
E. D. R. er den danske Afdeling af „International Amateur Radio Union“, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og 

Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages enhver Kortbølgeinteres

seret, saavel Sender» som Modtageramatører. Kontingentet, som er Kr. 4.50 pr. Kvartal, kan indbetales paa Postkonto 

22116. Foreningen udgiver Bladet „OZ“, som er Danmarks eneste specielle Kortbølgetidsskrift, og det tilsendes Medlemmerne 

d. 15. i hver Maaned. Alle Oplysninger gives ved skriftlig Henvendelse til E. D. R., Postboks 79, København K., eller direkte

til Sekretæren, Postboks 11, Ringsted.

Kortbølgestation OZ4C, Marstal.

Naar jeg i det følgende skal fortælle „OZ“s Læsere lidt om min Station, skyldes det egentlig ikke nogen særlig 

Trang til at træde frem for Offentligheden. Det er kun en Følge af den Letsindighed, som det aabenbart er at 

indlade sig i QSO med 7F!

Senderen til højre paa Billedet er en ganske normal tre Trins krystalkontrolleret Sender, og Hensynet til Klichee
Udgifter samt — last but not least — min egen Bekvemmelighed afholder mig fra at bringe Diagrammet. Men det

indeholder somsagt heller ikke 

noget, der vil være Læserne 

ubekendt. Hvad selve Opbyg

ningen angaar, da er den „low 

loss“ i een Henseende, nemlig 

hvad Hensynet til det øko

nomiske angaar. Der er an

vendt billige Materialer, og 

der benyttes kun eet Milli

amperemeter til alle IreKredse 

i hver Anodekreds er mon

teret en jack, saaledes at 

Instrumentet ved Hjælp af en 

løs Ledning med tilhørende 

„Telefonprop“ ved Afstem-

ning af Senderen kan ind

skydes, hvor det ønskes.

Der benyttes et 3,5 MC Kry

stal, og FD-Kredsen udsky

des ved Hjælp af en Om

skifter, naar Senderen skal 

arbejde paa 3,5 MC. Om

skifteren er — mere originalt 

end praktisk — fremstillet 

af Antenneomskiftere, som er 

pillet af Porcellænssoklerne 

og monteret paa Forpladen. 

Jeg skal indrømme, at Sen

deren, da den var færdig, gav 

mig et Indtryk af, hvad man

i Grunden forstaar ved en „Fuglerede“, Det har jeg ikke, før været klar over. I CO-Kredsen benyttes et RE134 Rør, 

og saavel i FD som PA anvendes T34. Som Fordobler har delte Rør 60 Volts negativ Gitterforspænding, og det 

fungerer udmærket.

Den lille Sender, som ses mellem CC-Opstillingen og Modtageren, er en Push Pull Hartley. Med sine to Stk. T34 

faar den et Input af 20 Watts. Den har kun været benyttet til godt en halv Snes QSO’s endnu, mer. Rapporterne 

lyder paa T8—9, og QRK er af SU6SW (Kairo) rapporteret R5. Til begge Senderne benyttes en 41,8 m spændings
fødet Hertz, og det lader til, at Antennelængden passer godt til Krystallets Bølgelængde efter QRK-Rapporterne 

at dømme.

Begge Sendere nøgles i Anodeledningen, og der benyttes det af OZ7Z i »Radio Magasinet“ beskrevne Nøglefilter, 

som virker udmærket. Lavfrekvenschoken og 1 Mf. Blokken er monteret i Senderne, og Resten af Filteret er anbragt 

under Bunden paa den Sokkel, som Nøglen er forsynet med.
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Egentlige DX-Resultater har jeg ikke opnaaet. Desværre 

var jeg forhindret i at benytte mig af de fb Forhold i 

Sommer. Men der er wrkd 28 Lande i Europa samt 

CN,CT2, FM8 og SU, alle paa 7 og 3,5 MC.

Hvad endelig Modtageren angaar, er det en ganske al

mindelig 0-V-2 Schnell, og da yderligere Oplysninger om 

Tingesten kun vil tjene til at bringe mig i Miskredit, fore

trækker jeg at melde QRU. OZ4C.

OZ4C synes at være i Besiddelse af en ganske ualminde

lig Portion Selvkritik. Naar den udmærkede Marstal
Station faar en saadan Medfart, risikerer vi blot, at de 

mange Amatører med endnu enklere Sendere ikke tør be

skrive dem her i vort Blad, og det skulde ikke gerne ske.

Red.

Danske Hams,
I. - OZ7SS.

Hvorfor Amatørernes Sendetid 
Søndag Morgen er blevet spoleret

Krakilius Jochumsen og andre Indehavere af antikke 

Modtagere skal kunne nyde Morgengymnastikken i Fred 

og Ro.

OZ7SS gik paa Radioskole i Svendborg i 1921, hvorfra 

han fik Eksamen og straks kom ud at sejle. I 1926 be

gyndte han som første danske Skibstelegrafist at arbejde 

med korte Bølger ombord i S/S „Lituania“ under Kalde

signal OIK, kort forinden M/S „Oregon“, OIC begyndte. 

