kraftige Menings-Tilkendegivelser,
Redaktionens Post i den sidste Tid har bragt, tvivler
vi stærkt om, at Flertallet af Medlemmerne sympatiserer
med Forsøgene paa at gøre det sværere at opnaa
Sendetilladelse.
Selv om Kravet om en vis Mængde tekniske Kund
skaber er berettiget, maa man erindre, at ogsaa de
Amatører, der gaar op i den sportsmæssige Side af
Sagen, kan fordre en Smule Hensyntagen. E.D.R. skal
være for alle danske Kortbølgeamatører, og for For
eningens Skyld maa d’Herrer, som dyrker Særinteresser,
indstille sig paa et passende Kompromis.
Red.
Gør det ikke sværere at opnaa Sendetilladelse!

OZ7GL fremhævede i sit sidste Indlæg, at Emnet
„Er det for let at opnaa Amatør-Sendetilladelse i Dan
mark?“ ligger Amatørerne meget paa Sinde. Heri maa
jeg give ham fuldstændig Ret, men det er vist ogsaa
det eneste af hans Synspunkter, jeg kan gaa uforbe
holdent med til. Hvorfor dog denne Skolemestertone,
7GL? Vi er dog Amatører, og vi skal vel heller ikke
give det Udseende af mere.
I sin Tid, da Medlemstallet i E.D.R. laa omkring
de Hundrede, gjorde vi dog, hvad vi kunde for at faa
saa mange Radiointeresserede som muligt ind i vore
Rækker, og det har vi vel ogsaa gjort hidtil, de fleste
af os i hvert Fald. Nu, hvor Medlemstallet er naaet
saa højt op, som det er, skulde vi vel ikke gøre de
mange, der endnu ikke har Licens, bange ved Trusler
om at forlange en teknisk Kundskab, som det koster
mange en Del Besvær at opnaa, og som de ogsaa nok
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vil kunne undvære uden dog at tabe noget derved
som Amatør betragtet.
Aabenbart nærer 7GL stor Skræk for Fænomenet
„p. t. Interessenten“. Ham tror jeg nu ikke, vi behøver
at frygte. Vi faar dog ikke Licensen herhjemme uden at
have præsteret et Stykke Arbejde, stort nok til, at det
kræver lidt mere end almindelig Interesse. Og Morseprøven er utvivlsomt Sigten, der har de passende Huller
til at sigte „p. t. Interessenten“ fra.
7GL nævner bl. a., at man maa have Opmærksom
heden henvendt paa „den ukultiverede Sender-Operatør“.
Ja, han fremhæver endda dette Punkt som et stort
Faremoment for Senderamatørernes Omdømme i Offent
ligheden. Mon en Mand med de bedste tekniske
Eksaminer og Udmærkelser fra tekniske Læreanstalter
skulde have større Chancer for at være i Besiddelse
af Kultur end en Mand, der ikke har gennemgaaet
disse? Jeg tror det næppe. Man skal være lidt varsom
med at omtale sin Næstes Kultur. Og det er vel ogsaa
for meget at forlange, at E.D.R. skal have opdragende
Betydning.
Hvis Danmark virkelig snart skulde være det eneste
Land, hvor der ingen Eksamen kræves for at blive
Senderamatør, saa maa man skam sige, at vi klarer den
godt foruden. Prøv blot at lytte til Amatører i Ud
landet, hvor man kræver Eksamen; der er megen
daarlig Morse imellem, megen Chirp og daarlig Tone.
Jeg tror, vi stod os bedst ved at vise lidt Forstaaelse
overfor de nye Medlemmer, som netop er gaaet i Gang
med Senderen. Vi vandt mere ved at hjælpe og vejlede
end ved at skræmme og forbyde. Skal vi endelig ar
bejde frem mod Restriktioner af den ene eller den
anden Art, skulde det være at faa gennemført, at ingen
kunde faa sin Licens som Sender-Amatør uden at have
været Medlem af E.D.R. f. Eks. eet Aar. Tidsrummet
kan diskuteres. Dette vilde ganske automatisk paaføre
Nybegynderen et vist Kendskab til Kortbølgeamatørens
Verden. Og lad os med alle Midler bekæmpe Kort
bølgeamatørens Fjende No. 1: Den ulicenserede Sen
deramatør.
Men frem for alt: Lad os faa et fastere Sammenhold
uden uberettiget Kritik af sine Kammerater indenfor
Kortbølgeverdenen. Lad os kæmpe for de os møjsomme
ligt tilkæmpede Friheder. Og endelig lad os slutte os
sammen om Redaktøren, Helmer Fogedgaards, tagen
Afstand fra al Egoisme og Snæversynethed.
Kn. Langå-Jensen, OZ8J.

Angaaende Kredsinddeling.

I Anledning af Bestyrelsens Forslag om Inddeling af
Danmark i Distrikter og Forandring af Kaldesignaler
i det hele taget samt Bestyrelsens Ønske om en Dis
kussion af Emnet maa jeg herved fremkomme med
nogle Bemærkninger.

Manglerne ved Kredsinddelingen er mange og store!
Man tænke sig den gamle „Ham“, der ved Flid
og Dygtighed har skabt sig et Navn med Respekt og
Ry om i Ind- og Udland, nu pludselig ser sig berøvet
sit gode Navn og Rygte. Før var han ved Stævner
og Sammenkomster kendt og skattet — men nu?

