
Oplag: 1075 Eksemplarer.

E.D.R. er den danske Afdeling af „International Amateur Radio Union“, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kort
bølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages enhver Kortbølgeinteresseret, saavel Sende- som Modtage
amatører. Kontingentet, som cr 3,50 Kr. pr. Kvartal eller 12 Kr. pr. Aar, kan indbetales paa Girokonto 22116. Første Gang betales tillige 
et Indskud paa 3,50 Kr., som bl.a, dækker Tilsendelsen af Foreningens Emblem i Sølv. E.D.R.s Blad „OZ“, som er Danmarks eneste 
specielle Kortbølge-Tidsskrift, tilsendes Medlemmerne den 15. i hver Maaned. Alle Oplysninger gives ved Henvendelse til E.D.R., Postbox

79, København K eller helst direkte til Landsforeningens Sekretær.

Et  Kig bag egne Ku l i sser .
Naar vi nu i denne Maaned præsenterer „OZ“ i 

sin nye smukke Klædning, vil vi samtidig benytte Lejlig
heden til — for en Gangs Skyld — at skrive lidt om 
os selv, d. v. s. om Bladet, dets Indhold og Redaktion. 
Læserne har nemlig godt af at faa et Indblik i, at det 
ikke altid er lige behageligt at redigere et Kortbølge
blad — specielt naar det tillige er et Foreningsorgan.

At der bliver flere til at kritisere, naar Foreningen 
vokser, er saare naturligt, og Kritik kan ogsaa være 
gavnlig. Men man maa lære at forstaa, at der i „OZ“ 
skal være noget for alle Medlemmer — baade for 
Begynderen og for den professionelle Tekniker. Bekla
gelser over, at „Causerier under Antennen“ er altfor popu
lært Stof, og at andre Artikler indeholder uforstaaelig 
Matematik, er derfor lige urimelige.

De ledende Artikler er ofte et Stridens Tegn. Nogle 
Læsere kommer stadig i Harnisk, og andre sender 
Komplimenter. Men kan det være anderledes? I en 
Forening som E.D.R. med en ualmindelig „broget“ 
Medlemsskare skal og maa Meningerne være forskellige. 
Redaktøren kan ikke give Udtryk for alle Meninger 
og bør det heller ikke. Ikke engang Bestyrelsens Opfat
telse vil altid fremgaa af Lederen, for 8 Mennesker 
kan umuligt være enige i alle Spørgsmaal.

Imidlertid maa ethvert velredigeret Blad bringe en 
Leder i hvert Nummer, selv om den kun udtrykker 
Redaktørens private Mening. Herved sættes Tankerne 
i Sving, og Problemer kommer under Debat, Og i 
„OZ“ er der jo Adgang til at kritisere Lederen i 
Korrespondance-Rubrikken, saa mere frit kan det ikke 
være. Nogle Læsere kunde muligvis ønske, at Redak
tøren var som et svajende Siv med Evne og Vilje til 
at tale Per og Poul efter Munden. Maaske vilde det 
være behageligst for alle Parter, men samtidig vilde 
Søvnigheden brede sig i Spalterne. Saadan bliver det 
i hvert Fald ikke i vor Tid!

Jævnlig fremkommer der Kritik, fordi vi optager for 
mange Indlæg i Korrespondance-Rubrikken, og det skal

indrømmes, at en stærkere Kvalitets-Censur ofte vilde 
være hensigtsmæssig. Imidlertid er der den Vanske
lighed, at „OZ“ jo ogsaa er Foreningsblad, og skal 
Medlemmernes Rettigheder beskæres, maa det ske 
paa Basis af en Generalforsamlings-Beslutning. Redak
tionen ønsker ikke alene at tage Kampen op mod 
diverse Kværulant-Tilbøjeligheder, som jo findes i 
enhver Forening.

Om Aktivitets-Rapporterne er der meget delte Me
ninger. Nogle synes, at de helt skal fjernes, og andre 
hævder, at det er noget af det første, de læser i 
Bladet. Meddelelser fra Afdelingerne er nyttigt Stof 
rent foreningsmæssig set, men det bør bringes i kon
centreret Form. Og saa er det fuldkommen rigtigt, 
hvad en Læser forleden skrev, at det har ikke større 
Interesse at faa at vide, hvad man fik til Kaffen paa 
et Afdelingsmøde ovre i Jylland! Vi maa være økono
miske med den kostbare Plads i „OZ“.

Sagen er jo nemlig den, at vi lider under konstant 
Pladsmangel. Dette kan være ubehageligt for en Red
aktør, da Medarbejderne helst ønsker deres Produk
ter offentliggjort omgaaende. Men det er ogsaa et 
glædeligt Bevis for en Interesse, Aktivitet og Samar
bejdslyst, der betyder uendelig meget for E.D.R. „OZ“s 
Redaktion behøver ikke — saadan som vore Kolleger
i de andre nordiske Lande — at tigge og trygle 
Læserne om at sende Stof. Hos os er der ingen 
„Agurketid“, og det siger vi Medarbejderne Tak for.

Maaske er E.D.R.s Medlemmer med Tiden blevet 
lidt forvænte. De modtager hver Maaned et „OZ“, 
der efterhaanden er paa Størrelse med de andre Radio
blade, skønt Kontingentet nu er lavere end i de første 
Aar. Positiv Kritik har sin store Betydning, men et 
lille opmuntrende Ord nu og da er heller ikke af 
Vejen. Til Gengæld vil vi fremskaffe Stof af Interesse 
for enhver Kategori af Læserne. Oplysende, afvekslende, 
aktuelt og fremfor alt ikke kedeligt — saadan skal 
„OZ“ være! H.F.
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TRANSPORTABEL STATION

for 3,5 og 112 Mhz.

Af

Henrik Nieisen, OZ9R.

Den færdige Station 
med de 2 Stav-An- 
teuner.

Ved Forsøg med de meget høje Frekvenser opdager 
man hurtigt, at det i mange Tilfælde vilde være rart 
at have en Telefon eller andet Kommunikationsmiddel 
ved Haanden. De noget usikre Udbredelsesforhold, 
skyggende Huse o. s. v„ som 56 og 112 MHz Om- 
raaderne er generet af, besværliggør i høj Grad Eks
perimenterne. Man ved ikke, om Modparten er i Gang
o. s. v. Intet er derfor mere naturligt, end at man ved 
disse Forsøgsstationer anvender en Hjælpesender og 
Modtager paa en mere stabil Frekvens, f. Eks. 3,5 MHz.

Denne Hjælpesender maa gerne være ret svag og 
bør iøvrigt være absolut sikker i sine Funktioner. — 
Det vilde jo være mindre heldigt, naar man var i 
Marken med den „Transportable“, at det var Hjælpe
stationen, der svigtede i Forbindelserne. Blandt andet 
af denne Grund og i det hele taget af Behageligheds- 
hensyn, er der i den her beskrevne Hjælpesender an
vendt Krystalstyring. For ikke at anbringe Omskiftere 
i Højfrekvenskredsløb er der i denne „Transportable“ 
anvendt 2 Detektorrør og 2 Senderrør. Detektorrørene 
er den udmærkede 2 Volts Triode KC4, og Sender
rørene er den største Pentode i „K“-Serien, KL2.

Ved saadanne smaa Sendere er det af største Vig
tighed at faa Virkningsgraden saa stor som mulig. Af 
denne Grund er der anvendt Anodemodulation. Lige
ledes maa Modulationsgraden ogsaa være saa høj som 
mulig. I Stedet for at forhøje Input maa man hellere 
bygge en lille Forstærker, der baade er økonomisk j 
Drift og samtidig er i Stand til at modulere Senderne 
100 %.

Ofte ser man anvendt Ultrakortbølgeopstillinger med
2 lige store Pentoder, hvoraf den ene fungerer som 
Modulator. Det er imidlertid ikke helt korrekt. Hvis 
Senderpentoden kører med 1 Watt og Modulatoren 
med en tilsvarende Energi, kan den ikke modulere

Stationen lukket op. Bemærk Rørene, der er monteret med Soklerne opad.

100%, da den kun afleverer 50% af sit Input, altsaa
0,5 Watt Lavfrekvens, og en Pentode som Senderrør 
skal have en Lavfrekvensenergi til Modulation, der 
andrager 90% af Senderørets Input; det vil sige, der 
skal i dette Tilfælde anvendes 0,9 Watt fra Modu
latoren.

En saadan Modulator med et enkelt Rør er ogsaa 
dyr i Drift, da den arbejder i Klasse A og som Følge 
deraf skal arbejde med en konstant Anodehvilestrøm
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paa 15 mA. Hvis man anvender en lille Klasse B 
Triode som KDD1, bruges der kun 2 mA i Anode- 
hvilestrøm, og dog er Røret i Stand til ved fuld Ud
styring at afgive 1,5 til 2 Watt Lavfrekvens; det vil 
med andre Ord sige, at det er i 'Stand til at anode
modulere et Input paa 1,8 til 2,2 Watt.

Denne Forstærker anvendes ogsaa som Udgangs
forstærker for de 2 Modtagere. Der er af denne Grund 
intet i Vejen for at anvende Højttaler, og Modtageren 
er ogsaa yderst billig i Drift, idet den kun bruger fra
4 til 5 mA, naar der intet Signal høres. I det hele 
taget maa man bestræbe sig for at faa saa lille et 
Forbrug af saavel Gløde- som Anodebatterier. Af 
denne Grund skiftes ogsaa Glødespændingerne, saaledes 
at kun de Rør, der i Øjeblikket bruges, faar Gløde
strøm. Glødestrømmen tages fra 2 Stk. serieforbundne 
„Tigerelementer“ paa 1,5 Volt. Rørene er jo beregnet 
til 2 Volts Akkumulator. Derfor er der sat Faldmod
stande i de forskellige Omskifterstillinger, saaledes at 
Rørene kun faar de 2 Volt. Det var jo selvfølgelig 
nærliggende at anvende de nye 1,4 Volts Rør, men 
der findes desværre endnu ingen Klasse B Trioder.

Da man saavel3i 3,5 som 112 MHz Sættene ikke 
skal skifte Spoler, kan man opnaa en meget hensigts
mæssig Ledningsføring, idet man monterer Rørene med 
Soklerne opad og lodder Spoler m. m. direkte paa 
Sokkelbenene.

112 MHz Oscillatoropstillingen er nærmest en Slags 
Colpitt. Den svinger overmaade let paa de høje Fre
kvenser. Selv med et Rør som CL4, der har ret 
store indre Kapaciteter, har jeg været nede paa 
knap 2 m i denne Opstilling. Det anbefales at bruge 
en absolut god Kondensator som C9 og C3, helst en 
af de nye „Silver Mica“ i T.C.C. eller Siemens Fa
brikat. Ved Anvendelse af flere af de normale aner
kendte Glimmerblokke nægtede Oscillatoren at svinge. 
I det hele taget anbefales det at anvende første Klasses 
Materialer i disse Low-Power Ultrakortbølge-Sæt.

Til 112 MHz Senderen anvendes en Halvbølgean
tenne. Den fødes gennem Kondensatoren C7. Denne 
bør helst være af Trimmertypen med en variabel Ka
pacitet fra 4 til 30-40 pF. Frekvensen findes lettest 
ved at anbringe en lille 100 mA Lommelampe i Midten 
af den nøjagtigt udmaalte 1,25 m Stavantenne (1,25 m
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fra C7 til den anden Ende). Ved at indstille paa C8 
findes Resonanspunktet hurtigt. Pæren skal efter Ind
stillingen kortsluttes. Koblingskondensatoren kan let kob
le Antennen for haardt til, saa Oscillatoren gaar ud af 
Sving; sæt enten Antennen til Spolen nogle Vindinger 
inde fra den „varme“ Ende eller anvend en noget 
mindre Koblingskondensator.

112 MHz Modtageren skal supergenerere, naar Po
tentiometeret R8 omtrent er lukket helt op. Ogsaa her 
gælder det, at man paaser, at Antennen ikke er koblet 
for haardt til Svingningskredsen. Antennen er her en 
Kvartbølgeantenne. De to Ultrakortbølgeantenner sidder 
fast paa deres respektive Kredsløb og gaar ikke ind i 
Omskifteren.

Antennen til 3,5 MHz Sættet skiftes derimod ved 
en 2-polet Omskifter mellem Sender og Modtager. 
Denne Antenne skulde helst ogsaa være en halv Bølge 
lang, men da det kun drejer sig om forholdsvis smaa 
Afstande, denne Hjælpesender skal kunne naa, er der 
ved Forsøgene anvendt en 20 m lang Glansgarnsled- 
ning, og dog opnaaedes der Forbindelse mellem 2 
Punkter, der laa 60 km fra hinanden. Indstil C10 saa- 
ledes, at Krystaloscillatoren aldrig gaar ud af Sving, 
altsaa saa lille en Kapacitet som muligt. Over en af 
Omskiftersektionerne ligger Modstanden R7. Den bevir
ker, at man hører, om Forstærkeren arbejder, som 
den skal, naar man sender (Medhør).

Transformatoren T1 kan være en almindelig Lav
frekvenstransformator 1 : 5, hvor man lægger en ekstra 
Primær, bestaaende af 200 Vindinger 0,25 Emalje, 
uden paa de andre Viklinger. T2 er en normal Klasse 
B Indgangstransformator til KDD1, som faas i saavel 
Liibcke som Neutrofon Fabrikat. Udgangstransforma- 
toren T3 skal have en Primær-Impedans paa 10.000 
Ohm (Plade til Plade) og en Sekundær-Impedans paa 
10.000 Ohm (i Forsøgsmodellen blev der anvendt samme 
Type som T2).

T „The Wireless World“ fortælles, at Tyskerne nu er 
begyndt at fremstille Varmluft-Motorer til Drift af 

Batterimodtagere. Fremgangsmaaden er den, at Varm- 
luft-Motorerne — der fremstilles i 3 Typer — trækker 
en Generator, der oplader en Akkumulator, som leverer 
Strøm til en Vibrator, der igen driver Modtageren. 
Det lyder kompliceret, men er arrangeret paa en fiks 
Maade, og det er billigt, da Motoren kan gaa uafbrudt
i 10 Timer paa 1 Liter Petroleum. Den største Model 
yder 12 Watt. Det var maaske ogsaa en Løsning paa 
Strømforsyningen til den transportable Sender!