Det var med 110 Volt paa Pladen af 2 Philips C603, den 

meste DX lavedes. Senere sendtes fra S/S „Polonia“ med 

Kaldesignal OIIJ.

1 1929 holdt 7SS op med at sejle og oprettede Station 

i København under Call OZ7II, som skiftede til OZ7SS, 

da han i 1930 blev licenseret. Senderen er nu T. P. T. G. 

Push Pull, og fra København er „worked“ 60 Lande, hvoraf 

vel fremgaar, at WAC-Certifikat er erhvervet.

er 120 og Modvægten 20 Meter lang. Aftrapningen for 

Antennen ligger en Vinding fra Spoleenden. Ved denne 

Tilkobling tager Antennen mere Energi end ved induktiv 

eller direkte Kobling. En spændingssikker Blokkondensator 

C beskytter imod en eventuelt optrædende Isolationsfejl. 

Ved for lang Antenne tjener til at forkorte den. Er

Antennen derimod for kort, indskydes nogle Vindinger til 

Forlængelse i Stedet for C1. Modvægten er ganske vist

jordforbundet, men det giver en større Virkning, og der af

tages større Energi. Forbindelsen er ført direkte til Spo

lens Midtpunkt.

Antennekobling for længere Kortbølger 
(Efter „CQ“)

Ved Sending paa f. Eks. 80 og 160 Meter er den paa 

Diagrammet viste Kobling bedre end de sædvanlige. An

tennespolen bortfalder, og man opnaar en bedre Tilpasning 

og Virkning. Punktet P ligger i Midten af Spolen. Antennen
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Maanedens Emne.

V O R T  B L A D .
I al den Tid, E. D. R. har eksisteret, har der været 

Adgang til at opretholde Kontakt med Medlemmerne 
gennem trykte Publikationer. Først „Radio-Posten" og 
senere „Ugens Radio“ stillede en Side til Raadighed 
hver Uge, og det er herfra, vor tidligere Tilknytning til 
Radio Pressens Forlag stammer.

Den 15. April 1929 skete imidlertid den for os saa 
store Begivenhed, at første Numer af „OZ" saa Dagens 
Lys. Det var ganske vist et yderst beskedent Blad — 4 
Sider ialt — men Bladet var vort eget og kan vel siges 
at være det i endnu højere Grad i Dag, hvor vi staar 
fuldstændig uafhængige i enhver Retning.

„OZ“ ejes og udgives af de danske Kortbølgeamatø
rer, og det skrives a f dem og f o r dem. Vi selv og ingen 
andre bestemmer, hvordan Bladet skal være. Disse 
Kendsgerninger vil det altid være os en Glæde at fast- 
slaa, og de bevirker sikkert ogsaa, at den store Inter
esse, vort Blad altid er blevet omfattet med fra Med
lemmernes Side, ingenlunde vil blive mindre i Fremtiden. 
„OZ" er uundværligt som Bindeled mellem alle danske 
Kortbølgeamatører, og det har ogsaa sin Betydning ud
adtil, at Bladets Spalter bringer Bud om vor Virksom
hed. Fra September Maaned begyndte vi at sende „OZ" 
til de større Biblioteker og Læsesale over hele Landet 
samt til flere store Dagblade foruden naturligvis til 
Radiopressen. Dette i For bindelse med vore Brochurer 
paa Radioudstillingen er sikkert en af Aarsagerne til 
den glædelige store Stigning, der i denne Tid sker i 
vort Medlemstal.

Efterhaanden er „OZ“ jo blevet et stort Blad efter 
vore Forhold, og vi har ikke naaet Afslutningen paa 
Udvidelserne endnu. Naar det er muligt for. en forholds
vis lille Forening som E. D. R. at udgive et saa stort 
Tidsskrift — som vi ved, mange svenske og norske Ama
tører misunder os — saa skyldes det naturligvis i første 
Række det ret høje Kontingent. Men dertil kommer, at 
al Honorargivning indenfor E. D. R. er afskaffet, saa
ledes at alle indkomne Midler ubeskaaret kommer Med
lemmerne direkte tilgode igen. De Besparelser, der er 
indført i de senere Maaneder, vil først og fremmest blive 
anvendt til Gavn for vort Blad, og vi tager heller næppe 
fejl, naar vi tror, at dette er i Overensstemmelse med 
Læsernes Ønsker. En Kontingentnedsættelse kan maaske 
ogsaa blive aktuel med Tiden, men først maa „OZ" op 
paa en Størrelse, saa det helt igennem kan tjene, sit 
Formaal paa tilfredsstillende Maade. Redaktionen har 
i længere Tid været betænkelig ved den forholdsvis ringe 
Plads, der har kunnet tildeles det tekniske Stof, men

med aen nu foretagne Udvidelse, skulde disse Bekymrin

ringer i nogen Grad kunne forsvinde. Bestyrelsens Stil
ling vil sikkert være den, at „OZ" — indtil yderligere 
Udvidelse kan ske — skal være paa 16 Sider, naar Med
lemstallet er over 200 og ellers paa 12 Sider. I Øje
blikket er vi noget over de 200, saa hvis det forestaa

ende Kvartalskifte ikke bringer ubehagelige Overraskelser, 
skulde „OZ" være paa 16 Sider, for Fremtiden. En 
mere sikker Annonceindtægt end vi hidtil har haft, vil 
tillige kunne forøge Udvidelsesmulighederne.