Selvfølgelig har Inddelingen sin praktiske Betydning
i adskillige Retninger, men blot kan vi Bornholmere
ikke forstaa, hvorfor Bornholms-Kredsen har faaet til
delt Nr. 9 og Nørrejylland Nr. 8. Man skulde tro, at
Bornholm laa et eller andet Sted nord for Skagen.
Vilde det ikke være mere naturligt, om Nørrejylland
havde Nr. 1 eller 9 og saa Bornholm den modsatte
Ende? Bornholm ligger nu ikke i det øverste Hjørne
til højre, saadan som man ser det paa Kortet i Skolen!
For mig ser det ud, som om en Inddeling som denne
vilde være mere formaalstjenlig: Jylland faar nordfra
Nr. 1 - 2 - 3 . Fyn Nr. 4, Lolland-Falster Nr. 5,
Sjælland Nr. 7, København Nr. 8 og Bornholm Nr. 9.
Eller man kan gaa den modsatte Vej. Som Sidebemærk
ning — hvordan stiller det sig med 6-Tallet, som er
tildelt Ribe, Ringkøbing og Thisted Amter? Kan Ama
tørerne benytte det?
Hvad Bogstaverne i Kaldesignalerne angaar, tror
jeg ikke, Bestyrelsen vil faa Flertal for den foreslaaede
Ordning, da disse i mange Tilfælde har en særlig Op
rindelse som Initialer og lignende, og hvad Glæde kan
en Amatør have af at beholde sine Bogstaver til
Stadighed, naar han alligevel skal skifte Tal, hvis han
flytter til en anden Kreds?
Den Trøst, der nævnes i Bestyrelsens Meddelelse,
hvorved de gamle Amatører skulde faa de første Bog
staver i Alfabetet, er efter min Opfattelse temmelig
problematisk, da de gamle Amatører sikkert er lige
glade med, om de faar tildelt Bogstaver som XY eller
XZ, naar de alligevel ikke maa beholde deres gamle
Kaldesignal. Nej — lad os faa en fornuftig Kreds
inddeling, men lad Bogstaverne være.

Naa, Bestyrelsen er „large“ — den giver ham Ret
til at vælge nyt Kaldesignal først. Han kan blive
„A-Menneske“ eller „A-Amatør“, men de yngre? Der
vil nok blive en Del „U-Mennesker“ eller „U-Amatører“
imellem, altsaa en Klassificering til Skade for Helheden.
Tænk paa den „Ham“, der med eet Slag faar for
vandlet sine Hundrede eller Tusinde QSL-Kort til en
Bunke Makulatur! Tænk paa den stakkels QSLManager; det bliver nok ikke morsomt at være med i
Overgangsperioden!
Ja, tænk, kære Bestyrelse, hvis I endnu kan.
Mon Statstelegrafen, som dog ogsaa har et Ord at
sige i denne Sag,, er begejstret? Den er ellers ikke
smaalig, men lader en ny licenseret Amatør frit vælge
mellem flere ledige Kaldesignaler, ligesom den reserverer
gamle Kaldesignaler for gamle „Hams“.
Danmark er saamænd ikke saa stort, at en Kreds
inddeling er paakrævet, og hvad er det saa for en
Inddeling, der foreslaas? Nr. 1 Københavns Amt. Det
er muligt ikke saa daarligt, men tænk f. Eks. Nr. 8
Nørrejylland. Her strækker Distriktet sig midtvejs
mellem Aarhus og Randers til Skagen. Hvilket Per
spektiv for intimt og frugtbringende Samarbejde aabner
sig ikke her! Eller tænk paa Distriktet Nr. 6 (et Tal,
som vist ikke maa benyttes). Her er Forholdene om
muligt endnu værre.

H. P. Tranberg, OZ4IM.

A propos Kredsinddelingen!

Paa Randers Afdelingens Møde den 26. Marts 1938
drøftedes Kredsinddelingen. Man tog Stilling til For
dele og Mangler ved den nye Ordning, og jeg skal i
det følgende give Udtryk for Stemningen paa Mødet.
Bestyrelsen nævner tre Fordele:
1. Lettere Opsporing af ulicenserede Amatører.
2. Interessante Tests mellem Distrikterne.
3. Lettere at finde en OZ's QRA.
ad 1.: Hvori dette bestaar er ikke umiddelbart ind
lysende, da en ulicenseret vel ikke vil være
saa dum at anvende et andet Tal end det, der
hører til den Kreds, i hvilken han befinder sig.
ad 2.t Skulde det ikke være muligt at afholde inden-'
landske Tests uden som med Kredsinddelingen?
ad 3.: „OZ“ bringer med korte Mellemrum ajour
førte Lister over alle OZ-Stationer, og des
uden faar man ved en QSO som Regel en
QRA, saa med en lille Smule Kendskab til
Geografien skulde det ikke være vanskeligt
at finde ud af, hvor den Amatør bor, man
har Forbindelse med.

Man har Indtrykket af, at den ærede Bestyrelse ikke
har tænkt Sagen rigtig igennem. Tak kære Redaktør
for Fodnoten! Bestyrelsen er ikke enig — for en Ordens
Skyld. — Der findes altsaa heldigvis Bestyrelsesmed
lemmer, som vil og kan varetage Provinsens Interesser.
Men alle I Sjællændere, Lolliker, Fynboer og Jyder
— vær paa Vagt, hvis Urafstemningen kommer. Vis,
at I ikke er interesserede i den megen Kontorius, men
i det, som Redaktøren ofte har slaaet til Lyd for:.
Den størst mulige Frihed og Selvbestemmelsesret.
Saaledes er Stemningen i Randers, og for ikke at
være helt negativ i sin Bedømmelse kan tilføjes, at
det Arbejde, som Afdelingerne i Provinsbyerne med
Tilslutning fra Landdistrikterne udfører, er af en saadan
Art, at selv den bedste Kredsinddeling ikke skaber
Mulighed for at faa det endnu bedre, og det gøres
for egen Regning i Modsætning til København Af
delingens, der modtager Støtte fra Landsforeningen.
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Paa Randers Afdelingens Vegne
OZ3K,

OZ1D. Men det er nu, man skal sætte sig i Bevægelse,
hvis man vil være med, for nu planlægges Sommer
ferierne! Har De ikke Tid til selv at tage ud, saa in
viter en Amatør. De fleste af os har i alle Fald godt
af at faa Sprogkundskaberne opfrisket.

Forslaget om nye Kaldesignaler.