Ultrakortbølgeopstillingen er rig paa Eksperiment
muligheder. Gitterkondensatoren paa Oscillatoren C9 
kan f. Eks. gøres variabel, og ved at ændre dens 
Størrelse, medens man kontrollerer Bølgelængden ved 
forskellige Anodespændinger, kan man finde et Sted, 
hvor Oscillatoren er overordentlig frekvensfast over 
for Spændingsvariationer. (Ingen Frekvensmodulation).

Driverrøret KC4 til KDD1 faar sin Gitterforspænding 
fra et lille Gitterbatteri paa 3 Volt, der er loddet 
direkte i Ledningerne. Hele Stationen er bygget paa
2 Zinkchassis’er. Paa det øverste findes 3,5 og 112 
MHz Senderne og paa det nederste 3,5 og 112 MHz 
Modtagerne samt Klasse B Forstærkeren.

STYKLISTE.
. C l —  C8 = Drejekondensator 20 pF, „Eddystone".
C2 - C7—CIO = Trimmerkondensator 40 pF, „Hunts“.
C3—C5—C9 = Glimmervævsblok 70 pF, T.C.C. Silver Mica. 
C4 = Tilbagekoblingskondensator 150 pF, Torotor.
C6—Cl 1 = Drejekondensator 100 pF, „Eddystone“.
Cl 2 = Glimmerblok 5000 pF, D.K.F,
Cl 3 = do. 3000 pF, „
C14 = do. 2000 pF, „
C15-16 = Papirblok 0,1μF.
Cl7 = Glimmerblok 5000 pF, D.K.F.
RI —R3 = Modstand 2 MΩ 1/4 Watt.
R2-R6-R14 = „ 5000 Ω i/a Watt.
R4-R5 = „ 50.000 Ω 1/4
R7       = „ 250.000Ω 1/4 -
R8       =                  Potentiometer 50.000 Ω, „Dralowid".
R9       =                  Modstand 3,1 Ω 1 Watt.
R10     =     „            10 Ω 1 „
R11      =    „            3,8 Ω 1 „
R12      =    „            3,8 Ω 1 „
R13      =    „           10 Ω 1 „
3.5 MHz Krystal (OZ7KG).

Spolers
112 MHz Modtager: 4 Vindinger 2 mm Traad 15 mm Dia

meter 25 mm lang.
112 MHz Sender: 3 Vindinger 2 mm Traad 15 mm Dia

meter 25 mm lang.
3.5 MHz Sender: 24 Vindinger paa 35 mm0 Form, uden

Spacing, 0,50 Emalje.
3.5 MHz Modtager: 30 Vindinger 35 mm Form, ingen Spa

cing, 0,50 Emalje. Stik ved 6 Vindinger.

Rørs
2 Stk. KL2 (Tungsram eller Philips).
3 Stk. KC4 ( „ „ ).
1 Stk. KDD1 (........................................ ).

1 Omskifter. 4 Stillinger — 4 Sektioner. M.E.C. 
1 do. 2-polet.
Diverse 3/8“ Messingrør (Antenner).
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Nogle Sikkerhedsregler
ved Betjening og Konstruktion af Sendere.

Regler for Konstruktion.

(Sluttet).

5.  Hoveda fb r yd e r .  — Der  ska l  f ind e s  en  Hoveda fb r yd e r ,  . 

mont e r e t  paa  e t  s yn l i g t  o g  n emt  t i l gæng e l i g t  S t ed  nær  
v ed  e l l e r  paa  Sende r en , s om a fb r yd e r  a l  S t r øm t i l  
Sende r en .

Uden denne bliver det vanskeligt at gøre det til en 
Vane at afbryde alle Spændinger, inden De arbejder 
bag ved Panelet. Gør det nemt at afbryde Senderen, 
saa der bliver større Chancer for, at De retter Dem 
efter Regel A.

6. Indkaps l in g  a f  Kra f tan læg e t .  — Kra f tan læg e t  ska l  
en t en  vær e  indkaps l e t  e l l e r  saa l ed e s  kons t ru e r e t  e l l e r  
p la c e r e t , saa  d e t  b l i v e r  umul i g t  a t  komme i  Forb inde l s e  
med spænd ing s f ø r ende  De l e  i  d e t ,  medens  man ju s t e r e r  
Sende r en .

Kraftanlæget er sædvanligvis anbragt i Bunden af 
Stativet, hvor spændingsførende Dele er udsat for at 
blive rørt med Knæet, hvis man bukker sig for at 
justere Senderen. Man sikrer sig bedst herimod ved at 
anbringe et jordforbundet Dæksel over hele Kraftan
læget, eller konstruere Kraftanlæget, saa alle Steder 
med Højspænding er utilgængelige. Den første Metode 
er dog den bedste. Kraftanlæget kan ogsaa fjernes saa 
langt fra Senderen, saa det ikke kan røres, medens 
man arbejder paa denne.

7. Ble ed e r e .  — En Bl e ed e rmods tand  burde  f o rb inde s  
ov e r  DC Kl emmerne  paa  hv e r  enke l t  AC-St rømki ld e .

Det er ikke alene af Hensyn til Sikkerheden, men 
teknisk set rigtigt at forsyne Strømkilden med Bleedere. 
Som en Sikkerhedsforanstaltning er Bleederen uundvær
ligt til Afladning af Fælleskondensatorerne. Den Strøm, 
en Fælleskondensator lades med i en Strømkreds paa 
1000 Volt eller derover, kan være farlig, og man kan 
desuden komme til Skade eller ødelægge noget i Sen
deren ved det kraftige Ryk, det giver i En, hvis man 
faar et Stød paa en Kondensator ladet med saa høj 
en Spænding.

8. Mods tande .  — Mods tande  ska l  vær e  saa l ed e s  p la 
c e r e t  e l l e r  b e sky t t e t ,  saa  u f o r var ende  Be rø r ing  a f  d em  
e r  umul i g .  Naar  d en  en e  Ende  a f  en  Mods tand  e r  
aaben  t i l  Ju s t e r ing ,  ska l  Mods tanden  mont e r e s ,  saa  
denne  Ende  ikke  kan b e rø r e s .  Afdækning s r ing e  ska l  
en t en  vær e   i s o l e r e t  e l l e r  b e sky t t e t  med  en  Afspærr ing .

Delvis fra »QST« ved F. O. Fordsmann,OZ-DR373.

De runde Modstande er desværre fabrikeret med 
blottede Klemmer, og det samme gælder for Afdæk- 
ningsringen paa halvvariable Modstande. Det er ogsaa 
uheldigt, at Modstande skal monteres i en udsat Stilling 
af Hensyn til Varmeafgivelsen, og de kan derfor ikke 
godt monteres i en lukket Kasse. Montér udsatte Mod
stande i en tætforeret Kasse eller placér en jordet 
Metalplade foran dem. Stol ikke paa, at Modstandens 
Lak er berøringssikker. Den er beregnet til at beskytte 
Modstanden og ikke Dem.

9. Plade s t r ømsmi l l i amper eme t r e .  — Det  e r  a t  f o r e 
t række  a t  f o rb inde  e t  Mi l l i amper eme t e r  i  P lade spænd ing en s  
nega t i v e  Ledn ing ,  saa  d en  en e  S id e  a f  In s t rumen t e t  kan  
j o rd f o rb inde s .  Hv i s  d e t t e  ikke  kan gø r e s ,  e r  d e t  b ed s t  
a t  mon t e r e  In s t rumen t e t  l i g e  bag  v ed  Pane l e t  med  en  
Glasp lade  f o ran .

Dette vil beskytte Instrumentet saavel som Dem. 
Selv Instrumenter med Bakelithuse er ikke beregnet til 
en højere Spænding end 500 Volt, naar de er mon
teret paa et jordforbundet Panel. Instrumentets Nul- 
stillingsskrue er et farligt Sted og skal helst holdes paa 
den samme Spænding som Panelet. Hvis dette ikke kan 
lade sig gøre, fordi Instrumentet ska l  i den positive 
Ledning, er den største Sikkerhed til Stede, naar In
strumentet er monteret bag ved Panelet og isoleret fra 
dette.

10. Højspænd ing skab l e r .  — Ti l  Hø j spænd ing skab l e r  
ska l  b rug e s  en  Ledn ing ,  d e r  e r  i s o l e r e t  f o r  en  Spæn
d ing ,  s om e r  t o  t i l  t r e  Gange  saa  s t o r  s om Sp id sar -  
be jd s spænd ing en .

Isolationen skal være saa god, saa Kablet kan lægges 
tæt op ad jordforbundne Chassis eller Stativer uden 
Fare for Overgang, og det skal kunne berøres uden 
Fare. Læg Mærke til, at der er angivet Spidsarbejds- 
spænding. Denne er mindst dobbelt saa stor som den 
normale DC-Pladespænding, naar Røret er plademodu- 
leret. Automobiltændingskabel er ikke saa dyrt og kan 
bruges i de fleste Amatørsendere.

11. Klemmeskrue r .  — Udsa t t e  K l emmeskrue r  o g  Top 
f o rb inde l s e r  paa  Rør  ska l  b e sky t t e s  med  i s o l e r ed e  Dæks 
l e r .  Aabne  Kl emme l i s t e r  paa  Trans f o rmato r e r  ska l  dæk-  
kes  med  en  Afspærr ing .
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Højspændingsklemmeskruer, Topforbindelser paa Rør 
og lignende er meget farlige Steder, og de er som 
Regel temmelig udsatte. Højspændingsklemmeskruerne 
mangler faktisk et Porcelænsdæksel, som kan skrues 
paa, efter at Ledningen er fastspændt, men man kan 
føre et Stykke Gummislange til Ledningen og trække 
den over Klemmeskruen, saa alle Metaldele bliver dæk
ket. Det samme kan ogsaa gøres ved Topforbindelsen 
paa Røret. Transformatorers Klemmelister kan dækkes 
med en Plade af isolationsmateriale, som er skubbet 
helt op. til Klemmelisten, og hvorigennem Ledningerne 
til Transformatorerne er ført.

12. Kons t rukt i on .  — Sende r en  ska l  kons t ru e r e s ,  saa  
Spo l e rn e  kan  udsk i f t e s ,  o g  Sende r en  ju s t e r e s  med  d en  
minds t e  Far e  f o r  a t  r ø r e  v ed  Hø j spænd ing s l edn ing e r .

Lav ikke Senderen, saa De skal række over Plade- 
kondensatoren eller Rørets Pladeforbindelse, naar De 
skal skifte Spoler. Spoler, som skal skiftes, skal mon
teres paa et nemt tilgængeligt Sted.

13. Para l l e l - f e ed .  — Hvis  S t rømskemae t  t i l l ad e r  d e t ,  
e r  d e t  a t  f o r e t række  a t  b eny t t e  Para l l e l - f e ed  i  d e  7r in
i  Sende r en ,  hvo r  Spo l e rn e  ska l  udsk i f t e s  med  Haanden .

Den største Fare ved en Pladespole bestaar i dens 
DC-Spænding og ikke Højfrekvensspændingen, som 
kan være Aarsagen til en svær Forbrænding, men er 
meget sjældent livsfarlig. Senderen vil derfor blive 
mere berøringssikker, hvis man lader Pladestrømmen 
gaa igennem en HF-Drossel i Stedet for Pladespolen.

14. Ser i e s - f e ed .  — Hvis  Se r i e s  f e ed  b eny t t e s  t i l  P lade 
spo l en  i  d e t  s i d s t e  Tr in  i  Sende r en ,  e r  indukt i v  Kob l ing  
t i l  Ant ennen  a t  f o r e t række ,  men  hv i s  kapac i t i v  Kob l ing  
ska l  b rug e s ,  maa  man indsæ t t e  Kondensa t o r e r ,  d e r  har  
en  Arbe jd s spænd ing ,  s om e r  minds t  t o  Gange  saa  s t o r  
s om P lade spænd ing en  me l l em P lade spo l ekr ed s en  o g  An-  
t enne s y s t eme t .

Kondensatorerne skal have den høje Arbejdsspæn
ding, fordi Pladespændingen stiger til det dobbelte af 
den normale Spænding ved 100% Plademodulation, og 
de skal desuden kunne bære HF-Strømmen, der løber 
igennem dem.

15. Montag e  paa  Træp lade .  — En Sende r ,  d e r  mon
t e r e s  paa  en  Træp lade ,  ska l  vær e  f o r s yn e t  med  en  For 
p lade  t i l  a t  f o rh indr e  t i l fæ ld i g  Be rø r ing  a f  spænd ing s -  
f ø r ende  De l e  unde r  Af s t emning en  a f  Sende r en .  Reg e l  2  
og  3  ska l  i a g t ta g e s  med  Hensyn  t i l  De l e ,  s om mont e r e s  
paa  e l l e r  f ø r e s  i g ennem Forp laden .

Forpladen kan bestaa af Træ, Pertinax eller lignende 
Materiale, og Instrumenterne kan monteres bag ved 
Pladen, hvor de er nemt synlige uden at være udsat 
for Berøring.

16. Krokod i l l ek l emmer .  — Den De l  a f  Krokod i l l e 
k l emmer ,  b rug t  t i l  a t  t a g e  Af tapn ing  paa  P lade spo l en ,  
s om ikke  danne r  Kon takt  med  Traaden ,  ska l  i s o l e r e s .

Isolér med Gummi-Klemmer, der bruges til at for
andre Antennekobling til direkte eller kapacitivt koblet 
Strømkredse; derved formindskes Faren for Forbræn
ding eller Stød, hvis De glemmer at afbryde Senderen, 
medens De forandrer Klemmens Stilling.