Samtidig med, at „OZ' faar en større Læsekreds -- 
dels gennem ny tilkomne Medlemmer og dels ved Frem
læggelsen i Læsesalene — melder Spørgsmaalet sig, om 
Bladets Form er den helt rette. Her tænkes paa en vis 
Del af Indholdet med specielt Henblik paa vore mange 
„Fagudtryk", som— det har vi flere Eksempler paa — 

gør en stor Del af Bladets Stof til Volapiik for Uden- 
forstaaende, selv om de har tekniske Kundskaber. Med 
andre Ord: Skal „OZ" være et Fagskrift for de faa 
indviede som hidtil, eller bør Stoffet tilrettelægges 
med Henblik paa en forøget Læsekreds udenfor de „hard 
boiled‘ Kortbølgeamatørers Rækker ? (Eventuelt Løssalg 
i de større Byer?). Det kan med nogen Grund siges, 
at vore Spalter af og til indeholder specielle Forkortel
ser i det internationale „Amatørsprog', som under Te

legrafi-QSO er ikke alene praktiske, men tillige uund
værlige, uden derfor at have fjerneste Berettigelse paa 
Tryk. Om en Popularisering eller Sænkning af det tek
niske Stofs Niveau tænkes der absolut ikke paa i denne 
Forbindelse — tværtimod. Her tænkes kun paa de unød
vendige Fremmedord - for eller imod. Selve Stoffet i 
„OZ“ maa naturligvis til enhver Tid være afpasset til 
Brug for Kortbølgeamatører i den Retning, som vore 
Læsere ønsker det.

Redaktionen har i det hele. taget ingen andre Ønsker 
end Læsernes. Derfor vil k o r t e  Indlæg vedrørende 
dette Emne blive modtaget med megen Interesse. De vil 
da finde Optagelse i vor Korrespondance-Rubrik i saa 
høj Grad, som Pladsen tillader det.

H. F.

Antennekreds for Kortbølgemodtager.
(Telefunken-Patent).

Ved Kortbølgemodtagere, hvor Antennen er koblet umid
delbart til en Detektor med Tilbagekobling, kan der opstaa 
en mærkbar Forstemning af Modtageren, naar Antennen f. 
Eks. i Stormvejr svajer frem og tilbage. Bliver Antennen 
derved et Øjeblik afstemt til en Frekvens, som Modtageren 
er i Resonans med, saa vil Detektorens Svingningskreds 
aftage en betydelig Energi Vanskelighederne ved disse 
stadige Ændringer kan være saa store, at man har fundet
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det nødvendigt at indskyde et særligt Rør mellem Antenne 
og Detektor.

Det foreslaas nu i Stedet for dette Ekstrarør at indskyde 
en Samling af ohmske eller ogsaa induktive og kapacitive

man drejer paa Kondensatoren. Udslagene viser Antennens 
Resonanspunkter.

Modstande i Antennekredsen. Deres Bølgemodstand vælges 
saaledes, at den paa den ene Side passer ti! Middelværdien 
af de Antenneimpedanser, som optræder for Bølgeomraadets 
forskellige Modtagerfrekvenser, og paa den anden Side 
passer saa godt som muligt til den tilbagekoblede Detektor
kreds. Som passende Dimensionering blev f. Eks. en Bølge
modstand paa ca. 1000 Ohm og en Dæmpning paa 1 
Neper fundet. I Stedet for ohmske Modstande kan der til 
Arrangementet ogsaa benyttes Blindmodstande helt eller 
delvis.

Om Senderantenner
II. —- Spændingsfødet Hertz.

Populær Fremstilling for Begyndere af OZ5G.

1 første Artikel, hvor L-Aniennen var beskrevet, havde 
indsneget sig en Fejl. Som Eksempel paa en passende 
Modvægt til Sending paa 40 Meter var angivet Længden 
60 Meter. Da den, som nævnt, skal være et ulige Antal 
kvarte Bølgelængder, maa den rigtige Længde naturligvis 
være 30 - 50 eller 70 Meter.

Hertz- og Zeppelin-Antenner har det tilfælles, at den i 
Regelen vandrette Del (kan ogsaa være lodret) afstemmes 
til et lige Antal halve Bølgelængder, og at Fødeledningen 
afstemmes for sig selv. Undtaget herfra er den spændings
fødede Hertz, der har uafstemt Fødeledning, som er anbragt 
½ fra den ene Antennende. Sidstnævnte Antennestrøm er 
sikkert den, som er lettest for den begyndende Amatør at 
faa til at virke, og kan man faa den højt og frit sat op, 
er det en ideel Antenne.

Den skal være fra 2 til 5 % kortere end et helt Antal 
halve Bølgelængder. Til 80 Meter Omraadet vil en Længde 
af ca. 41-42 Meter altsaa passe. Den kan ogsaa udmærket 
bruges til 40 og 20 Meter Omraadet. Dog er jeg ikke 
rigtig klar over, om den er god til DX paa 20 Meter, 
hvor en Længde af 21 Meter skal være bedre.