Under Overskriften „Kredsinddeling af Danmark“ i
sidste „OZ“ slaar Bestyrelsen — eller i hvert Fald en
Del af den — til Lyd for, at vi skal skifte Kaldesig
naler. Sagen fremstilles som det mest ideelle, nogen
kan tænke sig med alle mulige Fordele. Man ved straks,
hvor i Landet den bor, man har QSO med. Jeg kunde
fristes til at spørge, om Listen over licenserede Stationer
ikke er rigtig i „OZ“, som offentliggøres 2 Gange
aarlig. Og Unlis vilde ikke kunne eksistere efter den
nye Ordning! Er der virkelig nogen, der er saa naive
at tro paa den?
Nej Sagen er helt anderledes set fra den anden
Side. Den betyder kun Bekostning og Ubehageligheder
for den enkelte Amatør. Jeg tænker her paa et godt
indarbejdet Kaldesignal. Alle ældre har jo ogsaa Adres
sen i „The Call Book“, og her vil opstaa en Del
Forværring. Det Lager af trykte Kort, man ligger
inde med, samt Stempler o. s. v, er ikke længere brug
bart og kan smides væk. Ligeledes med Kaldesignalsemblemet. Overfor Udlandet behøver man ingen Ind
deling, og for hjemlig Traffik ser man bare i „OZ“
eller spørger vedkommende om QRA.
Hvorfor skal andre dog bestemme, hvilket Kalde
signal hver enkelt skal have? Som man har det nu,
kan hver enkelt selv ønske. Telegrafdirektoratet er
overmaade imødekommende, idet hver Amatør faar det
Kaldesignal, han søger. Jeg synes ikke, man kan ønske
bedre Forhold end de nuværende. Mon nogen i hele
Verden har det saa frit som den danske Kortbølgeamatør? Jeg tror det ikke. Lad os saa ikke pille ved
den Sag, ligesaa lidt som ved Begynderne, hvorom
der i den senere Tid har været skrevet en Del. Lad
os glæde os over den Frihed, vi har.
OZ8A.

Den tyske Sommerlejr i Harzen.

Lejren bliver til Virkelighed, men endnu kan ikke
med Bestemthed siges, hvor i Harzen man lægger den.
Men under alle Omstændigheder bliver det sikkert en
Lejr, der bliver værd at besøge. Tyskernes Grundighed
og Saglighed vil sikkert ikke fornægte sig, og vi faar
nok en Mønsterlejr at se, saa vi skal passe paa, at
den ikke overgaar vor egen. Dertil har de en Evne
til at faa Humør, hvor de samles — se bare Vandre
fuglene !
D.A.S.D. skriver til os, at OZ-Amatører er vel
komne i Lejren. Prisen for Deltagelse bliver omtrent
den samme som ved den danske Lejr, og Tidspunktet
bliver antagelig Ugen efter den danske Lejr. Dette
Tidspunkt bliver bekendtgjort i næste „OZ“ eller
direkte til dem, der maa tte ønske det. Deltagelse skal
anmeldes til OZ1D og saavidt muligt inden Udgangen
af April.
OZID, Ringsted.

Medelelse fra Bestyrelsen,.
Ny DR=Leder.
Da OZ-DR212 ikke længer kan afse den nødvendige
Tid, er Hvervet som DR-Leder nu overgaaet til
E.D.R.s QSL-Ekspeditør, OZ7D, Nørre Aaby. Nye
Medlemmer, som ønsker DR-Nummer eller tekniske
Oplysninger vedrørende deres Modtager, bedes derfor
fremtidig skrive til OZ7D.

Det gaar mod Sommeren!
Et Par Ord om Ferieudvekslingen.

Vi omtalte i sidste „OZ“, at Tanken om Ferieud
vekslingen nu er blevet til Virkelighed. Der er nu
Mulighed for at komme ud og se sig om for en billig
Penge og fremfor alt: Man faar Lejlighed til at besøge
fremmede Landes Amatører og lære af dem og ved
deres Hjælp se de fremmede Egne paa en Maade,
som ikke er en almindelig Turist beskaaret.
Da ikke alle er klar over de Muligheder, Ferieud
vekslingen giver, vil vi resumere disse saaledes: 1) Man
kan faa en Amatør fra et andet Land som Gæst. 2)
Man kan selv komme ud som Gæst. 3) Man kan
arrangere et Feriebytte med en anden Amatør.
Der maa i alle Tilfælde udfyldes et Spørgeskema,
og dette kan nu baade faas hos undertegnede og hos
samtlige Distriktsrepræsentanter og skal indsendes til

E.D.R's Sommerlejr.
For ogsaa at faa Lejlighed til at tage Hensyn til
vore sjællandske Medlemmers Ønske, vil Sommerlejren
i Aar blive afholdt i Nordsjælland — nærmere bestemt
ved Smidstrup Strand mellem Gilleleje og Raageleje.
For en hel Del af de jydske Amatører vil GrenaaHundested Færgen være en nem og praktisk Forbindelse.
Lejrpladsen, der er paa flere Tønder Land, er meget
ideelt beliggende ud til Kattegat med Skov i Baggrunden.
I „OZ“ for Juni skal vi bringe en nærmere Beskrivelse
af denne fortrinlige Lejrplads, hvor saa mange OZAmatører vil komme til at tilbringe en herlig Ferie.
Lejren afholdes fra 17. til 24. Juli, og det anbefales
Medlemmerne allerede nu at sikre sig Ferie i den
rigtige Uge.
Formandens Adresse
er ændret til H. Bram Hansen, OZ-DR212, Corneliusmindevej 40, Kastrup.
63

Aktivitets-Rapporter.
Østjylland.