17. Te l e g ra fnøg l e r .  — Te l e g ra fnøg l en s  Arm ska l  j o rd 
f o rb inde s  i  a l l e  T i l fæ ld e ,  men  hv i s  man brug e r  en  Op
s t i l l i n g ,  s om ikke  t i l l ad e r  a t  f o rb inde  Nøg l en  d i r ek t e  
t i l  J o rd ,  maa  man b eny t t e  en  Re la i s ,  s om i s o l e r e r  Nøg 
l en  f ra  Spænd ing en .  Nøg l en s  spænd ing s f e r ende  De l e  
ska l  b e sky t t e s  med  e t  Dækse l  e l l e r  Af spærr ing .

Mange har faaet et Stød fra Nøglen. Lav altid Op
stillingen, saa Nøglens Arm kan forbindes direkte til 
Jord.. Dette bevirker, at det meste af Nøglens Metal
dele er berøringssikre; det andet maa saa dækkes til, 
saa det ikke kan røres.

18. Rela i s e r .  — Rela i s e r  ska l  vær e  f o r s yn e t  med  
Dæks l e r  e l l e r  p la c e r e t ,  saa  d e  ikke  kan s lu t t e s  v ed  u f o r 
va r en  mekan i sk  Paav i rkn ing .

Et Relais er en nyttig og uundværlig Komponent, 
men det er ikke altid til at stole paa. Et Strømforsy
nings- eller Nøgle-Relais kan nemt slutte Strømmen, 
hvis man f. Eks. taber et Stykke Værktøj ned paa dens 
Kontakter. Derfor stol ikke paa det, naar De arbejder 
inde i Senderen. Ret Dem hellere efter Regel A og 
undgaa al Fare. ________________

Bemærkning  a f  T .  R.  Under 14 henvises der til 
Kondensatorer, der skal kunne taale den dobbelte Ar
bejdsspænding og bære den HF-Strøm, der løber til 
Antennen. Det er værd at bemærke det sidste, thi 
altfor ofte ser man anvendt Papirrulleblokke paa dette 
Sted. Statstelegraf og Elektricitetsraad fordrer kun 
Kondensatorer, der kan taale en vis Spænding, men 
Højfrekvensstrømmen, der let kan være 1 Ampere, 
nedbryder Papirisoleringen, og den før saa gode 5000 
pF/5000 Volt Kondensator er intet værd som Sikring 
for de Mennesker, der af Vanvare rører Antennen. 
Anvend kun induktionsfri Glimmerblokke, f, Eks.
D.K.F.s Typer.

Den tyske DJDC-Test 1939.
For 4. Gang afholdes den store tyske DX-Konkur- 

rence paa de fire Week-ends i August. Der begyndes 
den 5. August, og Testen varer hver Gang fra Kl. 12 
GMT om Lørdagen til Kl. 24 om Søndagen. For vore 
DX-Jægere vil det blive nogle interessante Dage. Log- 
Blade med alle yderligere Oplysninger faas hos E.D.R.s 
Kasserer, OZ2VH, mod Indsendelse af Tryksagsporto,
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En transformatorløs

500 Volts Ensretter.
Af HENRIK NIELSEN, OZ9R.

En Art Ensrettere, der er blevet i høj Grad tilside
sat herhjemme blandt Amatørerne, er de saakaldte 
Spændingsfordoblere. Grunden maa vel nærmest søges
i, at de har været meget lidt omtalt i Radiopressen.

Ved Spændingsfordoblere tænker man i Almindelig
hed paa Ensrettere, der anvender en Transformator 
med kun een Højspændings-Sekundærbevikling og 2 
Ensretterrør, men ved Universalrørenes Fremkomst 
blev Ensretterrøret CY2 altid angivet som Spændings-

So Jt

fordobler med Anodespænding 2X125 Volt. Tanken 
var, at det i Universalmodtagere paa 127 Volt skulde 
arbejde som Spændingsfordobler og som saadant forsyne 
Modtageren med den normale Anodespænding som paa 
220 Volt. Systemet blev dog ikke anvendt meget her
hjemme, da Opstillingen kræver en ret kompliceret 
Omskifter ved Flytning fra 127 til 220 Volt. I Stedet 
for anvendte man Autotransformator ved Overgang fra 
den ene Spænding til den anden (AC).

CY2 blev i Stedet for anvendt med begge Ensretter
systemerne i Parallel i Universalmodtagere, hvor der 
kræves en noget større ensrettet Strøm (120 mA), end 
det almindelige Ensretterrør CY1 kan afgive (70—-80 
mA). Da Senderamatørerne næsten altid har Brug for 
højere Spændinger end 220 Volt, kan det betale sig 
at anvende en Konstruktion af Spændingsfordobler med
2 Stk. CY1. En saadan Opstilling som her beskrevet

Ensretteren »under Test«.

kan afgive ca. 80 mA ved en Anodespænding paa 500 
Volt. Elektrolytblokkene hver paa 32 μF spiller en 
meget stor Rolle, idet de virker som Opsamleblokke. 
Som Følge deraf skal Ensretteren efterfølges af et nor
malt Filter med en Drossel paa ca. 20 Hy og en Kon
densator paa mindst 4 μF. Spændingen vil i ubelastet 
Tilstand være ca. 615 Volt, hvorfor Opsamleblokkené 
maa have en Arbejdsspænding paa mindst den halve 
Værdi. Filterblokken kan f. Eks. være en T.C.C. Blok 
paa 4 ,«F og en Arbejdsspænding paa 800 Volt.

Hvis man har 127 Volt, kan man ogsaa lave en til
svarende 4-Dobler-Opstilling med 2 Stk. CY2. Den 
afgivne Spænding af en saadan Opstilling paa 127 
Volt vil være lidt højere en den beskrevne Ensretter, 
men til Gengæld vil den afgivne Strøm ogsaa kun 
være 60 mA. I Stedet for de 2 CY1, der afgiver 500 
Volt og 80 mA, kan man ogsaa anvende 2 Stk. CY2 
med Forbindelser som 2 enkelte Ensretterrør. De vil 
saa være i Stand til at afgive 500 Volt og 120 mA. 
I Forsøgsopstillingen blev anvendt et Regulatorrør i 
Stedet for Faldmodstand, da det letter Eksperimenterne.

Rør: 2 Stk. CY1 (Tungsram eller Philips).

Her i „OZ“ har vi udførligt omtalt de interessante 
112 MHz Forsøg, som blev gjort med OZ-DR479’s 

transportable Sender. De smukke Resultater har nu ogsaa 
fundet Vej til den udenlandske Fagpresses Spalter. „The 
Wireless World“ fra 11. Maj bringeren Notits derom.

En fransk Kortbølgesender, Paris Mondial, har været 
lidt for tidligt paa Færde med at placere sig i 

Amatørernes 7 MHz Baand. Som bekendt maa Radio
fonistationer sende mellem 7,2 og 7,3 MHz fra 1. Sep
tember, naar Cairo-Bestemmelserne træder i Kraft. 
Paris Mondial har allerede i nogle Maaneder sendt 
paa 7,28 MHz, og i den Anledning har R.S.G.G. 
sendt en Protest til de britiske Telegrafmyndigheder. 
„QST“ har ogsaa i en Leder fremført nogle syrlige 
Bemærkninger vedrørende den franske Stations Frækhed.
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DR-RUBRIKKEN
______________________________ _________________Redigeret af Knud Lægring, OZ-DR152.

Lidt om Tone-Rapporter.
Ved Rapportering spøger Forskellen mellem de to 

Systemer stadig. Jeg har tidligere omtalt Læseligheden 
(W og R) og Styrken (R og S) og vil denne Gang 
se paa Tonen. Den benævnes T i begge Systemer, men 
dermed holder Ligheden ogsaa op. Men for at komme 
nærmere ind paa Forskellighederne maa vi hellere se, 
hvorledes de forskellige Grader defineres. Vi ser først 
paa WRT-Systemets Tone-Definition:
TI: Vekselstrømssignaler, hæse og uregelmæssige.
T2: „ , hæse, men regelmæssige.
T3: „ , med hørlig Tone.
T4: „ , med meget tydelig Tone.
T5: „ » med fuldstændig ren Tone.
T6: Jævnstrømssignaler, med kraftig Modulationstone. 
T7: „ , med temmelig svag Modula-

tionstone.
T8: „ , kun med Antydning af Mo

dulationstone.
T9: „ , fuldstændig umodulerede.

De første fem Grader forudsætter, at der benyttes 
ren AC til Senderen. Disse kan derfor udelades, da 
det er forbudt. Grunden til, at ren AC-Tone nævnes, 
er den, at T-Rapporterne, som de defineres her, be
nyttes i Forbindelse med QRI og derfor maa formodes 
at være saa gamle som den internationale Radiotele
grafi. Det er derimod af Interesse at se, at Definiti
onerne henviser til Stødtonen i Modtageren og der
med forsøger at give et Billede af Senderens Frekvens
stabilitet. Det er muligt at lave en Sender med Kry
stalstyring, der kun kan rapporteres som T5.

De fire sidste Definitioner omtaler overhovedet ikke 
Stabiliteten, men behandler kun Senderens Filtrering. 
Den omtalte Modulationstone kan være AC-Tone med 
Periodetallet 50 eller 100. I Udlandet findes dog ogsaa 
Periodetal paa 60—120. De to Tal fremkommer ved 
enkelt og dobbelt Ensretning. (Det kan derfor være 
af Betydning at nævne Modulationsperioden i Tone
rapporter. Hvis den forstyrrende Tone nemlig er 50 
Perioder, og Senderen forsynes med dobbelt Ensretning, 
kan Fejlen let lokaliseres til Senderrørets Opvarmning 
eller ved Telefoni til en Induktion fra Nettet). Modu- 
lationstonen kan ogsaa være Maskintone som den ofte 
findes paa Jævnstrømsnet.

Vi har kun fire Grader, vi kan benytte, og disse 
angiver kun Filtreringen. Vi maa derfor benytte os af 
andre Hjælpemidler, hvis vi vil rapportere Senderens 
Stabilitet. Dertil er der i Tidens Løb vedtaget at bruge 
Bogstaverne C = Chirp, K = Nøgleklik, S = Spacer,

T = Hale, U = Ustabilitet og X = Krystalstyring. 
Disse Bogstaver er udmærkede og kan ogsaa ired 
Fordel bruges i Forbindelse med Tonerapporter efter 
RST-Systemet. RST-Systemets Tone-Definering ser 
saaledes ud:
TI: Yderst ru, hvæsende Tone.
T2: Meget ru AC-Tone, ikke Spor af musikalsk.
T3: Ru, let angivet AC-Tone, let musikalsk.
T4: Temmelig ru AC-Tone, moderat musikalsk.
T5: Musikalsk moduleret Tone.
T6: Moduleret Tone, let Spor af Fløjt.
T7: Næsten DC-Tone, fin Rislen.
T8: God DC-Tone, kun en Anelse af Rislen.
T9: Reneste DC-Tone.

T1 maa være en Sender med ren AC eller uden 
Filtrering efter Ensretningen og med meget daarlig 
Stabilitet. I T2 er Filtreringen lidt bedre, men Stabi
liteten er stadig daarlig. T3: Nu er der kommet Filter 
paa, men ikke nok, men Stabiliteten er blevet væsentlig 
bedre; deraf det musikalske Præg over Tonen. T4: 
Her er Filtreringen daarligere end i T3, men Stabili
teten er bedre. T5: En meget stabil Sender, men med 
en ringe Filtrering. T6: En stabil Sender, men stadig 
for ringe Filtrering. T7-8-9 er meget stabile Sendere, 
og de kan godt være krystalstyret allesammen. Der 
er kun en let Antydning af Filtertone over T7 og 8. 
Ved T9 er Filtreringen perfekt.

Tonen er bedømt efter Stødtonen i Modtageren. Det 
vil sige med Koblingen over Svingningspunktet som 
til CW-Modtagning. Dette gælder ogsaa ved Tone
rapporter til Telefonistationer. Det forudsætter, at der 
ikke i Modtageren opstaar Paavirkninger paa Tonen 
fra daarlig Filtrering og lignende. Vi kan se paa den 
svingende Detektor, som om den var en Sender, og 
den skal være T9, før man er i Stand til at bedømme 
Tonen, der kommer udefra.

Ved Rapporter vilde det ideelle være, om vi havde 
noget bestemt at holde os til, som f. Eks. Volt, Ohm 
og den Slags maalelige Størrelser. Saa var det hele 
saare nemt, men vi har kun nogle Definitioner som 
Retningslinie. Vi maa derfor holde os saa nær dem 
som muligt, naar vi afgiver en Rapport og ikke selv 
begynde at lave om paa Skalaerne og skrive WRT 
og rapportere efter RST, eller hvad der er lige saa 
slemt: Selv at lave nye Definitioner.

Lytter man lidt paa Baandene, opdager man hurtigt, 
at der hersker vild Forvirring ved Rapportgivningen, 
ikke alene her til Lands, men overalt paa Kloden,
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Causerier under Antennen — V.

I den traadløse Verdens Centrum*
Naar man i Tyskland betegner Radio-Storstationen 

Nauen ved Berlin som den traadløse Verdens Cen
trum, er det næppe nogen Formastelighed. I Løbet 
af dens 30aarige Historie har Nauen altid været en 
Storstation. Ålle Opfindelser paa den traadløse Tele
grafis og Telefonis Omraade omsattes der for første 
Gang til Praksis. Derfor har Stationen altid staaet 
paa Teknikens højeste Niveau. Idag har Nauen traad- 
løst Samkvem med hele Verden, baade telegrafisk 
og telefonisk.

Men denne Station har endnu en yderligere stor 
Opgave: Den er Verdens Uhr. I Middagstimerne og 
ved Midnatstid udsender Nauen med flere Sendere 
og paa. forskellige Bølgelængder sit overalt kendte 
Tidssignal.

I Nauen arbejdes der med et stort Antal Sendere 
paa Bølgelængder fra 18.000 m ned til Kortbølger 
paa lidt over 10 m. En vældig Antenne, der hænger 
mellem 268 m høje Master, giver Langbølgerne med 
en Energi paa 400 kW en Rækkevidde omkring hele 
Jordkloden. Retningsstraaleantenner sørger for, at der 
med en i Forhold til Langbølgerne forsvindende lille 
Energi paa 20 kW kan garanteres driftssikker Trafik 
paa korte Bølger.