Naar Fødeledningen kobles til Trediedelspunktet, er det 
fordi, der her er en Mulighed for at spændingsføde An
tennen uden at indvirke paa dens Afstemning. Prøver man 
Antennen paa en Hartley Sender, viser der sig flere kraf
tige Udslag paa Milliamperemeteret i Pladekredsen, naar

Hvilket Resonanspunkt, der er det rigtige, kan afgøres 
ved at forlænge Fødeledningen 2-3 Meter. Hvis Milliampere
meteret nu atter viser Resonans ved en bestemt Stilling af 
Kondensatoren, som falder nøjagtig sammen med det først 
foretagne Forsøg, saa er det Antennens rigtige Resonans
punkt, man har fundet. Og ligger det saa indenfor Amatør
omraadet, er den helt o. k.

Kan man ikke finde et Resonanspunkt, som er paa samme 
Sted uden Hensyn til Fødeledningens Længde, saa maa 
Antennen hæves eller flyttes til en Plads, der er mere fri. 
De andre Resonanspunkter, som viser sig, skyldes i Rege
len dels Fødeledningen alene og dels denne i Forbindelse 
med Antennestykkerne fra Fødepunktet ud til de frie Ender. 
Her bliver altsaa Tale om et skævt T-Net, der ikke kan 
forventes at give saa gode Resultater som en korrekt be
nyttet spændingsfødet Hertz. Fordelen ved Hertz-Antennen 
ligger nemlig i, at Fødeledningen ikke hjælper til med 
Udstraalingen. Derved kan den uden Fare for Tab af høj
frekvent Energi gøres saa lang som nødvendig for at faa 
selve Antennen anbragt saa frit som muligt. Ved Afstem
ning af en spændingsfødet Hertz nytter det ikke at ind
skyde en Lommelampepære i Fødeledningen, da man ikke 
her — som ved L-Antennen — kan faa noget Maal for 
Udstraalingen. Et Milliamperemeter i Pladekredsen er ab
solut nødvendigt ved Afstemningen.

Hvis man har lavet en Antenne til 80 Meter, kan man 
let finde Resonanspunkter paa 40 og 20 Meter. En An
tenne til 40 Meter — altsaa fra 20-21 Meter lang— vir
ker udmærket paa 20, men ikke godt paa 80 Meter. Kob
lingen til Senderen skal være løs, naar den er selvsvingende, 
mens den godt kan være fast ved styrede Sendere.

At anbringe Fødeledningen nøjagtig i Trediedelspunktet 
er ikke afgjort det bedste. Der er gjort Forsøg i Amerika, 
som viser, at en lille Afvigelse herfra giver det helt korrekte 
Resultat, og det fremgaar af et Skema, som findes i „OZ“ 
Nr. 1 for 1931. Men i Praksis kan man dog altid regne 
med, at det nøjagtige Trediedelspunkt sikrer en god Virk
ning af Antennen. Paa Diagrammet ses Antennen koblet 
til en almindelig Hartley Senders Spole. Den rette Kobling 
faas ved Hjælp af Aftrapning paa Spolen og en passende 
Indstilling af den variable Kondensator.

Grundet paa Indbinding af „OZ“ ønskes følgende Numre 
byttet med Eksemplarer i god Stand: 1. Aargang Nr. 7 
og 10, 2. Aarg. Nr. 1, 4 og 12 samt 3. Aarg. Nr 1 og 3. 
Er villig til at give en rimelig Betaling for Ombytningen.

Helmer Fogedgaard, 
pr. Skrøbelev St.
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Paral le l=feed el ler Series feed?  
Afsluttende Svar til OZ7VP.

Jeg agter ikke at beskæftige mig med OZ7VP’s Person

ligheder, men jeg overlader det trøstigt til Læserne at af

gøre, om det er OZ7VP eller mig, der har mest Kendskab 

til det foreliggende Emne, og om det er OZ7VP eller mig, 

der har bragt Sagen ind i den lange og glorværdige Række 

ar „Affærer“, som EDR kan prale af.

Med Hensyn til de tyske Citater, (der desværre er skæm

met af en Del Trykfejl), bekræfter de mine Formodninger 

om Betydningen af Udtrykkene „over- og underspændt", 

der endnu ikke har vundet Hævd i dansk teknisk Sprog

brug, men jeg vil fremdeles bestemt hævde, at det i hvert 

Fald for en selvsvingende Sender er positivt urigtigt, at en 

Blokkondensator imellem Anoden og Svingningskredsens 

„varme* Ende kommer til at staa for hele Anodeveksel

spændingen foruden Jævnspændingen, selv om dette findes 

udtalt i de citerede Værker. Det vil kun gælde for en 

Kondensator direkte forbundet mellem Anode og Gløde

traad; i det førstnævnte Tilfælde vil Kondensatorens to 

Klemmer til en vis Grad „følges ad“ i Potential, for at 

udtrykke det populært, saaledes at Potentialdifferencen over 

Kondensatoren altid vil være mindre end Anodeveksel

spændingen plus Anodejævnspændingen.