OZ1JW har i den sidste Maaned haft 5 QSO’er
og venter paa Tid til at lave flere.
OZ2JA er flyttet til København, men har taget
Stationen med og faar den nok snart til at arbejde
igen.
OZ-DR317 sidder meget ofte ved sin nye O-V-Pen,
der er placeret for Enden af en 10 m indendørs An
tenne, og venter at høre fine DX!
OZ-DR356 gaar stadig og venter paa Licens.
OZ-DR358 prøver at holde Varmen ved sin store
Forlagsmodstand, mens han venter paa sidste Under
skrift paa en Morseattest.
Medlem Nr. 1342, Rosenkrands, har ventet saa
længe paa DR-Nummer, at han har naaet at faa 300
Stationer i Loggen og har endda haft Tid til at skille
Modtageren og samle den igen.
Nr. 1369, Rosenkvist-Madsen, har samlet Dele til
Senderen, men venter foreløbig paa DR-Nummer.
Nr. 1381 vil, saa snart Licensen kommer, vise sig i
Æteren med en 10 Watts Push-pull Hartley og en
Morse, som vi andre roligt kan sætte som Idealet.
I Fredericia er der kommet et Par nye Medlemmer,
og der holdes jævnligt Klubaftener, hvor man har det
vældig hyggeligt og træner paa fuld Kraft med Morsen
under Ledelse af Medlem Nr. 1381, S. A. Johansen,
der er udlært Telegrafist.
OZ1JW.
Fyn.

OZ5U faar ogsaa fb Rapporter med Fone paa sin
ECO-PA. Der moduleres med Anodemodulation paa
SG i PA med L414 i Modulatoren. 5U er tit QRV
paa 3,5 MHz om Søndagen fra ca. 7-10 DNT, men
mest med CW. Der arbejdes ogsaa lidt paa 7 og 14
MHz om Formiddagen.
Lolland-Falster.

OZ2CX har aflagt Morseprøve med 60 Bogstaver
pr Minut og har nu faaet Tilladelse til at benytte
samtlige Amatørbaand.
OZ4D paatænker at flytte Stationen til Sønderby,
hvor han kan faa 220 Volt DC, og Hartley-Senderen
vil da blive erstattet med en ECO-PA.
OZ8G har arbejdet lidt paa 14 MHz og har bygget
Sender og Modtager til 28 og 56 MHz. Som Senderør
bruges et DTH (svarende til ADI), og det arbejder
fb paa disse Frekvenser.
OZ8G.

OZ4AH, OZ4HF, OZ4IM og DR393, hvoraf sidst"
nævnte har indsendt Ansøgning om Licens. Endvidere
ventes et Par Amatører, som er gaaet i skrap Træning
for „Tresseren“.
Af nye Sendere har OZ4HF bygget ECO med CF7,
og OZ4IM har bygget ECO med 6L6, der nu er
prøvekørt. Den har givet gode Resultater paa 7 MHz,
hvoraf det bedste (QRB 1000 km) var RST 569X.
Senderen har 500 Volt paa Pladen, 250 Volt paa
Skærmgitteret og yder 20-25 og 15-18 Watts paa hen
holdsvis 3,5 og 7 MHz,
OZ4IM.

Fra Afdelingerne.
E.D.R.s københavnske Afdeling.
Klublokaler
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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 Forman
den OZ3U, Tlf. Vester 2425y, eller gennem Afdelingens Telefon.

Afdelingen havde Generalforsamling den 14. Marts.
Til Dirigent valgtes OZ3IK, der takkede for Valget
og oplæste Dagsordenen. Derefter gav han Ordet til
Formanden OZ3U. Til Indledning takkede For
manden de afgaaende Bestyrelsesmedlemmer for det
gode Samarbejde. I Beretningen omtalte 3U Vinter
halvaarets Arbejde og benyttede Lejligheden til at takke
OZ2R for de udmærkede Foredrag, som denne havde
holdt. Dirigenten gav nu Ordet til Kassereren OZ4M.
Regnskabet, som viste et Overskud paa 77,00 Kr.,
blev godkendt.
Under Punkt 4 (Lovændringer) fremkom OZ7HL
med nogle Forslag, som blev vedtaget med nogle Smaa
ændringer. Til Bestyrelsen blev følgende 3 valgt:
OZ5LBC (30 Stemmer), P.å Porta (25 St.) og P. Grünert (18 St.). OZ1S og OZ2FB blev Suppleanter. Re
visor: OZ3IK med 4YZ som Suppleant. Til Slut var
der Indsamling i Anledning af de forestaaende Flytte
udgifter, og denne gav 27 Kr.
Da det senere viste sig, at P. Grtinert ikke var valg
bar, ser Listen over den samlede Bestyrelse nu saale
des ud: Formand OZ3U, Næstformand OZ5LBC, Kas
serer OZ7HL, Sekretær OZ7B. De øvrige Bestyrel
sesmedlemmer er P.á Porta og OZ1S.
OZ7B.

I Maanedens Løb.

Den 21. Marts skulde ex-OZ7PG have holdt Fore
drag om Mikrofoner. Desværre blev Foredragsholde
ren forhindret, saa Foredraget maatte udgaa. I Stedet
for fortalte OZ3U lidt om Modulationsmetoder, hvor
efter man diskuterede dette Emne.

Bornholm.

Mens der hidtil i Bornholms-Afdelingen kun har
været een, der har aflagt Morseprøven paa 60 Bog
staver i Minuttet, er der nu 5. De ny tilkomne er:
64

Den 28. Marts var sidste Aften i det gamle Lokale.
Der var en mindre Diskussion om Kredsinddelingen
(Kaldesignalsændringerne). Flere af de københavnske
Amatører havde Ordet, og der var Indlæg baade for
og imod. Som Slut paa Foredragssæsonen afholdes en
stor Diskussion om det samme Emne senere. Se Maanedsprogrammet.
Den 4. April indviede vi vore nye Klublokaler, og
der var omtrent fuldt Hus. Man samledes om fælles
Kaffebord, hvor OZ3U bød velkommen og takkede
dem, som havde hjulpet til med Indretningen af de nye
Lokaler. Derefter var der Taler af OZ7SN, 7GL, 7HL
m.fl. Ved Kaffebordet indløb Telegram fra vor Redak
tør OZ7F med Lykønskninger for de nye Lokaler. Vi
takker 7F for hans venlige Tanker for os. Efter Kaf
fen besaa man Lokalerne, og Resten af Aftenen gik
med kammeratlig Samvær.
OZ3U.