Af økonomiske Grunde faar Retningsstraaleantenner 
i Forbindelse med Kortbølgesendere en stadig voksende 
Betydning. En moderne Reflektorantennes Retnings- 
virkning er saa stor, at Antennekonstruktionen maa 
rejses med den mest pinlige Nøjagtighed. Retningsaf- 
vigelser med blot et Bueminut, d. v. s. 1/5400 af en 
ret Vinkel, vilde i Transatlantiktrafiken med det 11.000 
km fjerne Buenos Aires fremkalde Sideforskydninger 
paa 3,2 km.

Da der i Modtagestationen ligeledes benyttes nøj
agtigt indstillede Reflektorantenner, og Sendestraalen 
er „bundtet“ meget tæt, vilde en Forskydning med 3 
km gøre Modtagningen meget vanskelig. For altid at 
kunne konstatere alle Retninger og Afstande paa Jor
den helt nøjagtigt findes der i Nauen et Verdenskort, 
der vil faa enhver Beskuer til at ryste paa Hovedet. 
Jordkuglen er her udbredt som en Flade. I en Kreds,

ligesom der som Regel er et personligt Moment med. 
Jeg har aldrig hørt en Amatør, der lige har bygget 
sig en stor Super, give andet end R9-Rapporter. Det 
er ligesaa sjældent at høre andre end rutinerede Ama
tører give mindre end T8-9 til Stationer, de ved er 
krystalstyret. Rapporter skal afgives samvittighedsfuldt; 
ellers er de intet værd. OZ-DR152.

Et vinkelret optegnet Verdenskort med Storstationen Nauen som Centrum. 
Det viser Australien liggende Nordøst for Nauen !

der i formindsket Maalestok har en Diameter svarende 
til Jordens Ækvator, altsaa 40.000 km, har man under 
Overholdelse af de virkelige Vinkler og de faktiske 
Afstande indtegnet Jordens Fastland.

Et saadant Kort angiver alle Jordkuglens Steders 
nøjagtige Retning mod og nøjagtige Afstand fra Nauen. 
Kortet fremstiller altsaa „Verdenen omkring Nauen“. 
Det gælder ogsaa kun for Nauen, medens det for et
hvert andet Sted paa Jorden vilde se anderledes ud. 
Et Blik paa Kortet viser dog, at der ikke vilde være 
store Forskydninger for Danmarks Vedkommende.

F. R.

Howok Kortbølge-Radio beder os meddele, at For
retningen er lukket i Lejr-Ugen fra 16.—23. Juli. 

OZ7WH er den eneste, der har deltaget i samtlige 
7 EDR-Lejre (naar Lejren i Aar medregnes), og han 
vil som sædvanlig filme Begivenhederne. Oplevelserne 
paa Bornholm vil sikkert give EDR-Filmen en værdi
fuld Forøgelse.

Ifølge Statsradiofoniens Beretning har Senderne været 
i Sving i 5063 Timer i sidste Driftsaar, Det er en 

Stigning paa 101 Time, saaledes at Amatører med 
BCL-QRM eller manglende Døgndrift-Tilladelse har 
faaet deres i Forvejen korte Sendetider tilsvarende 
indskrænket. Statsradiofonien er under den nuværende 
Ledelse blevet en udpræget Underholdningsmaskine til 
Levering af saa og saa mange Kilowatt-Timer modu
leret Højfrekvens-Energi, Men va mæ Kulturen? Kvan
titet alene gør det visselig ikke!
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BCL-lnterferens
. og Amatøren.

-Af L. C. Waller, W2BRO i „QST",

Denne Histories Thema skulde være: „Ligegyldighed 
er Fredens største Fjende“. Forfatteren foreslaar, at 
denne Grundsætning tilføjes til Amatørens Liste over 
nyttige Ordsprog. En amerikansk Amatør, W2BRO, 
installerede for kort Tid siden en 250 Watt 14 og 28 
MHz Fonestation i et 45 Familiers 4-Etages Beboelses- 
Kompleks med lærerige, omend ikke glædelige, Resul
tater. Tiltrækningen af SW-Fonesignaler hos mange 
BCL-Modtagere er forbavsende.

Naturligvis har ingen Ham noget at indvende mod 
et nu og da indtræffende vanskeligt Tilfælde af BCL- 
lnterferens. Det er kun et teknisk Problem og kan 
normalt ventes, selvom Senderen er perfekt bygget, 
justeret, og der arbejdes korrekt med den. Men i Skæ
ret af de nylig gjorte Erfaringer hos W2BRO er det 
vanskeligste Tilfælde af BCL-lnterferens, man kan 
tænke sig, en ren Bagatel i Sammenligning med en 
vanskelig BCL. Efter Forfatterens Mening maa vi 
Hams udforme en passende Angrebsmetode over for 
det sidste Problem, langt mere end vi behøver Belæ
ring om Mekaniken ved Eliminering af BCL-lnterferens.

I Betragtning af de foregaaende Antagelser har de 
nylig gjorte Erfaringer hos W2BRO resulteret i Op
bygning af en foreslaaet Fremgangsmaade, som menes 
at have betydelig Værdi. Medens BCL-lnterferens 
Problemet er rent teknisk, er BCL-Problemet næsten 
rent psykologisk. I Figuren vises en ny Slags „Karakte
ristikkurve“, som udelukkende er baseret paa personlig 
Erfaring. Den forklarer praktisk talt sig selv. I Be
gyndelsen starter Kurven naturligvis ved 100% (Punkt 
A) og aftager i Begyndelsen gradvis. Efter omkring 8 
Dage bliver Hældningen stærkere for en Tid. Stykket 
B og C hælder igen mere skarpt nedefter mellem den 
tredie og femte Uge. Denne Del af Kurven kan be
tegnes som „Kogepunktet“. Det vil sige, hvis en BCL 
har faaet sine Yndlingsprogrammer ødelagt i tre paa 
hinanden følgende Uger, vil han utvivlsomt have naaet 
Kogepunktet. Derfor, hvis en Amatør ikke tager pas
sende Forholdsregler, førend BCL-Kurven falder til et 
Sted mellem B og C, er hans Chancer 50-50 for Op- 
naaelsen af noget positivt Samarbejde eller negativt 
Resultat.

Konklusionen er forstaaelig; tillad ikke, at Punkt B 
eller noget lavere Punkt naas, hvis det er fysisk mu

ligt at forhindre det. Stykket CD er er ensbetydende 
med Klager til P. og T. (i Danmark) og i høj Grad 
reducerede Chancer for Opnaaelse af fornuftigt Sam
arbejde. Imidlertid er der ingen fornuftig Grund til, at 
en Amatør skulde lade en BCL gaa saa vidt.

Følgende taler herimod: (1) Det betyder mere Arbejde 
og Besvær for Amatøren. (2) Det er ikke fair over for 
BCL’en. (3) Det betyder mere Arbejde for P. og T.
(4) Og det vigtigste: Det hjælper ikke til at overbe
vise Offentligheden om, at Amatør-Radio er en Ting, 
for hvilken der er Brug.

Planen, som udvikles af disse Betragtninger, kan op
deles saaledes: (1) Naar De flytter ind i en ny Lejlig
hed, bring da først Deres Sender i Arbejde i fuld 
Overensstemmelse med alle Regler og Forordninger 
og arbejd saa med den (om muligt paa alle de Baand, 
De paatænker at benytte) i adskillige Dage paa for
skellige Tider.

(2) Prøv ikke paa at holde Deres Identitet i dyb 
Hemmelighed for BCL’s i Nabolaget. Gaa derimod 
rundt og spørg efter BCL-Klager i Stationens umiddel
bare Nærhed og forklar hele Sagen paa den venligst 
mulige Maade, endog paa Bekostning af Tab af Sende
tid og personlig Fritid.

(3) Tilbyd at fjerne Interferensen og gør det saa 
straks (ikke en Uge senere) men brug ikke Udtrykket: 
„Jeg vil reparere Deres Radio for Dem“. Nogle BCL’s 
har moderne og dyre Apparater, og Ordet „reparere“
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fremmaner øjeblikkelig for deres indre Blik Billedet af 
en Knøs med en Sav, en Hammer, en Skruetrækker 
og et Brækjern i Færd med at sønderdele deres smukke 
Radio og muligvis ødelægge den. Forklar hurtigt, at 
Radioen i sig selv, i langt de fleste Tilfælde ikke be
høver at røres; at der skal foretages en Installation af 
en HF-Drossel, Low-pass Filter eller en Bølgefælde i 
Antenneindføringen, og at det ikke paa nogen Maade 
skader Modtageren eller de modtagne Radioprogrammer.

(4) Naar De er inviteret til en BCL’s Hjem, vær 
da sikker paa, at De præsenterer det bedst mulige 
personlige Ydre; det vil hjælpe Dem til at gøre Jobbet 
lettere. Styrt ikke straks løs paa Radioapparatet, og 
begynd ikke paa at flytte Vaser, Ure (Forfatteren tabte 
engang et) Bøger etc. blot med et kort Ord eller to 
til BCL'en. Han vil da faa Følelsen af, at De ikke er 
en Gentleman, og at han uden videre bliver fejet af; 
det Faktum, at De har travlt med at stoppe Inter
ferensen, er ingen Undskyldning fra hans Synspunkt.

Stands et Øjeblik og gør nogle faa dagligdags Be
mærkninger. Fortæl ham, at De er ked af, at han har 
faaet BCL-Interferens, men at det almindeligvis er en 
meget simpel Ting at eliminere (ikke reparere). Bed 
ham flytte de Ting, der behøver at flyttes, eller spørg 
i det mindste om hans Tilladelse til selv at flytte dem. 
Husk at forklare, efter at Vanskelighederne tilsyne
ladende er elimineret, at Forandringer af Deres Antenne, 
Energi, Frekvens etc. maaske kan foraarsage, at BCL- 
Interferens vender tilbage, og at han, hvis det vender 
tilbage, straks maa gøre Dem opmærksom herpaa, saa 
at videre Skridt øjeblikkelig kan tages.

Hvis De ikke gør det og glemmer at lægge Vægt 
paa dette Punkt, vil han efter al Sandsynlighed faa 
den Ide, at De overhovedet ikke ved, hvordan man 
skal fjerne den Vanskelighed. Dette forhindrer videre 
Samarbejde. Og værre end alle andre Farer: Han vil 
maaske fortælle andre BCL’s, hvem De endnu ikke 
har talt med, at De prøvede at ordne hans Apparat, 
men uden Held. Hvis dette sker, prøv da blot at faa 
Samarbejde igang med den anden BCL. Resultatet vil 
ikke udeblive.

(5) ‘Hvis De har en Masse Tilfælde at arbejde med, 
da forklar dette paa en venlig Maade og paapeg, at 
det er en temmelig kostbar Historie for Dem, og at 
det helt igennem vilde være et udmærket Arrangement 
og en stor Hjælp for Dem, hvis de vilde være villige 
til at betale et ganske ringe Beløb for de nødvendige 
Dele, der kræves. I de fleste Tilfælde vil pæne Men
nesker gerne gøre dette og uden at komme med Spørgs- 
maal. Hvis de derimod siger: „De  foraarsager mig  
Vanskeligheder; hvorfor skulde jeg saa betale Dem for 
at eliminere dem?“ Prøv da at sætte Dem i deres Sted.

Hvis de ikke kan eller ikke vil gøre det, pres dem 
da ikke yderligere, smil blot venligt og sig: „Ja, ja da, 
jeg vil alligevel give Dem Delene til Laan paa ube
stemt Tid, fordi jeg ikke paa nogen Maade vil have, 
at De skal forstyrres paa Grund af min Hobby“. I 
mange Tilfælde vil en Kapitulation af denne Art over
vinde dem, naar det kommer til Stykket. BCL’erne vil 
maaske oven i Købet føle sig en Smule skamfulde over 
sig selv. Radioloven forlanger ikke, at der betales for 
Delene. I særlig graverende Tilfælde kan Amatøren 
imidlertid indsende Klage. Men naar det kommer til 
Stykket vil de graverende Tilfælde være faa, hvis 
Regel Nr. 2 er omhyggeligt iagttaget.

(6) Hvis De faar fat i en temmelig antik Modtager, 
som nægter at give sin Følsomhed over for Deres 
SW-Signaler fra sig, ligegyldig hvad De gør ved den, 
da forklar simpelthen Sagerne for BCL’en; fortæl ham, 
at Modtagere af en noget mere moderne Type end 
hans ikke foraarsager Vanskeligheder, og at De ikke 
er i Stand til at gøre mere for ham. Sig ikke ubehøvlet 
til ham, at hans Apparat er daarligt, noget gammelt 
Skidt, en Antikvitet etc. Han vil forstaa Dem, hvis 
De gør det paa en mere taktfuld Maade og vil maaske 
synes, at han virkelig trænger til en bedre Modtager. 
Hvis han antyder noget i denne Retning, vær da hurtig 
til at tilbyde ham Deres Hjælp med at faa en ny. De 
forstaar, hvor man skal søge en saadan i et givet Til
fælde, og De kan være sikker paa, at han indser, at 
han har en kyndig Vejleder gratis til sin Raadighed.

(7) Hvis en BCL er villig til at samarbejde fuld
stændig, og De har en Smule Vanskelighed med at 
finde ud af, hvad der skal gøres ved Modtageren, 
spørg ham da, om De maa have Lov til at tage den 
med til Deres Station for at lokalisere Grunden til 
Forstyrrelsen (ikke  for at r epar e r e  den). Bemærk, at De 
har Maaleinstrumenter og andre Prøveapparater hjemme 
(nævn en Oscillograf, hvis De har en, for den psyko
logiske Effekt), og at De ved at tage Apparatet hjem 
er i Stand til at eliminere Interferensen.

Hvis De kan eliminere den saa nær Stationen, vil 
den naturligvis virke perfekt, hvor den normalt er 
opstillet — BCL’en kan indse dette.