Følgende Betragtninger vil vise dette; der regnes fore

løbig med en selvsvingende Sender, og der ses bort fra 

Anodejævnspændingen.

Senderrøret (se Figuren) er repræsenteret ved en elek

tromotorisk Kraft E i Serie med en ohmsk Modstand (Rø

rets indre Modstand) R og parallelt over disse en Konden- 

sator C , der indbefatter Rørets Anode-Glødetraadskapaci- 
a

tet og Anodedrosselspolens Selvkapacitet; i denne Sam

menhæng kan vi med tilstrækkelig Tilnærmelse sætte C = 0.
a

Vekselspændingen over Anodestopkondensatoren er altsaa 

mindre end 1/8 af Anodevekselspændingen og inindre end 

1/11 af den elektromotoriske Kraft i Anodekredsen, og ved 

lavere Bølgelængder og større Koblingskondensatorer bliver 

Forholdet endnu mere grelt.

Hvis Røret optræder som Forstærker eller Frekvensfor
dobler i en styret Sender, stiller Forholdene sig lidt ander

ledes. Naar Svingningskredsen LC er ude af Resonans 

med Styrefrekvensen eller er, Oversvingning af denne, har den 

en ganske lille Parallelimpedans, og Koblingskondensatoren 

kan med nogen Tilnærmelse anses for at danne en Kort

slutning fra Anode til Glødetraad, hvorved den naturligvis 

kommer til at bære en større Strøm og følgelig udholde 

en Vekselspænding, der nærmer sig Anodevekselspændingen. 

Netop paa Grund af Kortslutningsvirkningen vil denne 

imidlertid være adskilligt mindre end under normale Drifts

forhold, saaledes at Kondensatoren heller ikke her bliver 

udsat for særlig store Vekselspændinger. For at være paa

E kan altsaa ved den styrede Sender blive godt dob-
c

belt saa stor som ved den selvsvingende, men den kommer 

dog ikke over cirka ½ af Anodevekselspændingen under 

normale Driftsforhold, selv om det valgte Eksempel som 

nævnt maa anses for ret ugunstigt.
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Svingningskredsen kan ved dens Resonansfrekvens v

erstattes med en ohmsk Modstand hvor R er Selvinduk

tionsspolens Højfrekvensmodstand. Den sam]ede Serieim

hvilket er det sidste Led i Udtrykket for E , saaledes at
a

det er indlysende, at E altid maa være mindre end E ;
c a

Forholdet imellem disse Spændinger findes af følgende 

Udtrvk:



Af Figuren fremgaar tillige tydeligt, at det (som op
rindeligt fremhævet af mig) er ganske ligegyldigt, om 
Anodestopkondensatoren sidder paa Anodesiden eller 
Qlødetraadssiden af Svingningskredsen.

Jeg haaber herved at have aflivet den Overtro, at Anode
stopkondensatoren bliver udsat for meget store Højfrekvens
vekselspændinger under Driften; det er imidlertid et helt 
andet Spørgsmaal, hvor stor Sikkerhedsfaktor man bør 
regne med, da det er vanskeligt at sige noget bestemt om 
Størrelsen af de Overspændinger, der kan opstaa ved 
Nøgling el. lign.; hvis der er nogen af Læserne, der har 
Erfaringer desangaaende, vilde det være af stor Interesse 
at faa dem frem i OZ, da det jo er et Spørgsmaal af 
stor Betydning for enhver Senderamatør.

OZ2Q.

En god Begyndermodtager.
Af Rasmus Rask. OZ-DR070.

Den Modtager, der her præsenteres for Læserne, er ikke 
noget nyt eller moderne, men en ganske almindelig Schnell
modtager. Den er beregnet for en Nybegynder eller „yngre“ 
Amatør, der har Vanskelighed med sin nuværende Mod
tager eller for den, der er i Tvivl om, hvilket Diagram han 
bør vælge til sin første Modtager.

Der findes mange forskellige Kortbølgemodtagerdiagram
mer, saa det er ikke altid let for Begynderen at afgøre, 
hvilket han bør vælge. En Modtager, bygget efter oven
staaende Diagram, vil altid virke godt, blot den er bygget 
af gode Dele, og der er ingen særlige Vanskeligheder med 
Indstillingen, naar Kondensatoren forsynes med Mikroska
laer. Det eneste, der adskiller den fra almindelige Standard 
Schnellmodtagere, er, at den her beskrevne er forsynet 
med en variabel Højohmsmodstand i Detektorens Anode
ledning.

Dette giver Mulighed for at indstille Detektorens Anode
spænding til den mest gunstige Værdi, hvilket er af stor 
Betydning for at opnaa en blød Tilbagekobling.

Desuden er denne Modstand udmærket til at indstille

Tilbagekoblingen med. Den virker meget finere end Koblings- 
kondensatoren. Teoretisk set skulde Indstillingen af Tilbage
koblingen med Modstanden ingen Indflydelse have paa 
Modtagerens Afstemning i Modsætning til Indstilling med 
Koblingskondensatoren, men dette turde dog ihvertfald ved 
meget korte Bølger være tvivlsomt.