Program for den kommende Maaned.

Det lakker nu mod Slutningen af vor Foredrags
serie, og Paasken tager en Dag fra os, idet der intet
foregaar i Lokalerne 2. Paaskedag. Mandag den 25.
April holder OZ2Q et Foredrag om Modtagerkalibre
ring og BK.
Mandag den 2. Maj er der stor Diskussion om Kreds
inddelingen af Kaldesignaler, og OZ7GL indleder. Vi
haaber paa stor Tilslutning til denne Aften. Alle licencerede Amatører i København bør møde og sige deres
Mening. Altsaa paa Gensyn den 2. Maj.
Herefter er der Klubaften hver Mandag, og saa
snart det bliver mildt i Vejret, kan vi være i Haven.
Klubsenderen er opstillet i Morselokalet. Desværre er
den ikke helt færdig endnu. Der mangler stadig HT,
men vi venter dog snart at komme i Gang. Til sidst
skal meddeles, at Morsekursus slutter Fredag den 29.
April.
OZ3U.
Nordsjælland,

Generalforsamling afholdes Søndag den 24. April
Kl. 14,30 paa Missionshotellet, Havnen, Gilleleje, hvor
til alle nordsjællandske Medlemmer af E.D.R. bedes
give Møde.
Afdelingen paatænker at afholde en Rævejagt den
8. Maj. Jagtarealet bliver en Cirkel med Fredensborg
Slot som Centrum og en Radius paa 16 km. Ræven
starter Kl. 10,00 og sender 10 Minutter over hver hele
og halve Time til Kl. 13,00. Fra 13,00—45,00 bliver
der uafbrudt Sending bestaaende af Minutstreger og
Kaldesignal. Senderen bliver med tonemoduleret CW.
Interesserede bedes sende OZ7MM (Leo Jeppesen,
Fiolgade 20B, Helsingør), en skriftlig Anmeldelse se
nest den 28. April, hvorpaa bedes bemærket, hvorfra
vedkommende agter at starte samt hvilken Frekvens,
man synes er heldigst. (Der kan jo kun blive Tale om
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3,5 eller 1,7 MHz). Rævens Frekvens og Kaldesignal
vil da blive meddelt pr. Brev senest den 4. Maj. Der
udsættes ingen Præmier, ligesom man forbeholder sig
Ret til at aflyse Rævejagten, hvis Tilslutningen bliver
for lille. Vi haaber at se Amatører fra hele Sjælland
og fra Fyn for den Sags Skyld ogsaa.
OZ1R og OZ7MM.

Lolland-Falster.

Mødet den 27. Marts i Nakskov havde ret god Til
slutning. Man drøftede 28 og 56 MHz, men der var
ikke stor Interesse for at sende paa disse Frekvenser.
Endvidere drøftede man Forslaget om en fuldstændig
Ændring af Kaldesignal-Tildelingen. Om dette Emne blev
der imidlertid ikke lang Diskussion, da det meget hurtigt
viste sig, at samtlige tilstedeværende Sendeamatører
var imod en saadan Ordning, da man ikke kunde
indse, at den havde nogen større Betydning for Indeller Udland. Næste Møde afholdes i Maribo Søndag
den 24. April paa Olsens Hotel Kl. 19,30.
OZ8Q.

Fyn.

Den fynske Afdeling afholder Møde Onsdag den
20. April Kl. 20 paa Park Hotel i Odense. Desuden
afholdes en Prøve-Rævejagt Søndag den 24. April.
Terræn: Nyborg-Odense-Kerfeminde Landevej og saa
ud til Kysten. Ræven er ikke afmærket, men den lig
ger mindst 100 m fra anden Bebyggelse og højst 50
m fra god offentlig Vej.
Start Kl. 13,00 og Sending 5 Minutter hvert 20.
Minut til Kl. 17,00. Kaldesignal XOZ9WB efterfulgt
af lange Streger. Baand 1,7 MHz. Afslutning Kl. 18
paa Geels Kro med medbragt Mad og Damer, hvor
ogsaa andre Medlemmer er velkomne, selv om de ikke
er Deltagere i Jagten. Programmet for den store Ræ
vejagt i Pinsen vil fremkomme i næste „OZ“.
OZ5Y.

Kolding-Fredericia.

Afdelingen holder sit første Stævne Søndag den 24.
April paa Hotel Royal, Jernbanegade, Kolding, og vil
være meget glad ved at se mange udenbys Gæster.
Programmet er saaledes:
1. Vi begynder Kl. 14 præcis.
2. Fælles Kaffebord.
3. OZ-DR358 indleder en Diskussion om et Emne,
der burde være meget aktuelt!
4.
Kl. ca. 17 bliver der Pause med Lejlighed til
at se paa Byen, og der er sørget for Steder, hvor
medbragte Madpakker kan nydes.
5.
Ved 19-Tiden samles vi igen til kammeratligt
Samvær — evt. Diskussion og Auktion, hvortil man
bedes medbringe saa meget som gørligt.
Dette bliver et Stævne, som arrangeres saa billigt,
at alle kan være med. Derfor paa Gensyn i Kolding
den 24. ds.
OZ1JW.

Horsens-Vejle.

Aarhus.