(8) Hvis en BCL har lidt under Interferens i temme
lig lang Tid, til Trods for Regel Nr. 2, er han maaske 
„paa Kogepunktet“ paa det Tidspunkt, De kommer i 
Forbindelse med ham (det er derfor, at Regel Nr. 2 
er af allerstørste Vigtighed). I dette Tilfælde vil De 
faa Brug for al den Takt og Diplomati, De er i Be
siddelse af, og lidt til. Hvis han raaber efter Dem og 
siger grimme Ting, tag det roligt og vent, til han 
køler af. Sæt Dem selv i hans Sted og tænk paa, hvor 
mange af hans Yndlingsprogrammer, der er blevet 
komplet spoleret. De maa sympatisere 100 % med
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Fornøjelig fynsk Rævejagt,

Den store fynske Rævejagt den 18. Juni blev som 
sædvanlig en vellykket Begivenhed. Foruden Fynboerne 
selv var der Deltagere baade fra Randers, Sønderjylland 
og København. Baade Nat- og Dagjagten havde stor 
Tilslutning, og alt forløb uden Uheld.

Nat-Ræven, som blev passet af OZ7N, var placeret 
Syd for Arreskov Sø ved Knabelbjerg Skov paa Faa- 
borg-Kanten. Dag-Ræven, der efter Traditionen havde 
OZ2Q som Operatør, var stationeret i Lombjerge ved 
Ringe. Ved begge Lejligheder benyttedes OZ5V’s 
CO-PA med 40-45 Watt Input. Om Natten leveredes 
Højspændingen fra Omforner, der gik paa 72 Volts 
Akkumulatorer, mens der om Dagen var Tilslutning 
til Lysnet.

Efter Jagten mødtes en større Forsamling af Ama
tører fra Landets forskellige Egne til Præmieuddeling 
og Afslutningsfest paa Ringe Hotel. OZ5G bød paa 
Kreds 4’s Vegne velkommen og offentliggjorde Dagens 
Resultater. I Natjagten deltog 11 Hold, og de indkom 
i følgende Orden (med Antal Minutter angivet i Paran-

ham. Fortæl ham, at det er nederdrægtig ærgerligt, 
og De ved nøjagtigt, hvordan han føler, og at De 
ikke dadler ham det mindste, fordi han var uvenlig 
(ikke „vred“ eller „uforskammet“ etc.). Fortæl ham 
om Regel Nr. 2, og det var ganske uforsætlig fra Deres 
Side, at han blev overset i første Omgang.

I Forbindelse med denne Mulighed vilde det være 
en god Plan lejlighedsvis at melde gennem Æteren 
(hvis De har en Fone-Sender) noget i Retning af dette: 
„Hallo alle Radiolyttere (gentag dette adskillige Gange). 
Hvis Deres Radioprogram bliver forstyrret, vær da 
venlig at bemærke, at min Adresse er: N. N. Bopæl: 
X-Gade Nr.. . . X-By eller Telefon N. N. det og det 
Nummer. Deres Interferensvanskeligheder vil øjeblikke
lig blive noteret etc.“

De maa ikke sige: „Jeg vil reparere Deres Radio 
etc.“ Hvis dette gøres, og Regel Nr. 2 følges, vil Til
fælde, hvor „Kogepunktet“ er blevet naaet, i høj Grad 
være reducerede eller helt eliminerede. Hør paa en, 
der har haft adskillige Tilfælde med „Kogepunkt“ — 
det er en stor Fordel for Amatøren i det lange Løb 
at forhindre dem. Der er en stor Sandhed i Ordet: 
„Det er bedre at forebygge end at helbrede“.

Den foreslaaede Fremgansmaade vil ikke blot være 
til Amatørens personlige Fordel — muligvis endog 
frelse ham fra Retssager — men det vil være til varig 
Fordel for Amatør-Radio i Almindelighed.

(Oversat af OZ2CX).

tes): OZ7U (95), OZ1W (103), OZ7T (105), OZ7EU 
(122), OZ5G (124), OZ5V (128), OZ5Y (135), OZ7G 
(137), OZ2O (157), OZ9L (174) og OZ7CN (186).

Af de ca. 15 Hold, der deltog i Dagjagten, kom 
følgende ind (med Tidspunktet angivet i Parantes): 
OZ5V (Kl. 11,43), OZ5Y (11,53), OZ7EU (12,04), 
OZ1W (12,10), OZ7T (12,11), OZ2O (12,56), OZ7G 
(13,34), OZ7CN (13,36), OZ5G (14,05), OZ7OJ (14,30), 
OZ7U (14,50) og OZ4VE, som var paa Cykel (15,17).

Det samlede Pointstal for begge Jagter blev saaledes: 
OZ1W (71 Points) 1. Præmie (1 ny Cykel, skænket 
af OZ7D). OZ5V og OZ7EU fik begge 7.0 Points 
med henholdsvis 2. og 3, Pr. (en Pokal, skænket af 
Odense-Afdelingen og et Senderrør Type 4654, skæn
ket af Philips A/S). OZ7T (69 Points) fik 4. Præmie 
(et Type 4654, skænket af Philips A/S). OZ5Y (68)
5. Præmie (et Stk. CL4 fra Svendborg-Afdelingen). 
OZ7U (65) 6. Præmie (et Gavekort paa 10 Kr. fra 
Langelands-Afdelingen). OZ5G (63) 7. Præmie (skænket 
af Firma „Victory“, Odense). Til OZ2O (62), OZ7G 
(62), OZ7CN (58), OZ9L (16) og OZ7OJ (16) var 
der Sølvplader fra den fynske Studiekreds.

Efter Forslag fra OZ5G blev OZ1W under stort 
Bifald udnævnt til „Rævejægermester“ for 1939. Den 
store Vandrepokal, hvis Skæbne afgøres ved Dagjagten, 
blev denne Gang vundet af OZ5V. Ved Kaffebordet 
fortalte de forskellige Jægere om deres Oplevelser og 
Genvordigheder. Mange af Natjægerne var blevet 
generet meget af Taage, som forringede Pejleappara- 
ternes Effektivitet.

OZ5G udbad sig Kritik eller Forslag med Henblik 
paa eventuelle Ændringer i kommende Aar. Af Hen
syn til Sjællænderne, som kunde have svært ved at 
komme tidligt nok over Storebælt i Pinsetrafikken, var 
Jagten i Aar lagt senere. Han fandt, at 2 Jagter gav 
et mere retfærdigt Resultat end kun een.

OZ2Q kunde paa Rævens Vegne have ønsket, at 
det var noget mere mørkt om Natten. Til næste Aar 
bør man kunne nøgle i Oscillatoren, idet Jægere, der 
er nær paa, kan høre Ræven for tidligt, naar Oscilla
toren alene gaar igennem. Han fandt, at 3 Minutter 
er for længe at sende. Første Udsendelse kan gøres 
meget lang, men senere maa 1½ a 2 Minutter være 
nok. 4 Timer til hele Jagten maa anses at være 
rigeligt.

OZ7G fremhævede, hvor vigtigt det er, at de for
skellige Jægere (og deres Biler) bliver gemt omhygge
ligt, naar de har fundet Ræven. OZ1D syntes bedre 
om Pinsen og foreslog, at man benyttede 2 Ræve 
indenfor samme Jagt-Tidsrum. Han takkede paa Hoved
bestyrelsens Vegne 4. Kreds og Rævene for veludført 
Arbejde, og med nogle afsluttende Bemærkninger af 
OZ5G var der sat Punktum for den vellykkede Dag.



Foran Aabningen af E.D.R.s Sommerlejr.
Faa Dage efter, at dette Nummer af „OZ“ er Med

lemmerne i Hænde, vil den store aarligt tilbageven
dende Begivenhed -— E.D.R.s Sommerlejr — tage sin 
Begyndelse. Der er som sædvanlig stor Tilslutning, og 
selv om vi ikke venter Rekord i Deltagerantal, vil der 
utvivlsomt være samlet omkring 50 faste Deltagere-, 
naar Lejren aabner. Dertil kommer de, der for en eller 
flere Dage paatænker at gæste Lejren. Der bliver i 
Aar ogsaa en 
Del uden
landske Gæ
ster at hilse 
paa. Der er 

saaledes 
meldt om
kring 12 ty
ske, 3 engel
ske, 4 sven
ske og 2 hol- 
landskeAma- 
tører.

Vi skal lige 
gentage Baa- 
denes Af

gangstider 
fra Køben
havn. Det er 
Det østborn

holmske
Dampskibsselskab, der befordrer os til og fra Bornholm, 
og man erindrer den billige Pris, Kr. 8,50 Tur-Retur. 
Afgang fra Havnegade hver Aften Kl. 22,00 og Søn
dag Formiddag Kl. 9,00. Det henstilles at komme i 
god Tid til Aftenrejserne for at sikre sig Soveplads.

Lejren er beliggende ved Smaragdsøen paa Hasle 
Klinke- og Chamottestensfabriks Grund. Der er Rutebil
forbindelse fra Hasle, og for de Deltagere, der kommer 
Søndag Morgen eller Eftermiddag, sørges der for direkte 
Forbindelse til Lejren fra Hasle. De Deltagere, der 
cykler, kan følge Skovstien fra Hasle, og vil ca. 3 km 
herfra finde særlige Skilte, der angiver Vejen til Lejr
pladsen. Denne er beliggende umiddelbart ved Havet, 
og der er Læ til alle Sider.

Paa Pladsen opstilles et stort Spise- og Opholds- 
Telt, saa selv om Vejret ikke skulde blive lige godt 
hele Tiden, skal man ikke lade sig afskrække af dette. 
Der bliver som sædvanlig opstillet Forstærkeranlæg, 
der i Aar venligst er udlaant af „Danavox“. Der faas 
ogsaa Strøm til Lys i Teltene, saa man bedes huske at

medbringe lidt Ringeledning og 2 Lommelampepærer 
samt Fatninger.

Desuden bør følgende Ting huskes: Telt, Sovepose 
(evt. Tæpper), et Madrasvaar til at fylde med Halm, 
Sæbe, Haandklæde, Badetøj o.s.v. Transportable Stati
oner og Musikinstrumenter er altid velkomne. Det er 
ikke en Betingelse at medbringe Telt, men der kan, 
hvis det ønskes, skaffes Soveplads i stort Fællestelt

for ringe Be
taling. Dog 
skal man selv 
sørge for 
Tæpper eller 

Sovepose 
samt Ma
drasvaar.

Saa er der 
kun tilbage 
at fortælle 
lidt om Ud
sendelserne 

over Lejr
senderen

OZ7EDR, 
som vi ved 
betyder saa 
meget for 
vore hjem
meværende

Kammerater. Der vil i Lighed med de foregaaende Aar 
blive Udsendelse med Reportage og Nyheds-Medde- 
lelser fra det brogede Lejrliv samt blive foretaget for
skellige tekniske Forsøg. Den officielle Udsendelse 
kommer hver Aften Kl. 19,30 DNT. Desuden vil Sen
deren være i Gang hele Døgnet paa alle Amatør- 
baandene med CW og Fone, og vi haaber paa mange 
QSO’er med Amatører Verden over.

Paa 3,5 MHz bliver Frekvensen 3615 kHz. Sende
ren er den samme som sidste Aar, og Antennen bliver 
1/3 Hertz. Første officielle Udsendelse over OZ7EDR 
kommer saa Søndag Aften den 16. Juli Kl. 19,30 DNT. 
Lyt til os og send os Rapporter. Vi besvarer Rappor
terne med vort nye flotte QSL-Kort, hvis Tegning er 
aftrykt paa denne Side.

Saa venter vi, at saa mange som muligt vil benytte 
Lejligheden til at faa en uforglemmelig Ferie blandt Kam
merater med fællesinteresse og ligeledes udnytte Chancen 
for at møde udenlandske Venner. Paa Gensyn i E.D.R.s 7. 
Sommerlejr og paa Genhør over OZ7EDR. k

Lejrstationens nye, smukke QSL-Kort, som er tegnet af Erik Jeppesen, der fik 1. Præmie i Konkurrencen om ny
Omslagstegning til «OZ».
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Fra KREDSE og AFDELINGER.
Kreds 1.

E.D.R.s københavnske Afdeling.
Klublokaler Fuglevangsvej I4, Telefon Nora 4466y. Afdelingens Formaal er 

at afholde Klubaftener, Morsekursus og Foredrag for E.D.R.s københavnske 
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 Forman
den OZ1S, Tlf. Rj^vang 1842v, bedst Kl. 18—20, eller gennem Afdelingens Telefon.

Ved Cykle-Rævejagten d. 2/7 var OZ7HL og 2VH 
Ræve. Udsendelserne begyndte Kl. 10, og 48 Minutter 
senere ankom OZ7SN og OZ1S samtidig. Der blev 
derfor trukket Lod om 1. Præmien, og 1S blev den 
heldige. Nr. 3 blev OZ3U Kl. 11,34 og Nr. 4 OZ3AP 
Kl. 13,25. Rævene havde indlogeret sig paa Skovlunde 
Jernbanestation.

Den næste Rævejagt bliver den 27. August. Arealet 
bliver alt, hvad Generalstabskort Nr. 41 dækker. Fre
kvensen er paa 1,8 MHz, og der sendes første Gang 
Kl. 10 i 3 Minutter og derefter hver halve og hele 
Time indtil Kl. 13,30. Kaldesignalet OZ7RÆV be
nyttes. Der indbetales 1 Kr. i Startpenge til OZ7HL 
eller OZ1S. KL 14,30 mødes vi paa det efterhaanden 
traditionelle Mødested Herlev Kro til Præmieuddeling.

OZ1S.

Afdelingens Generalforsamling,
Ordinær Generalforsamling afholdes Mandag den 7. 

August Kl. 20 med følgende Dagsorden:
1. Valg af Dirigent.
2. Formanden aflægger Beretning.

3. Kassereren aflægger det reviderede Regnskab.
4. Valg af Formand,
5. Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer.
6. Afdelingens økonomiske Stilling.
7. Eventuelle Forslag til Landsforeningens Gene

ralforsamling.
8. Eventuelt. OZ1S.

Kreds 3.
Lolland.