Men ihvertfald er Metoden en udmærket Hjælp ved Ind
stillingen, og jeg vil anbefale den til alle, der endnu ikke 
har prøvet den. Modstanden er en almindelig B & O 
Højohmsmodstand. At føre Gitterafledningen til den be
vægelige Arm paa et Potentiometer som vist paa Dia
grammet er ogsaa af stor Betydning for at faa en blød 
Tilbagekobling.

BREAK-IN,
Efter „QST" af H. TSCHERNING PETERSEN.

I kommercielle Stationer har man forlængst indset Nytten 
af „break-in“, og dette Systems Fordele i Amatørstationer 
er blevet paapeget i „QST“. Den største Vanskelighed, 
der møder den Amatør, der vil installere et BK-System*), 
er Spørgsmaalet om Udgift, for i de sædvanlige Systemer 
anvendes et dobbelt Relæ, der er meget vanskeligt at lave 
og dyrt at købe. Et andet Punkt, som Amatøren maa 
have sin Opmærksomhed henvendt paa, er Systemet Støj
frihed, idet et Princip, der giver Klik, ikke kan komme i 
Betragtning. Det System, som skal beskrives her, er nu 
i Brug i en Amatørstation. Det synes at virke ufejlbarligt, 
er støjfrit og kan laves af almindelige Dele.

Af Tegningen vil man se, at Nøglekredsløbet har to 
Relæer. Det ene af disse — Relæ Nr. 1 — bruges til 
at nøgle Senderen paa den sædvanlige Maade, mens Relæ 
Nr. 2 fungerer i BK-Systemet.

(* BK er den almindelige Betegnelse for at „bryde ind“
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Mellem Modtager og Hovedtelefon indskydes en LF. 
Transformator. Den kan være af næsten hvilken somhelst 
Type, og hvis man har en gammel en liggende et Sted, 
kan den nu komme til at gøre Gavn. Modtageren for
bindes til Primær og Telefonerne til Sekundær.

Klemskruerne til Relæets Kontakter forbindes ogsaa over 
Sekundæren af Transformatoren. Resultatet heraf bliver, at 
naar Relæet lukker, kortsluttes Transformatorens Sekundær
side og dermed ogsaa Telefonerne. Naar Kontakterne aab

nes, kommer Forbindelsen atter i Stand gennem Trans
formatoren til Modtageren. Aabning og Lukning af BK-Re- 
læets Kontakter foraarsager ikke Klik af nogen Art.

For at faa Systemet til at fungere effektivt, skal Nøgle
relæet indstilles med temmelig stort Spillerum og en 
temmelig stiv Fjeder, mens BK-Relæets Kontakter indstilles 
med ringe Spillerum og slap Fjeder. Er disse Indstillinger 
foretaget paa den rette Maade, vil Nøglerelæet lukkes en 
Brøkdel af et Sekund senere end BK-Relæet, og det vil 
atter — paa Grund af den stive Fjeder — aabne sig et 
Øjeblik før BK-Relæet. Dette vil have til Følge, at Sende
ren først startes, efter at Telefonerne er kortsluttet og 
disse ikke bliver genindsat i Kredsløbet, før Senderen er ude 
af Funktion. Denne Indstilling er meget simpel at foretage. 

Den bestaar hovedsagelig i Indstilling af BK-Relæets Fje
der og i at stille Kontakterne saa tæt sammen som mu
ligt. Naar det een Gang er gjort, vil man ikke faa yder
ligere Besvær.

Den eneste Kilde til Klik i Hovedtelefonerne er nu kun 
selve Relækredsløbet. For at overvinde denne Vanskelig
hed forbindes en 1 MF Kondensator i Serie med en Mod
stand paa 50 Ohm over Nøglen. Hvis man selv frem
stiller Relæerne, tilraades det at vikle Magneterne med 
temmelig stor Modstand. Omkring 20 Ohm er passende.

Man bør bruge et særskilt Element eller Akkumulator til 
Relæerne. Hvis man sætter dem i Forbindelse med Mod
tagerens Giødestrømsbatteri, er der en forøget Fare for 
Klik i Telefonen.

Man maa huske paa, at Modtageren er i fuld Virksom
hed, naar der sendes, og derfor er dette System ikke eg
net i Forbindelse med for høj Senderenergi, fordi Modta
gerens Rør vil blive paralyseret. Det har været brugt j 
Forbindelse med Sendere paa 75 Watts, men hvor højt 
man kan gaa op i Energi, uden at Systemets Effektivitet 
gaar tabt, kan ikke siges. Modtagerantennens Afstand fra 
Senderantennen vil uden Tvivl have betydelig indflydelse 
paa dette Forhold.

Yderligere maa tilføjes, at dette Princip kun lader sig 
anvende i Forbindelse med selvsvingende Sendere. I styrede 
Sendere er der som Regel et eller flere Rør i Virksomhed, 
selv om Nøglen ikke er trykket ned.

Li’saadanne her — meget værre der!