Søndag den 3. April holdt Afdelingen Møde paa
Grand Hotel i Vejle. Der var denne Gang mindre
Tilslutning end sædvanlig — dog ikke fra Fredericia,
hvorfra et større Antal Medlemmer var mødt op. —
OZ-DR212 glædede atter Afdelingen med sin Nær
værelse og holdt paa sin sædvanlige instruktive Maade
et glimrende Foredrag, der hilstes med stort Bifald.
Det var en fortræffelig Gennemgang af de amerikanske
Rørtyper og deres Anvendelse i saavel Sendere som
Modtagere, som Medlemmerne her fik at høre.
Efter en lille Pause berettede OZ7HK, 3XA og
3HA om deres Medvirken med transportabel Station
om Bord paa S/S „AGDA“ under Svømningen Køben
havn—Horsens i Sommer. OZ4U indledte derefter en
aktuel Diskussion om Tildeling af nye Kaldesignaler.
Efter forskellige Indlæg viste en Afstemning, at samt
lige tilstedeværende licenserede Amatører stemte for
Bevarelsen af de gamle Kaldesignaler.
I Forbindelse med Mødet blev der holdt General
forsamling i Afdelingen. OZ3HA aflagde Beretning om
Virksomheden i de forløbne 3 Aar og oplyste, at Af
delingen nu talte flere Medlemmer end nogensinde før.
Han kunde — grundet paa Bortrejse — ikke fortsætte
som Formand, og OZ3XA blev derefter enstemmigt
valgt. OZ4JJ takkede paa Medlemmernes og DR212
paa E.D.R.s Vegne 3HA for det store Arbejde, han
har udført for Afdelingen, og 3XA sluttede med at
udbringe et Leve for dens Fremtid. Efter Fællesspisning,
hvori alle Deltagerne deltog, fortsattes der med kam
meratligt Samvær til langt ud paa Aftenen.

Medlemmerne bedes huske Mødet i Aarhus paa
Folkebiblioteket i Vesterallé. Det afholdes 2. Paaskedag
Kl. 15, og Programmet er saaledes:
1. OZ-DR084 taler om Modulation, Mikrofoner
og Forstærkere.
2. OZ9R vil demonstrere sin nye 9-Rørs Kort
bølgesuper.
3. Diskussion om Forslaget vedrørende Kaldesignalsændringer.
4. Valg af ny Formand for Afdelingen.
OZ9A.
Randers.

Lørdag den 26. Marts afholdtes Møde hos „Kam
merat Hansen“, Aarhusvej 59 med en for RandersAfdelingen ny Dagsorden, nemlig:
1. Instruktivt Foredrag af en OB om Elektroog Radioteknik.
2. Fælles Kaffebord med „Ham Spirit“.
3. Morseprøve, Auktion etc.
4. Eventuelt,
Under „Eventuelt“ drøftedes som omtalt andetsteds
Kredsinddelingen. Næste Møde afholdes Lørdag den 7.
Maj hos A. Andersen, Østervangsvej 6, Randers.
Udenbys Medlemmer er velkomne.
OZ3K.

Nyt paa alle Frekvenser.
Rævejagt vil blive afholdt i Omraadet Roskilde, Hol
bæk, Jyderup, Slagelse, Næstved, Køge, Roskilde Kr.
Himmelfartsdag den 26. Maj. Nærmere Redegørelse i
næste „OZ“. Gør Pejlemodtagerne klar nu. Har De
ingen, læs da Artiklen i Januar „OZ“. Det vil være
muligt for Cyklister at deltage.

OZ3XA.

Paa Afdelingens Vegne vil jeg gerne rette en Tak
til vor afgaaede Formand OZ3HA for det veludførte
Arbejde, som han har udrettet. At Afdelingen i Dag
er en Kendsgerning skyldes først og fremmest den In
teresse, hvormed han gik op i sit Arbejde.
Det er bevist, at det netop er de rigtige Rammer,
som er skabt indenfor Afdelingen, og som derfor er
resulteret i det gode Sammenhold og Kammeratskab til
Gavn for Afdelingen og E.D.R. 3HA gaar nu over til
„Fjendens tekniske Tropper“ (Militærtjeneste, 8. In
geniørkompagni), og vi sender ham vore bedste Ønsker
med paa Vejen.
OZ3XA.
Ogsaa vi vil gerne paa Hovedbestyrelsens Vegne
takke OZ3HA for hans glimrende Arbejde for E.D.R.
Horsens-Vejle har været et Mønster paa en rigtig
ledet Provinsafdeling, og det har altid været en Op
levelse at overvære dens Stævner. Samtidig lykønsker
vi OZ3XA til Hvervet med at skulle føre den tradi
tionsrige Afdeling videre.
Red.

Det Solplet-Maksimum, som menes at kulminere til
næste Aar, har længe gjort sig gældende i Form af
stærkt forbedrede Forhold paa de høje Frekvensbaand,
saaledes at f.Eks. de engelske Fjernsynsudsendelser hø
res i flere Verdensdele. Da den saakaldte Solplet-Teori
som nu er bevist, blev bekendt blandt de danske Ama
tører for ca. 7 Aar siden, blev dens Talsmænd nær
mest latterliggjort. Nu derimod er Solpletternes Ind
flydelse paa de korte Bølgers Udbredelsesforhold saa
almindelig kendt, at det endog jævnlig omtales i Dags
pressen.
I „LA“ finder vi følgende Opskrift paa Loddepasta:
Nogle Stykker lyst Harpiks af den Slags, som bruges
til Violinbuer, knuses til fint Pulver. Dette Pulver hæl
des i f.Eks. en lille Blikæske, hvorefter der tilsættes
denatureret Sprit, til denne staar lidt over Harpiksen..
66

Den 22. Januar arrangerede R.S.G.B. en Middag for
„Old Timers“, d.v.s. Amatører, som havde haft Licens
i 10 Aar eller mere. Det blev en meget munter Fest
med omkring 80 Deltagere, hvoriblandt var mange pro
minente Personligheder. Der blev holdt en Mængde
muntre Taler, hvor man bl.a. mindedes Gnist-Senderne
og 1000 m Udsendelserne før Verdenskrigen. Ved en
saadan Lejlighed understreges det kraftigt, at Amatø
rerne har været med fra Begyndelsen af, og det er in
gen- Skade til.