Mødet den 25. Juni havde ikke ret stor Tilslutning, 
idet der kun var mødt 4 Medlemmer, heraf var den 
ene DR497 fra Masnedsund. Da vi ikke var saa 
mange, inviterede OZ8B os ud til hans QRA paa 
Løjtoftevej, hvor vi saa hans Station. Endvidere 
eksperimenterede man med DR497’s Frekvensmaaler, 
som han har bygget efter „Radio Ekko“. Her anvendes 
et „magisk Øje“ som Afstemningsindikator. Frekvens- 
maaleren er fb til Maaling af Ens egen Sender.

OZ8G.

Falster.
Rævejagten den 11. Juni havde ikke saa stor Til

slutning, ialt 5. Der var kun mødt 2 Jægere, nemlig 
OZ-DR497, Masnedsund og OZ4F, Nykøbing. OZ2CR, 
som var Ræv, havde en 8-10 Watts Sender med, og 
der blev foretaget flere Pejlinger fra forskellige Sider 
og forskellige Afstande. Overalt gik Signalerne godt 
igennem paa Modtagerne, som ogsaa viste sig at arbejde- 
tilfredsstillende. OZ4P.

Kreds 4.
Kredsmøde i Svendborg,

Søndag d. 6. August afholdes Kredsmøde i Svendborg, 
og der forventes Tilslutning fra alle Byer i Fyns Stift, 
da der skal vælges Kredsleder. Odense- og Langelands- 
Afdelingen arrangerer Udflugt hertil, og førstnævnte 
ankommer til Svendborg Kl, 9,40. Da Togene fra Ny
borg og Faaborg ankommer omtrent samtidig, har 
Svendborg-Afdelingen fastlagt Dagens Program som 
følger:

Kl. 10,00 beses Svendborg Navigationsskoles Radio
anlæg m. m. Man vil sikkert faa Lejlighed til at se 
sin Nøgleskrift paa Strimmel.

Kl. 11,30 Kredsmøde med Valg af Leder for Kreds
4. (Torvecafeen).

Kl. 12,30 Frokost paa Torvecafeen. (Madkurv med
bringes).

Kl. 14,15 Afsejling til Gråsten. (Billetpris efter Aftale 
ca. 80 Øre). Under Sejladsen vil der blive afholdt 56 
MHz Forsøg (fra Svendborg til Færgen). Ved Gråsten 
forefindes fin Badestrand, saa der kan blive Lejlighed 
til ogsaa at forsøge sig med de vaade Bølger.

Kl. 15,30 fælles Kaffebord paa Gråsten Hotel.
Kl. 18,00 Aftensmad (Madkurv) paa Gråsten Hotel. 

Hvis der er Stemning, vil der blive Lejlighed til en 
Svingom. Svendborg-Afdelingens Orkester medvirker.

Kl. 20 fælles Kaffebord.
Kl. 21,55 Afsejling fra Gråsten.
Kl. 22,50 Afgang fra Svendborg Banegaard.
Fynske Hams med Damer! Lad Søndagsudflugten 

gaa til Svendborg den 6. August. Svendborg-Afdelin
gen glæder sig til ved denne Lejlighed at se saa stor 
Tilslutning som muligt. Vi haaber, at Dagen maa blive 
helt O. K. Paa Gensyn! OZ3H.

Odense.
Odense-Afdelingen afholder Udflugt med Damer til 

Svendborg Søndag den 6. August. Vi samles paa Syd- 
fyenske Banegaard Kl. 8,00 præcis og løser fælles 
Billet til Svendborg. Toget gaar Kl. 8,15 og er i
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Svendborg Kl. 9,40. Svendborg-Afdelingen har lovet 
at være Vært ved Besøget paa Navigationsskolen og 
de lokale Amatørstationer. I Løbet af Dagen vil der 
blive Valg af Kredsleder. Vi tager vor Madkurv med. 
Svendborgfolkene vil sikkert sørge for, at vi faar en 
god Dag ud af det. Programmet ser i hvert Fald 
lovende ud.

Efter Flytningen af QSL-Centralen til København 
faar OZ2KG nu alle QSL-Kort her til Odense porto
frit tilsendt hver Mandag, ligesom han gerne modtager 
Kort til Viderebesørgelse. Kort, der ikke bliver afhentet 
hos 2KG, udleveres paa Møderne. — Der afholdes 
intet Møde paa Park Hotel i denne Maaned.

OZ4S.
Kreds 5.

Haderslev-Aabenraa-Sønderborg.
Afdelingens Stævne ved Vemmingbund den 24. og 

25. Juni var ret godt besøgt, særlig af Medlemmer 
deromkring. Derimod manglede der Tilslutning fra 
Haderslev-Egnen. Allerede ved Stævnets Aabning Kl. 
15 ankom de første Deltagere, og senere paa Dagen 
kom de enkelte lidt efter lidt, alt efter som Tiden 
tillod det.

Der blev om Eftermiddagen lavet en Del QSO fra 
Stævnet. Generaldirektoratet havde velvilligst givet os 
Tilladelse til at bruge Telefoni dernede fra — ogsaa 
paa 3,5 MHz Baandet. Den fastsatte Rævejagt udgik 
af Mangel paa Tilslutning, og i Stedet for var der 
Forsøg med ganske smaa transportable Stationer paa
3,5 MHz. OZ5BW, 5CC og 5TZ havde disse Stati
oner færdige og var saa elskværdige at udføre For
søgene.

Det var ganske smaa Stationer. Hver Sender bestod 
af et Type 19 Rør. Den ene Triode i 19-Røret blev 
brugt som Hartley, der heisingmoduleredes med den 
anden Triode. Modtageren bestod ligeledes af 19-Røret. 
Det virkede ganske ufb. Jeg skal give nogle Eksempler 
paa det her. Fra Stævnet kørte vi med en 18 Watt 
heisingmoduleret Sender og havde QSO med OZ5TZ, 
5CC og 5BW. 5TZ var i Graasten, 5CC ved Skyde
banen ved Sønderborg, og 5BW befandt sig ca. 1 km 
Nord for Stævnet.

Hos 5TZ i Graasten blev Stævnets Sender modtaget 
med S9, 5BW kom ind med akkurat samme Styrke, 
mens 5CC var S6-7. Sammen med Stævnets Sender 
havde 5BW saa QSO med D4JCV i Flensborg. Den 
store Sender gik ind med S7 mens 5BW gik ind med 
S4. Det maa man kalde forbavsende godt af en saa 
lille Sender. Det skal bemærkes, at Input er ca. 0,8 
Watt, og der blev kørt med et 90 Volts Anodebatteri 
samtidig med, at Antenneforholdene ikke var de aller
bedste. Der blev lavet mange andre Forsøg med de 
smaa Stationer, men det vil føre for vidt her at refe

rere det hele. Kun skal nævnes, at der mellem Graa
sten og Stævnet blev ført fb Duplex-QSO mellem de 
smaa Sendere, dog med noget større Modtagere.

Efter Middagsmaden Søndag Middag var der Drøf
telse af Foreningens indre Forhold, og man enedes om 
at se at faa Kreds 5 delt i 2 Afdelinger, da Afstandene 
er alt for store, og Medlemmerne derfor ikke kan 
samles hyppigt nok. Da Kaffen var indtaget, kom Da
gens Foredrag af OZ9R. Vi fik en ganske fortrinlig 
Redegørelse paa mange Problemer, saa vi maa til at 
forbedre vore Sendere nu. Hi!

Der var god Tilslutning til den efterfølgende Spørge
time, og mange Problemer blev drøftet. De sidste Del
tagere forlod først Stævnet ved 21,30 Tiden. Alt ialt 
tror jeg nok, at man kan betegne Stævnet som ual
mindelig vellykket bortset fra, at der ikke var rigtig 
Tilslutning fra Haderslev-Amatørerne. Vi maa haabe, 
at der hvert Aar kan arrangeres saadan et Stævne for 
hele Kredsen. OZ7CN.

Ekstraordinær Generalforsamling.
Den sønderjydske Afdeling afholder ekstraordinær 

Generalforsamling Søndag den 13. August Kl. 14,30 
præcis paa „Folkehjem“ i Aabenraa med følgende 
Dagsorden:

1. Deling af Kreds 5 i to Afdelinger.
2. Valg af Afdelingledere.
3. Eventuelt.

Denne Generalforsamling enedes man om at afholde, 
da man drøftede Foreningens indre Forhold paa Stæv
net ved Vemmingbund. Vi blev der enige om, at hele 
Kreds 5 alligevel skulde samles 2 Gange om Aaret 
efter en forud bestemt Plan. Men vær venlig at møde 
med Indlæg for eller imod paa Generalforsamlingen, 
saa vi kan faa det lavet til de flestes Tilfredshed. Efter 
Generalforsamlingen er der „aktuelle Lydbilleder fra 
Dagliglivet“. OZ7CN.

Kreds 7.
Kolding-Fredericia,

OZ7MQ har haft Besøg af 5S og 5AJ fra Frede
ricia. Alle Amatører dér arbejder nu med Krystalstyring. 
Der har i Fredericiabladene været optaget en Forteg
nelse over de licenserede Amatører i Byen — en god 
Foranstaltning, som sikkert kun kan være til Gavn for 
de lovligt bestaaende Amatørstationer.

Den 1/6 var der Møde hos OZ3DK. Da de plan
lagte Ultrakortbølge-Forsøg paa Grund af forskellige 
Forhindringer stadig maatte udskydes, enedes man om 
at udsætte dem, til Ferietiden var ovre. Alle, der har 
forespurgt om disse Forsøgs Afholdelse, vil til den Tid 
modtage Meddelelse herom. OZ7MQ.
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NYHEDER FRA BRANCHEN.

Nye Priser og nye Rør fra Tungsram.
De amerikanske Senderrør har længe været Ama

tørernes „forjættede Land“. Det tyder nu paa, at Tungs
ram vil gøre sit til at forsyne de danske Amatører 
med ligesaa gode og ligesaa billige Senderrør, som 
man kan købe i Amerika. Allerede ved Fremkomsten 
af OQQ25/800 til 25 Kr. Netto saa man, at her var 
et Skridt i den rigtige Retning. Nu har vi imidlertid 
modtaget en Prisliste fra Tungsram, der viser, at Fir
maet vil forfølge Sukcessen med OQQ25/800. — Vi 
har i nedennævnte Typer Rør, der tilfulde staar paa 
Højde med de amerikanske Senderrør, og man behøver 
heller ikke af Prishensyn at importere fra Amerika.

OQ 15/600  er en Triode med 15 Watts Anodetab. 
Den har samme Data som O 15/400 med Undtagelse 
af den højere Anodespænding, 600 Volt. Ligeledes er 
Røret iøvrigt moderniseret med Keramiksokkel o. s. v.

Rævejagt i Randers.
Med forventet Tilladelse afholdes Rævejagt i Ran

ders Søndag den 27. August. Der ventes stor Tilslut
ning fra Aarhus og Horsens. Det lovede Medlemmerne
i alt Fald ved Rævejagten i Aarhus den 21. Maj, og 
nu haaber vi, at de kommer og tager ligesaa mange 
Præmier, som Randers tog i Aarhus. Amatører fra 
Aalborg og Fyn samt andre Afdelinger er velkomne.

Feltet er afgrænset med følgende Landeveje: Randers- 
Laurbjerg Landevej, Randers-Ebeltoft Vejen til Terme
strup. En lige Linje trækkes fra Laurbjerg til Terme
strup. Der sendes paa 3,5 MHz. Første Gang Kl. 
9,30 i 5 Minutter, næste Gang Kl. 10 i 5 Minutter. 
Derefter sendes 3 Minutter af hvert Kvarter til Kl. 13.

Anmeldelse om Deltagelse, som maa ske senest 1. 
August, sendes til OZ5R, Emil Rostgaard, Bøsbrovej 
41, Vorup, Randers. Han agerer Ræv og udleverer 
forseglet Konvolut samt Kaldesignal. Man vil søge at 
stille Motorkøretøjer til Raadighed. Anmeldelse herom 
maa ogsaa ske inden 1. August.

Sidste Møde holdtes hos Lærer Møller, OZ3K. Han 
viste, at der var sket noget siden sidst, idet han de
monstrerede sin nye Sender (Push-pull) monteret i en 
Reol lige til at lukke for efter Benyttelsen — en rigtig. 
Stuesender! — I Juli Maaned holdes intet Møde.

__________OZ4AX,

Kreds l ed e rn e  e r indr e s  om,  a t  d e r  i  Henho ld  t i l  
Lands f o r en ing en s  Ved tæg t e r  ska l  a fho ld e s  Mede  i  samt 
l i g e  Kr ed s e  i  Løbe t  a f  Augus t  Maaned  t i l  Val g  ( e l l e r  
Genva l g )  a f  Kr ed s l ed e r .  Landskredslederen.

Data er nogenlunde identiske med det amerikanske 
Type 10. Net topr i s :  15 ,00 Kr .

OQQ 25/800  har vi allerede omtalt og tages kun 
med for Fuldstændighedens Skyld. Net topr i s : 25,00 Kr .

OP 38/600  er en Triode med 35 Watts Anodetab, 
Keramiksokkel o. s. v. Den egner sig særlig til lavere 
Frekvenser som 3,5 og 7 MHz og som Modulatorrør. 
Net topr i s :  28 ,00 Kr .

OS 12/500 og  501  er 12 Watts Pentoder, som vi 
ogsaa tidligere har omtalt. Nu har vi faaet en Pris 
paa dem, som ikke ligger højere end det tilsvarende 
amerikanske R.C.A 837, der koster 8,50 Dollars. Net 
t op r i s : 30,00 Kr .

OS 4011250  er en 40 Watts Pentode med nøjagtig 
samme Data som de amerikanske RK20 og R.C.A.804, 
der koster 15,00 Dollars. Net topr i s :  15 ,00 Kr .

PP36  er egentlig ikke noget Senderrør, men det har 
i høj Grad Amatørernes Interesse, idet det er identisk 
med CL4. Det er forsynet med engelsk 7-polet Sokkel 
og har Fanggitteret ført ud til et særligt Ben. Gitteret 
er ogsaa ført ud i Soklen, saa der bliver ikke noget 
med daarlige Tophætter. Det er samme Rør, som det 
CL4, man i Maj 1937 fik ved Tungsram, og hvor 
man ved at bore Soklen op kunde fiske Fanggitteret 
frem. Dette Rør var forsynet med „P“-Sokkel.