Lytterne i Nyborg og Omegn klager stærkt over, at 
Storebæltfærgernes nye Telefonisendere forstyrrer paa Kalund
borgs Bølge. For Kortbølgeamatørerne lyder det hverken 
som noget nyt eller overraskende, og det vedkommer for
saavidt heller ikke os. Men i en Tid, hvor vore Glæder er 
i høj Grad begrænset paa Grund af den meningsløse Ind
skrænkning af vore Sendetider, maa vi vel have Lov at 
more os, naar Lejlighed gives.

Der er nemlig noget pudsigt i, at Statsbanerne, der lige
som Radiofonien sorterer mere direkte under Trafikmini
steriet end Amatørsenderne, fordi de begge er Statsfore
tagender, nu ogsaa skal have Ballade med BCL. Selv Mod
tagere, der er saa godt som blottet for Selektivitet, har jo 
stadig kunnet glæde sig ved en rørende Beskyttelse fra 
Statsradiofoniens Side. Dog — vi kan næppe tro, at Stats
banerne nu ligesom Amatørerne modtager en Skrivelse, 
hvori det hedder, at „Benyttelse af Senderne er forbudt i 
den Tid, hvor Udsendelse fra danske Radiofonistationer 
finder Sted". Hi!

Selvfølgelig tror ingen af os, at Storebæltfærgernes Sen
dere er noget Juks. De skal nok være tip top i enhver 
Henseende, ligesom ogsaa et meget stort Antal af Amatør
stationerne er det. Hvordan Problemerne skal klares i Ny
borg, ved vi ikke, for det tør vel næppe antages, at man 
bekvemmer sig til at lade den nøgne Sandhed tilflyde Lyt
terne. Det vilde da være Synd at berøve dem Illusionen 
om, at Færgerne benytter akkurat samme Bølge som Kalund
borg. Og hvem nænner at sige rent ud, at de gamle Hyle
kasser skal kasseres og erstattes af tidssvarende Modtagere 
med Højfrekvensforstærkning? Det skulde da lige være en 
Kortbølgeamatør —.

Red.

QSL fra de forskellige Lande.

Maaske kan det have Interesse at se, hvor mange af de 
Amatører, jeg har haft QSO med, der har sendt QSL-Kort. 
I 1930 havde jeg en lignende Liste i „OZ‘‘. Jeg anfører 
den her til Sammenligning. Samtidig opgives de Tal, det 
hollandske Blad „Radio-Expres“ i sit Kortbølgetillæg er 
kommet til. (Kolonnen mærket „Holland“).

Det gælder nu, som i 1930, at Tallene kun er til

nærmelsesvise, idet det jo er lidt vel meget at regne med 
Procent, hvis der f. Eks. kun foreligger 40 QSO med CT.

OZ5Q.

7

1932 1930 Holland
CT : 100 °/o 85 % 100 %
D : 81 » 85 „ 91 *
EAR : 75 „ 65 „ 83 „
EU : 40 „ 40 „ 33 „
F : 50 „ ? „ 71 „
FM : 30 „ 0 .. 20 „
G : 60 55 „ 76 „
HAF : 70 „  ? . 83 „
I : 12 „ 10 , 60 „
LA : 58 „ 50 „ 0 ,
OH : 53 „ 60 „ 67 „
OK : 82 „ ? „ 92 „
ON : 62 „ ? , 92 „
OZ : 75 „ 80 „ 68 „
PA : 55 „ 60 „ 89 „
SM : 56 „ 45 , 50 „
SP : 75 „ ? „ 70 „
DX :ca.75 „  ca. 85 „ — »



Begynderen spørger — IV.

Hvorledes udfyldes
et QSL-Kort korrekt?

For mange Mennesker staar Rapportkortene — de saa
kaldte QSL-Kort — næsten som noget symbolsk for Kort
bølge-Radio. Paa de fleste Amatørstationer slaas Kortene 
op paa Væggene og giver derved Værelset et særligt Præg, 
som de fleste „Hams“ synes godt om. QSL-Kortene har 
altid spillet en stor Rolle for Amatørerne — især i Be
gyndelsen, og de forekommer i de mest forskellige Ud
førelser. Heldigvis er der stadig Amatører, som sætter 
Pris paa at have et individuelt præget Kort.

Foruden at anvendes som „Visitkort“ og Bekræftelse af 
eller bevis for en gennemført QSO har QSL-Kortet det 
Formaal at bringe mere udførlige Oplysninger om Stati
onernes tekniske Udrustning, Bemærkninger om Forholdene 
paa Bølgebaandet m. m. end der i Almindelighed gives 
under en QSO. Dette sidste bliver ofte i nogen Grad til
sidesat til Fordel for „Visitkortet“. For Senderamatørerne 
kan det — hvad ikke vil være vanskeligt at forstaa — i 
det lange Løb være for trivielt at udfylde i Hundredevis 
af Kort med mange Rubrikker. Derfor ser man mange 
Steder, at en betydelig Forenkling bliver indført. For DR-Ama

tørerne er det imidlertid farligt at gaa samme Vej. Vil de 
have deres Rapportkort besvaret, maa de ogsaa indeholde 
noget af Interesse og være tilstrækkelig udførlige. Hvem 
kan fortænke en Senderamatør i, at han ikke gider besvara 
en Rapport, som f. Eks. intet bemærker om QRI (Tonen) 
eller QRG (Bølgebaand)? Vedkommende Amatør sender 
maaske paa 4 forskellige Bølgebaand med flere Sendere 
og varierende Energi.