Efter at have staaet tillukket i nogle Dage vil Spritten
have opløst Harpiksen, og man har da et godt og ab
solut syrefrit Loddemiddel. Virkningen er bedst, naar
det er tyktflydende, og Daasen maa altid staa tillukket,
da Spritten ellers fordamper.
Fornylig har de ægyptiske Amatører organiseret sig
i „The Experimental Radio Society of Egypt“, og For
eningen begyndte straks Udgivelsen af „The E.R.S.E.
Bulletin", som er et smukt udstyret Tidsskrift. Prins
Abd El Moneim, der selv er Sendeamatør, er Ærespræsident i E.R.S.E. Den nye Organisation, som har
officielt QSL-Bureau for Amatørerne i Ægypten, Palestina, Sudan og Iraq, er ogsaa fornylig blevet opta
get i „International Amateur Radio Union".
Trods de strenge Straffe for ulicenseret Sending i
Tyskland opdages der stadig Amatører, som har brugt
ulovlige Sendere. Nu er imidlertid en ny Lov traadt
i Kraft, som gør det endnu farligere at være „Schwarzsender“. Straffen er under alle Omstændigheder Fæng
sel og i sværere Tilfælde Tugthus. At være i Besid
delse af en Sender — selv om den ikke er i brugbar
Stand — betinger samme Straf som ulicenseret Sending.
— Om Lyttere med hylende Modtagere regnes til
samme Kategori, meldes der dog intet om, men saadanne producerer i hvert Fald mere Højfrekvensstrøm
end en ikke brugbar Sender!
De fleste Lande har — trods alle Forskelligheder —
det tilfælles, at der blandt Indbyggerne findes Indivi
der, som ikke forstaar Sammenholdets og Samarbejdets
Betydning. Det mærkes særligt indenfor Foreningsar
bejde, hvor der altid er nogen, som skal splitte og rive
ned. Det samme har A.R.R.L. maattet mærke. Oppo
sitionen samlede sig i sin Tid om Bladet „R/9“, der
nu er afløst af det iøvrigt udmærkede „Radio“. Men
trods alt er det stadig gaaet frem for A.R.R.L., som
efterhaanden er blevet et mægtigt Foretagende. Vore
amerikanske Kollegers Hovedkvarter optager nu en hel
Kontorbygning og beskæftiger ikke mindre end 36 løn
nede Funktionærer.

Ifølge „The Wireless World“ holdt de norske Skibs
redere forleden et Møde, hvor de udtalte, at det vilde
være ønskeligt at faa fat i Amatørernes Bølgebaand,
som var mere effektive end dem, der er tildelt Skibene.
Man kunde derfor tænke sig at foreslaa en Ombytning.
Yderligere udtaltes, at Amatørerne næppe vilde udvise
en saadan Forstaaelse, at de frivillig opgav deres Bøl
gebaand af Hensyn til Skibene. En eventuel Kamp om
dette Spørgsmaal vilde sikkert ogsaa resultere i et Ne
derlag for Skibsrederne — udtaltes der — for Kort
bølg eamatørerne har en stærk international Organisation.

Der er nu næsten 4000 „Hams“ i Storbritannien.
2216 har almindelig Licens og maa bruge „aaben An
tenne“, mens 1734 endnu kun maa sende paa kunstig
Antenne. Disse sidste danner Overgangen fra BRSAmatøren til den rigtige Sendeamatør, og ved at sende
paa kunstig Antenne opnaar de Erfaringer uden at
virke forstyrrende i Æteren. Saadanne Amatører har
3 Bogstaver i Kaldesignalet efter Tallet og intet Prefix foran. Af de 2216 fuldt licenserede Amatører maa
de 1539 kun sende med 10 Watt i Antennen, idet der
kræves speciel Tilladelse for at bruge „High-Power“.

Den tyske DJDC-Test bliver en fast tilbagevendende
aarlig Begivenhed, og den afholdes igen i August
1938. Blandt de danske Deltagere i 1937-Testen blev
OZ2B Nr. 1 med 13.944 Points; OZ4LM blev Nr. 2
med 6380 Points. Største Pointstal i Europa opnaaedes
af GM6NH i Skotland, som naaede Tallet 81.130.

G8MA foretog et interessant Eksperiment den 26.
Februar, idet hans Signaler 14 MHz under QSO med
W2IXY blev retransmitteret til W2DKJ paa 56 MHz.
Sidstnævnte var ombord i en Flyvemaskine, der befandt
sig 7400 engelske Fod over New York. W2DKJ talte
tilbage paa 56 MHz viaW2IXY, som lod det gaa vi
dere til G8MA paa 14 MHz. Forbindelsen fungerede
100 %. „The T.6R. Bulletin“ antager, at det er før
ste Gang, en QSO er gennemført mellem England og
en Flyvemaskine i Luften over Amerika, og det er
sikkert rigtigt!

QRA-RUBRIKKEN.
Nye licenserede Stationer.

OZ3FZ - Asger N. Knakkergaard, „Baun“,
Skinnerup, Thisted.
•rOZ4S - Svend H. Holmsgaard, Vestergade 76,
Odense.
**OZ5IL - Jørgen Lester, Skolevej 3, Sønderborg.
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Nye Adresser.

OZ5LBC - Leif Boye Clausen, Siciliensgade 14,1,
København S.
OZ7CL - C. O. T. Hanssing, Ordruphøjvej 40,
Charlottenlund.
OZ7CN - Peter L. Clausen, Vestergade, Vojens.
OZ7RI - Richard L. Jørgensen, Skellet 2, Tarup
pr. Odense.