Nu har Tungsram altsaa udelukkende af Hensyn til 
Amatørerne bragt dette for Amatørerne forbedrede 
CL4 paa det danske Marked. Bruttoprisen er den 
samme som for CL4. T. R.

Jarnak's patenterede akustiske Ørestykker.
Howok Kortbølge-Radio (OZ7WH) har paa de 

skandinaviske Kortbølgeamatørers Vegne faaet en me
get fordelagtig Ordning med Ingeniør Poul Jarnak paa 
Basis af en samlet Ordre paa de tidligere omtalte 
akustiske Ørestykker. Fordelen ved dem er, at Af
lytning af Telegrafi og Telefoni bliver meget behagelig, 
da de fleste skærende og ubehagelige Frekvenser bort
skæres. Jarnaks Ørestykker har vundet megen Aner
kendelse i U.S.A og er flere Gange omtalt i „QST“.

Ved Bestilling maa Telefonens Mærke opgives, f. Eks. 
Telefunken EH 555) og ligeledes Antal Sæt (2 Ørestyk
ker til hvert Sæt). Saafremt der ikke indgaar et tilstræk
keligt Antal Ordrer af en bestemt Type, som vil gøre 
Fabrikationen rentabel, vil denne ikke blive iværksat. 
Det er saaledes i Amatørernes egen Interesse at ind
sende Ordre snarest, hvis de vil stifte Bekendtskab 
med denne Nyhed. Sidste Frist er 1. August 1939.
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Prisen vil blive opgivet hver Amatør ved Indsendelse 
af Forespørgsel til Howok Kortbølge-Radio, Studie
stræde 34, København K.

„Neutrofon“ Superc.
Fra Firmaet Neutrofon har vi modtaget en 3½ Rørs 

og en 4½ Rørs Super til Anmeldelse. Det væsentligste 
for en Kortbølgeamatør er de 4 Amatørbaand 1,7, 3,5, 
7 og 14 MHz, og de er paa disse Modtagere tydeligt 
afsat paa let overskuelige Skalaer.

Sølvsegl-Super, Type 4004, Pris Kr. 375,—.

Som bekendt har de danske Amatører kun 3 Frekven
ser i det internationale 1,7 MHz Baand, og dem har 
Neutrofon ladet særlig fremhæve. Foruden de sæd
vanlige 2 Radiofonibaand fra 200—600 og 750-— 2000 
m er der 2 Kortbølgeomraader fra 16,5—55 og 60.— 
190 m.

Diamant-Super, Type 4003, Pris Kr. 295,—.

Kortbølge-Radiofonistationerne i Omraadet 16,5 til 
55 m er lette at indstille paa, da der til hver Station 
hører et Indstillingsmærke, saadan som man er vant 
til det paa almindelige Radiofonibaand. Mellemfre
kvensen er 447 kHz, hvorfor Afstanden mellem Grund- 
og Spejlfrekvensen er stor. Tilmed er Forkredsene 
paa begge Kortbølgeomraader justeret, hvorved Grund
frekvensen er den kraftigste.

Udadtil er Apparaterne kendetegnet ved de smukke 
Kabinetter og den fremragende Gengivelse. 3½ Rørs 
Superen er forsynet med EK2 — EF9 — CBL1 og 
41/2 Rørs Superen med EK2 — EF9 — EBC3 og 
CL4 samt Indikatorøjet EM4. I begge Apparaterne er

der anvendt Urdoxmodstand til Beskyttelse af Rørenes 
Glødetraade. Modtagerne er beregnet for Universal
drift og er omskiftelige for 110-220 Volt. Af mange 
Grunde vil Kortbølgeamatørerne have Glæde af at 
stifte intimt Bekendtskab med disse Supere.

Samlemappe til „OZ“.
Fra Ahrent Flensborgs Boghandel, Ringsted har vi 

modtaget en Prøve af en praktisk Samlemappe til 
„OZ“. De fleste Amatører gemmer sikkert „OZ“, og 
hvad enten de ønsker et godt midlertidigt Opbevarings
sted for Bladet eller slet ikke vil ofre Indbinding, er 
en saadan Samlemappe lige anvendelig. Der er Plads 
til en Aargang deri, og paa Ryggen, som vil tage sig 
pænt ud i enhver Bogreol, er paatrykt Bladets Navn 
og en Rubrik til Anførelse af Aarstal.

Bindet er overordentlig stivt og solidt, idet det er 
fremstillet af Fiber. Bladene indsættes paa en meget 
nem Maade, og der er den Fordel ved denne Mappe 
(fremfor de fleste andre), at Siderne kan slaas meget 
plant op ligesom i en Bog. Prisen er 2,75 Kr. pr. 
Bind franko tilsendt. Flensborgs Boghandel fortjener 
Paaskønnelse for denne fikse Nyhed, som udfylder et 
virkeligt Savn.

Den nordsjællandske Afdeling.
Da der stadig indløber Klager over, at Afdelingen 

her i Nordsjælland ligger fuldstændig død, vil et Par 
Ord herom sikkert være hensigtsmæssige. Desværre 
maa det indrømmes, at Klagerne er berettigede. Aar- 
sagen til Standsningen af Afdelingsarbejdet heroppe 
skal jeg lade være usagt, men det er lige uheldigt, hvad 
enten det er YL-QRM eller Mangel paa Interesse 
fra OZ7BP's Side.

Hvis det skulde være det sidste, der er Grunden, vil 
jeg opfordre ham til at overdrage Formandspladsen 
til en anden, der har mere Tid og Interesse for dette 
Arbejde. Det er mit og mange andres Haab, at disse 
Par Linjer vil bidrage til, at der maa komme noget 
mere Liv i den nordsjællandske Afdeling. OZ5CN.

Lyttere kontra Amatørsendere.
.......... Klager over Forstyr

relser fra Kortbølgesendere bur

de ikke nyde Fremme, hvis det 

viser sig, at den klagende Lyt

ter bruger en forældet eller 

uselektiv Modtager".

(„Radio Ekko“) .
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AKTIVITET S-R APPORTE R
Nordjylland,

OZ1FD har nu bestaaet 60-Prøven og vil ansøge 
om at maatte benytte alle Baand.

OZ2NU er nu blevet Aalborgenser, men han kan 
ikke bruge sin Sender her i Byen, da den er til AC- 
Lysnet.

OZ5XY er meget aktiv paa 3,5 MHz med MO
PA og 15 Watt Input. Paa 7 og 14 MHz bruges 
CO(Tri-tet)-PA med 10 Watt Input. Af DX er 
opnaaet W2 og ZS6.

OZ7FN laver mange fb QSO’er med Fone paa
3,5 MHz. Senderen er MO-PA med 15 Watt Input.

OZ8D er ikke QRV, da han mangler Strøm til sin 
Modtager.

OZ-DR339 og 390 har bestaaet 60-Prøven og 
Medlem Nr. 1418 40-Prøven. De haaber alle snart at 
have Licensen, saa de kan komme i Sving. OZ5XY.

Kolding-Fredericia.
OZ2PW er meget aktiv og har snart gjort hele Europa. 

En ECO er under Forberedelse til Afløsning af den 
gamle Hartley.

OZ3DK er aktiv paa 14 MHz og laver mange fine 
DX’er.

OZ3RO har opgivet Push-pull Hartley’en og bygger 
i Stedet ECO-PA med CL4 og DTH.

OZ5AJ har, trods det nye PA-Trins Bygning, hidtil 
kun kørt med CO, da det giver ligesaa gode Resulta
ter alene. Han er temmelig aktiv og faar gode Resul
tater trods megen Motor-QRM.

OZ5S bygger stadig om til CO-PA, men benytter 
i Mellemtiden en lille CO med 25L6G paa 110 Volt 
DC. Input er 5 Watt, og trods QRP opnaas udmær
kede Resultater. Han har nu 580 QSO’er i Loggen, 
og der er bl.a. wkd. 128 G-Stationer. Der er 73 til 
OZ3YL fra SM5UR.

OZ7MQ har bygget Push-pull PA med 2 Stk. 45- 
Rør. Input er 30 Watt ved 400 Volt. Det arbejder fb, 
og Maanedens bedste Distance er 6500 km.

OZ7UN er stadig „i Trøjen“, saa Stationen er ved
blivende tavs.

OZ-DR479 har lavet to Transceivers til 1 1/4 m. Der 
er foreløbig opnaaet QSO over en Afstand af 2 km.

OZ5S og OZ7MQ.
Sønderjylland.

OZ3HR har siden sidst lavet QRO til 40 Watt 
og er stadig meget aktiv paa 3,5 og 7 MHz.

OZ5BW, 5CC og 5TZ har lavet smaa transportable 
Sæt med 0,8 Watt Input. De kører ganske ufb, og 
der er lavet mange fine QSO’er med disse over kor
tere Afstande.

Nr 1640, Andersen, Broager er et nyt Medlem. 
Han bruger en 0-V-2 og har aflyttet en Mængde 
DX-Stationer.

Nr 1643, Madsen, Broager er ogsaa nyt Medlem. 
Han har ogsaa hørt en hel Del DX paa sin 0-V-0.

Begge de nye Medlemmer træner med Morsen. 
Hæng godt i begge to, saa I snart kan faa Licensen.

OZ7CN.

Lolland-Falster.
OZ2B er hjemme paa Ferie nogle Maaneder, og 

han paatænker at bygge en ny Modtager.
OZ3VH er en nylicenseret Amatør i Maribo, som 

vi byder velkommen.
OZ4R har ikke været i Sving i de sidste to Maa

neder, da han har faaet Arbejde i Tyskland. Han vil 
være glad for et Besøg af danske Amatører, der 
kommer til Tyskland. Adressen er: Oluf Petersen, c/o 
Frau Duncher, Weiter Lohberg 6, Lübech.

OZ8B har anskaffet sig en Philips Vibrator, som 
omformer 220 Volt DC til 220 Volt AC, der gennem 
en Transformator giver Glødespænding til Sender 
og Modulator. Han har brugt dette Arrangement i 
nogen Tid, og det gaar fb. OZ8G.

Sjælland.
OZ1YL og 5CN sender vy 73 til deres gode 

dansktalende Venner i Schweiz, HB9AF og HB9CU, 
med Tak for QSO og Frimærker og ønsker paa snar
ligt Genhør.

OZ8O har i Slutningen af Juni forsøgt med en 10 
Watts MO-PA, bygget som Transportabel. I første 
Halvdel af Juli og August vil han foretage Forsøg fra 
Sommer-QTH syd for Kalundborg. CW paa 3600 
kHz. DR-Rapporter ønskes gerne. QTU: Næsten 
daglig fra Kl. 19,30-21,00 DNT.

OZ-DR467 klager over, at han, som har været 
Medlem siden 13/10 1938 og har sendt Rapporter til 
418 Stationer, kun har modtaget 16 QSL-Korf til Gen
gæld. Deraf var kun 10 fra OZ-Hams. Han beder 
OZ-Amatørerne om at stramme sig op og besvare 
hans Rapporter.

For 10 Aar siden.
Juli 1929.

„OZ“ 1. Aargang Nr. 4: OZ7B, Nørresundby 
beskriver en „High C“ Hartleysender, og OZ1D, 
Ringsted bringer en Beskrivelse af sin Station, der er 
udstyret med „Break-in“. — „OZ“s Redaktør (OZ7S) 
slaar til Lyd for Dannelse af et „Contact Bureau“ (senere 
kaldet „Forsøgskreds“), som bl. a. skulde tage sig af 
Forsøg med Telefoni-Ringtests, 10 m Arbejde, styrede 
Sendere, Billed-Radio m. m.

Under „Traffic Notes“ fortælles, at der har lugtet 
svovlet i Rungsted, siden den derboende OZ7Y op
dagede, at hans Kaldesignal blev misbrugt. OZ7WH 
har lavet en Sender, der, skønt den er krystalstyret, 
kan dække hele 40 m Baandet. Paa den ene Side af 
Krystallet er anbragt et fuldt moderne Damp-Varme- 
anlæg og paa den anden Side en „Frigidaire“ Køle
enhed. Frekvensen ændres ved at dreje paa en Damp
hane !

Fra Udlandet meddeles : Den engelske Modtager
amatør BRS125 har opfanget 5 m Signaler fra G6TW 
over en Afstand af omtrent 200 miles. Det er den
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Resultatet af tegne konkurrencen.
Kortbølgeamatørerne har ikke blot Forstand paa Tek

nik. Den Konkurrence, vi udskrev for at faa en ny 
Omslagstegning til „OZ“, viser, at mange EDR-Med- 
lemmer ogsaa er dygtige Tegnere med virkelig kunst
nerisk Sans. Konkurrencen blev en stor Sukces, og 
Resultatet fremgaar allerede af „OZ“s Omslag denne 
Gang. Der indkom 22 Forslag (+ et Eksemplar af den 
gamle Tegning fra en vittig Mand oppe i Nordjylland)., 
Præmielisten ser saaledes ud:

1. Præmie: Tilskærer K. Erik Jeppesen (Medlem
Nr. 1462), København S.

2. „ : Typograf Verner Eisby (OZ4VE),
Odense.

3. „ : Ingeniør Chr. Harmsen (Medlem Nr.
936), København F.

Konkurrencens Sukces fremgaar ogsaa deraf, at den 
bragte mange flere Forslag end de præmierede, der 
var udmærket anvendelige. Et meget stort og dygtigt 
Arbejde er gjort fra de fleste Deltageres Side, og det 
er med Sorg, man tænker paa, at saa faa Forslag 
kan præmieres og kun eet skal bruges. Det var ogsaa 
fristende at gengive en hel Del af Tegningerne her i 
Bladet, men vi undlader det, fordi de forskellige Udkast 
ikke vil komme helt til deres Ret i formindsket Format.

Ved Afgørelsen er der lagt Vægt paa Skønheden 
og det hensigtsmæssige. Skulde den rent tegnemæssige 
Færdighed have været præmieret, vilde nogle af Præ
mierne maaske være kommet paa andre Hænder. Der 
var Tegninger, som var ualmindelig smarte, men de 
var samtidig saa dristige og fantasifulde, at de absolut 
ikke tilfredsstillede de skønhedsmæssige Krav. Et Par 
andre Forslag var meget smukke i tegnemæssig Hen
seende, men de lignede desværre mere en Plakat end 
en Forside til et Blad.