403 - Erik Larsen (OZ2T), Dronninglundsvej 2, St.,.
Vanløse.
531 - Kn. Langaa-Jensen (OZ8J), Østerbrogade 55,
Faaborg.
691 - Svend Jensen (OZ7SJ), Gimsing, Struer.
742 - Johs.Lindhardt(OZ7Lj,Borgergade 15,1, Kolding.
768 - Oluf Petersen (OZ4R), Østergade 45, Rødby.
794 - E. Brummerstedt, Kystvejen 65,1 th., Aarhus.
796 - Poul Christoffersen (OZ4U), Fabrikvej 33,
Horsens.
820 - Anton Lindblad, Nørrebrogade 49 A,4 tv., Kø
benhavn N.
888 - Hugo Pedersen (OZ4W), Valborg Alle 28,1
tv., Valby.
890 - H. K. Hegnet Jensen, Flyveskolen, Værløse.
928 - Poul A, Madsen, Nørrevej 23,1, Snekkersten.
967 - N. Chr. Hansen, Nørreby, Femø.
981 - N. Tønnes Pedersen (OZ7MA), Bernstorffsvej
65,2, Hellerup.
983 - V. Olsen, Egilsgade 29 B,l, København S.
987 - Chr. Thiersing, Sundvej 6, Hellerup.
998 - H. A. Danielsen (OZ2PA), Lustrup, Ribe.
1126 - G. Christiansen, c/o Kbmd. P. C. Christiansen,
Bobøl, Føvling.
1186 - Ejner Johs. Christensen (OZ 1 AB), Dannebrogs
gade 42,2 tv., København V.
1244 - Ernst Meyer, c/o Hubert Wilvozek, Ketting, Als.
1304 - Navneændring til: O. K. Ragner Elsang, Engvej
1,
1335 - Aage Rasmussen, Pensionatet, Nørregade 20,1,Odense.
Ikke-Medlem - A. P. Andersen (OZ3PA), Vesterbro
gade 163,4, København V.

Ændringer.

Følgende har faaet Tilladelse til at benytte Senderen
hele Døgnet: OZ2HA, OZ4L, OZ5B og OZ8J. Des
uden maa følgende Amatører nu benytte samtlige
Amatørfrekvenser: OZ2CX, OZ2HG, OZ2O, OZ4HF,
OZ7HP og OZ8M.
Indregistrerede

Modtagerstationer.

OZ-DR404 - Christen Jørgensen, Kettingevej 13,
Augustenborg.
OZ-DR405 - Erik Christensen, Højgaards Alle 84,
Hellerup.
OZ-DR406 - S. E. H. Eriksen, Rødkælkvej, Kolding.
OZ-DR407 - Herluf Kamp-Larsen, N. Jespersensvej 17,
København F.
OZ-DR408 - E. Rosenkvist Madsen, Damhusgade 7,
Kolding.
OZ-DR409 - Hans Erik Jørgensen, Oksbøl Kro pr.
Nordborg.
OZ-DR410 - J. A. Rasmussen, de Mezasvej 26, Aarhus.
OZ-DR411 - Knud Erik Jensen, Landskronagade 17A,1,
København Ø.
Nye Medlemmer.

1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416

- R. Brun Jørgensen,Vennemindevej 43, Kbhvn. Ø.
- Bromann Hansen, Strandvej 161, Hellerup.
- O. Møller Sørensen, Løvegade 39, Slagelse.
- Gunnar Helge Ejner Bruun, Borgergade 41,3
o. G., København K.
- Willy Sørensen, Nørregade 20, Horsens.
- Anker Parner, Algade 18, Brønderslev.
- J. Klemmensen, Livø Skole, Løgstør.
- Ejner Andersen, „Agim“, Nyemarksvej, Frede
ricia,
- O. Wullenweber, Hattesens Alle 6, Kbhvn. F.
- Viggo Andersen, Ejderstedgade 30,4, Kbhvn. V.
- Ejnar Pedersen, Als, Østjylland.
- Niels E. Frøslev, Postbox 48, Maribo.
- Børge Nielsen, Vestervang 42, Valby.
- HenryVadstrup, Permelille pr. Pillemark, Samsø.
- Georg Alfred Poulsen (OZ2MU), Rørsangervej
2,1, København N.
- Mogens Vibe Jespersen, Kirkevænget 6,4, Valby.
- Frk. Gudrun Rasmussen, Aabyvej 28, Aabyhøj.
- Verner Eisby, Colbjørnsensvej 1, Odense.
- Lauritz Sewerin, Blankavej 26,4, Valby.
- Kaj Andersen, c/o W. Petersen, Gasværksvej
29,4, København V.
- Valfred R. Sievers, Gasværksvej 21,2 tv., Kø
benhavn V.
- Ole Ørberg Johansen, Helligkorsgade 5, Kolding.
- Erik Hansen, Reventlowsvej 56,1, Odense.
- Hartvig E. Pedersen, Hornum.

„OZ“ udgives af Landsforeningen „EXPERIMENTERENDE
DANSKE RADIOAMATØRER,“ Postboks 79, København K.
Teknisk Redaktør: H. C. Jørgensen, Frimestervej 26,3, Køben
havn N. TIf. Taga 6973x. Alt teknisk Stof sendes hertil.
Hovedredaktør
(ansvarlig
overfor
Pr<sseioven):
Helmer
Fogedgaard pr. Skrøbelev St. Hertil sendes alt øvrigt Stof,
som ønskes optaget i Bladet. Redaktionen slutter den 5. i
Maaneden.
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 2871x. Hertil sendes alt vedrørende Adresseæn
dringer og Pengesager.
QSL-Ekspeditør og DR-Leder : Arne Hammer, Rasmus Andersensvej 12, Nørre Aaby. QSL-Kort bedes sendt direkte hertil.
Giro Nr. 23934,
Annoncechef: Emil Gyldenkrone, Emil Pipersvej 22, Lyngby
Tlf. Lyngby 21C6. Træffes om Dagen paa Palæ 6302 eller Palæ
6096, Frederiksberggade 25,2, København K. Amatør-Annoncer
sendes til Kassereren og betales forud.

Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse
Afleveret til Postvæsenet Tirsdag den 12. April.

Atter Medlem.
Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.

618 - Andr. Kjøller (OZ4KA), Fiskerstræde 6, Rønne.
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