Andre Tegninger indeholdt udmærkede Ideer, men 
virkede for overlæsset, og flere havde sammenslynget 
Bogstaverne OZ paa saa kunstfærdige Maader, at 
Postvæsenet næppe vilde kunne tyde Bladets Navn. 
Et enkelt iøvrigt godt Udkast virkede for dystert, og 
andre var lidt for „dagligdags“. F. Eks. var der flere, 
som anbragte et Danmarkskort i Tegningen, men dette 
anvendes i Forvejen af et af de danske Radioblade 
(„Dansk Radio Union“).

Mens de fleste Tegninger saa ud til at være frem
stillet af Fagfolk, var der dog ogsaa flere ret primitive

førstkendte Modtagelse af Amatørsignaler paa denne 
Bølgelængde. Fra Tyskland meddeles, at Regeringen 
igen har trukket sine Forslag om Sendelicens tilbage 
indtil videre. Som Følge deraf maa de fleste tyske 
Amatører nøjes med at beskæftige sig med Modtagning.

Af nye indregistrerede Modtagerstationer finder vi 
følgende mere kendte i Juli-Nummeret : DR015 (nu
værende OZ7N), DR016 (old OZ2E), DR023 (OZ2H), 
DR024 (OZ4KA), DR028 (OZ7F) og DR033 (old 
OZ7KB). Iøvrigt bringer Bladet en redaktionel Artikel 
om „Agurketid“, og det fortælles her, at Betingelsen 
for, at „OZ" kan udvides fra 4 til 8 Sider er, at der 
skaffes 45 nye Medlemmer samt ligesaa mange gamle, 
der regelmæssigt vil skrive lidt hver Maaned.

Forslag. Der var ogsaa dem, der helt havde glemt at 
afsætte Plads til Annonce m. m. og i det hele taget 
synes at have læst Konkurrencens Bestemmelser lidt 
overfladisk. Andre i sig selv nydelige Tegninger skæm
medes af, at Annoncens Form eller Placering virkede 
uharmonisk. Men som Helhed er vi imponeret af den 
Tegnefærdighed, Fantasi og kunstneriske Evne, der er 
lagt for Dagen. Det skulde glæde os, om vi ved en 
senere Lejlighed kunde finde Anvendelse herfor paa 
andre Felter, og hermed Tak til alle Konkurrencens 
Deltagere. Red.

Danske Hams.
75 og 76 - OZ5CN og OZ1YL.

arbejdet er en kendt Sag, 
og det er sikkert heller ingen 
Tilfældighed, at han til Dato 
har haft Besøg af 98 Ama
tører.

OZ1YL’s Interesse for 
Kortbølgearbejdet er af lidt yngre Dato, men der er 
næppe nogen Tvivl om, hvem der har „smittet“ hende. 
Indmeldelsen i E.D.R. skete i September 1937, og Li
censen er fra 17/8 samme Aar. 1YL er ikke saa aktiv, 
som hun gerne vilde være, men det kniber med Tiden.

139

Det er et afholdt Ægtepar, vi denne Gang præsen
terer for „OZ"s Læsere. OZ5CN og OZ1YL har 
mange Venner i Æteren, hvor de ofte høres. Men 
deres Popularitet steg yderligere under Sommerlejren 
ved Smidstrup Strand, hvis Sukces de har deres store 
Andel i.

OZ5CN har i mange Aar haft Interesse for Radio, 
men han havde oprindelig ikke tænkt sig nogensinde

at iaa en oenaer maenior 
sine Døre. Imidlertid skete 
der noget i et Cykleværksted 
en sen Nattetime i 1933. Her 
sad nuværende 5CN sammen 
med OZ1WP i 10 Graders 
Frost og lyttede til en QSO 
mellem OZ1R og OZ5C i 
Gilleleje.

Til Trods for, at de begge 
var stive af Kulde, holdt de 
ud, til d’Herrer i Gilleleje 
afsluttede QSO’en (og det 
siger ikke saa lidt, hævder 
5CN!). Men Beslutningen

om at blive Kortbølgeamatør var samtidig taget. I Juli 
1935 blev 5CN Medlem af E.D-R., og Licensen kom 
den 2l/12 samme Aar. Som bekendt er han nu Medlem 
af E.D.R.s Hovedbestyrelse, hvis Arbejde han omfatter 
med stor Interesse.

Indtil nu har 5CN haft 2461 QSO’er og har afsendt 
741 Kort gennem QSL-Centralen. Fra danske og uden-
landske Amatører har han 
modtaget henholdsvis 275 
og 448 QSL-Kort. At 5CN 
sætter stor Pris paa det 
gode Kammeratskab og Ven
skab, der følger af Amatør-



Blandt QSO’erne er der ogsaa nogle med andre YL’er 
ude i Europa, og 1YL haaber forresten at opnaa WAC 
før Gemalen.

Begge sender vy 73 til alle „OZ“s Læsere og under
streger, at enhver Amatør, der kommer forbi deres 
Hjem i Græsted, er hjertelig velkommen til at aflægge 
dem et Besøg.

QRA-RUBRIKKEN. 
Nye licenserede Stationer.

* OZ1WP - Niels Will. Petersen, Meløse pr. Skævinge.
OZ2CM - Henning Christiansen, Fynsgade 55, Esbjerg.
OZ3E - Einar E. Nielsen, Philip Schousvej 48,4, Københ. F. 
OZ3PW - Poul Westergaard, Nørregade 4, Kjellerup

*x OZ4AP - Axel P. Petersen, Gellerupvej 1, Varde.
*x OZ5LM - Otto Moos, Vesterbrogade 124A, St. tv., Kbhvn. V.
 x  OZ6B - Arne Jensen, Elektricitetsværket, Søndergade, Brørup.

x OZ6W - Aksel Bjørnholt Tjelum, Ugerløse.
OZ7AU - Villy Frederiksen, Adilsvej 6,1, tv., København F. 
OZ7GB - Aurelius Gustav Bertramsen, Frederiksgade 10, Horsens. 
OZ7PW - Willy Sørensen, Nørregade 20, Horsens.
OZ7RG - Holger M. Chr. Graugaard, Borgergade 10,1, Horsens. 
OZ7TI - Chr. Toftgaard Nielsen, Ankerhus, Esbjerg.

Ændringer.
OZ7SS har faaet Tilladelse til Døgndrift. I Fortegnelsen over 

Radioamatørsendere i Danmark bedes foretaget følgende Rettelser: 
Udfor OZ7XA ændres Bernstorffsgade til Bernstorffsvej, og udfor 
OZ8AJ ændres Finsensvej til Finsensgade

Indregistrerede Modtagerstationer.
OZ-DR523 - Aage Lending, Kreibersgade 20, Nykøbing F. 
OZ-DR524 - Knud Sommer, Sandgade 1, Rønne.
OZ-DR525 - Evald Laursen, Thy Højspændingsværk, Bedsted. 
OZ-DR526 - Erik Vedel, Rypevej 16, Hellerup.
OZ-DR527 - Aude Buchholdt-Andersen, c/o Dr. Andersen, Vester

gade, Broager. 
OZ-DR528 - Johannes Madsen, Møllegade 34, Broager.
OZ-DR529 - Verner Nielsen, Rolighedsvej 2, Lemvig.
OZ-DR530 - L. Petersen, Dortheavej 69, København N. 
OZ-DR531 - Eskil Thybo, Begonia vej 6, Gentofte.

Nye Medlemmer.
1634 - Holger Petersen, Birchnersgade 4, Korsør.
1635 - Evald Laursen, Thy Højspændingsværk, Bedsted.
1636 - Ernst Brandy, Bakkealle 19, Aabyhøj.
1637 - Knud Sommer, Sandgade 1, Rønne.
1638 -.Erik Jørgensen, Gasværksvej, Gilleleje.
1639 - Erik Vedel, Rypevej 13, Hellerup.
1640 - Aude Buchholdt-Andersen, Vestergade, Broager.
1641.,- E. Kjeldsen, Nordby, Fanø.
1642 - L. Petersen, Dortheavej 69, København N.
1643 - Johannes Madsen, Møllegade 34, Broager.
1644 - Jørgen Nielsen, Jens Baggesensgade 7, Korsør.
1645 - Viggo Larsen, Sønderlundsvej 5, Roskilde.
1646 - Sandberg Radio v/ C. Sandberg & H. Steffensen, Guten-

berghus, Vognmagergade, København K.
1647 - Eskil Thybo, Begoniavej 6, Gentofte.
1648 - Bruno Schou, Hospitalsgade, Give
1649 - Harald Jensen, Adslev Skole, Hørning.

Atter Medlem.
410 - Walter Olsen (OZ9U), Langelandsvej 15,2, København F. 
910 - Erik Ipsen. Skolestræde 1, Rønne.

1319 - H. Albrechtsen OZ4A), Sofiendalsvej 11, Haslev.
1358 - Børge Nielsen, Høbjerg, Helsinge.

Nye Adresser.
557 - Ditlev Clausen, c/o lng. Petersen, Markmannsgade 8,2, tv.,

København S, 
684 - jens Kjær (OZ3G), Tøjhushavevej 1,1, Randers.

712 - N. J. Andersen, c/o A. P. Andersen, Ove Gjeddesgade 4,1,
th., Aarhus.

776 - Emil Petersen (OZ8P), Silkeborgvej 74,2, Aarhus.
862 - Børge Nielsen (OZ2PX), Nørregade 93, Esbjerg.
948 - Hans Jørgensen (OZ1F), Skolegade, Brørup.
990 - M. Lehmann Poulsen (OZ3B), Damhuskvarteret, Ribe.

1003 - Erik Langgaard (OZ8O), Melby Sønderstrand, Kalundborg.
(Ferieadresse 1/7 —15/7). 

1070 - Gunnar Thirup (OZ2FX), Gartneriet, Sønderlev.
1136 - Rich. Christensen, Tordenskjoldsvej 20, Helsingør.
1245 - K. Bentzen, Kirsteinjgade 9,4, København Ø.
1258 - ¿vend Thyrring (OZ3ST), Teglgaardsvej 4,1, Charlottenlund. 
1425 - F. J. K. Hansen (OZ9V), Chr. Winthersvej 25, St., Aabyhøj. 
1517 - Børge Petersen (OZ2NU), Strandvej 1,5, Aalborg.

QSL-Centra!en.
Grundet paa manglende Tid har OZ7D set sig nødsa

get til at bede sig fritaget for Hvervet som QSL-Eks
peditør, og jeg har derfor efterkommet Anmodningen 
om at overtage Hvervet igen. Det er min Agt at gøre 
Centralen til en Service-Central, hvor Medlemmer til 
enhver Tid kan faa Oplysninger om Prefixes o. lign. 
Ligeledes kan man saa vidt muligt faa QSL sendt 
direkte til en eller anden Amatør, naar Forsendelsesporto 
vedlægges. Der vil til enhver Tid være en ny Call- 
Book paa Centralen. I Løbet af kort Tid vil der i 
„OZ“ komme en a jourført Prefix-Liste, og der vil 
i denne Rubrik komme Meddelelser om Prefix-Ændrin- 
ger og andet af Interesse for Medlemmer, der f. Ex. 
gerne vil være Medlemmer af den exklusive Century- 
Club.

Kort sendes til Amatører den 1. og 15. i hver Maaned. 
Hvis De har Mistanke om, at De har faa eller slet 
ingen Kuverter paa Centralen, saa pse send nogen ind. 
En udmærket Standardstørrelse paa Kuverter er 20X13 
cm. Følgende Amatører har ingen Kuverter og mange 
QSL liggende her: OZ2FY, 2L, 2LD, 2M, 2N, 2RY, 
3C, 3DK, 3G, 3HA, 3L, 3NN, 3R, 4R, 5AG, 5B, 5D, 
5LA, 7AG, 7BR, 7CN, 7DR, 7FP, 7HS, 7J, 7JC 7JM, 
7K, 7O, 7Q, 7T, 8J, 8JB. 8SS, 8U, 8V. 9HL, og 9N.

For Juni Maaned er der følgende Statistik over 
Centralens Forsendelser:
Fra OZ Til OZ Fra Udlandet Til Udlandet 

2536 1008 583 2714
Endelig gør jeg opmærksom paa, at Kort, der ligger 

sorteret efter Landenes Prefix, er særlig velkomne. 
Hvis De sender Deres Kort til Postboksen i Stedet for 
direkte, bedes Kuverten paaskrevet: E.D.R.'s QSL- 
Central, Box 79, København K. OZ4H.

„OZ“ udgives af Landsforeningen „EXPERIMENTERENDE 
DANSKE RADIOAMATØRER“, Postboks 79, København K.
Teknisk Redaktør: Henrik Nielsen, Christianehøj 134, Søborg. 

Alt teknisk Stof og Komponenter til Anrneldelse sendes hertil.
Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven : Helmer 

Fogedgaard pr. Skrøblev St. Hertil sendes alt øvrigt Stof, som 
ønskes optaget i Bladet. Redaktionen slutter den 5, og 
Klicheer bestMes den 1. i Maaneden.

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

Sekretær: Poul a Porta, Mosegaardsvej 74, Gentofte. Hertil 
sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold.

Kasserer: H V. R. Hansen, Aalekistevej 211,1 th., Vanløse, 
Tlf. Damsø 2871x. Hertil sendes alt vedrørende Indmeldelser, 
Adresseændringer og Pengesager. (Giro Nr. 22116).

QSL=Ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse Allé 138,3, Van
løse. QSL-Kort kan sendes til Box 79, Kbhvn. Giro Nr. 2^934.

DR-Leder: Knud Lægring, Veras Allé 17A.2, Vanløse.
Annoncechef: Kai Nielsen, Alhambravej 3, København V. 

Telefon Vester 2425y. Amatør-Annoncer sendes til Kassereren 
og betales forud.
Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse.

Afleveret til Postvæsenet Onsdag den 12. Juli.
Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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