Den rapporterede Stations Kaldesignal bør skrives tyde
ligt baade foran og bagpaa Kortet. Det er meget vigtigt 
at angive Klokkeslettet (GMT eller DNT), Dato og Bølge
baand korrekt. Sidstnævnte angives som bekendt i Meter 
eller Micro Cycles (MC). 1 sidste „OZ“ (Begynderen spør
ger - III) er angivet, hvorledes MC forholder sig til Meter, 
naar de forskellige Bølgebaand angives.

Tonen (QRI) bestemmes efter T-Skalaen, og det er 
sikkert den, der volder Begynderen størst Besvær. Det 
skal ogsaa indrømmes, at Vurderingen er vanskelig, naar 
Tonekvaliteten ligger nede omkring T2-5. Er der Brumme
tone (AC eller RAC) paa Bølgen, saa det altsaa ikke er ren 
Jævnstrømstone (DC), kan Tonen ikke være over T6. (Vi 
taler foreløbig om selvsvingende Sendere). Ren DC, men 
ukonstant og ustabil Tone giver T7, mens konstant DC-Tone 
resulterer i T8. Det sidste er det almindeligste. Krystal
styrede Sendere (CC) rapporteres T9, men det er ikke 
sjældent, at Grænsen mellem T8 og T9 er meget udflydende, 
hvad mange Ejere af selvsvingende Sendere kan tale med 
om. Den ved mange CC-Sendere saa karakteristiske Klokke
klang, som kan høres ved Telegrafiudsendelse, er dog ikke 
ufejlbarlig ved Bedømmelsen. Forstaaelighedsgraden rappor
teres efter QSA-Skalaen, mens Signalstyrken (QRK) og 
Modulationens Kvalitet bedømmes efter henholdsvis R- og 
F- Skalaen. I E. D. R.s Bog „Kortbølgeamatøren“ findes

disse Skalaer angivet, og vi kan af Pladshensyn ikke bringe 
dem her.

Det er ogsaa nødvendigt at opgive Modtagerens Størrelse 
og eventuelt tillige Diagrammets Art (Schnell, Reinartz
o. s. v.). Et Trin Lavfrekvens mere eller mindre har jo 
overordentlig meget at sige for Signalstyrken. De fleste 
Amatører bruger 0-V-1, som betyder, at Modtageren be
staar af Detektor og 1 Trin LF, mens Højfrekvensforstærk
ning ikke bruges. SG-V-1 betyder 1 Trin HF (Skærmgitter
rør), Detektor og I Trin LF. Ogsaa Oplysninger om Mod
tagerantennen kan det være gavnligt at give. Bemærkninger 
om der er Forstyrrelser fra andre Stationer (QRM) eller 
Atmosfærestøj (QRN) er ogsaa værd at tage med. Det 
samme gælder Fading (.QSB). Eksempel: QRK R7 med 
QSB til R4. Paa mange QSL-Kort findes desuden Ru
brikker til Angivelve af Vejrliget (WX), Afstand mellem 
Sender og Modtager (QRB) og Bemærkninger om, hvorvidt 
Signalerne forsvinder helt nu og da (QSC). Det sidste er 
dog ret overflødigt, eftersom QSB nogenlunde dækker det 
samme. Endelig er der Bemærkning om Bølgen er stabil 
(steady) eller ukonstant (unsteady), og det anføres i Ru
brikken QSX. Hvis en krystalstyret Sender i Stormvejr sy
nes at have en unsteady Bølge, ligger det sikkert i, at det 
er Modtagerantennen, der svinger.

Selvfølgelig behøver et fejlfrit QSL-Kort ikke at have 
Rubrikker til alle de nævnte Angivelser. En De! kan meget 
godt undværes, men det gennemgaas udførligt nu, for at 
gøre alle forekommende Kort forstaaelige.

Paa Sendersiden bør i hvert Fald angives Diagrammets 
Art, Input i Watts (Pladespændingen multipliceret med 
Pladestrømmen) samt Oplysninger om Antennesystemet. 
Har maa Telefoni, er der ogsaa Grund til at nævne 
Modulationsprincippets Navn. Og er man stor Tilhænger 
af Detaljer — hvad de fleste Senderamatører som Regel 
ikke vedbliver at være, naar det gælder QSL-Kort — kan 
man ogsaa opgive, hvilke Rør Senderen bruger, den be
nyttede Pladespændings Størrelse, samt om det er RAC 
(ensrettet Vekselstrøm) eller DC (Jævnstrøm), der bruges. 
Kan man opgive sin egen Bølgelængde (QRH) og Output 
er det naturligvis ogsaa af Interesse, men det kan kun de 
færreste Amatører. En god Regel er det ogsaa at opgive 
sin nøjagtige Adresse (QRA) paa QSL-Kortene.

Flere Oplysninger end de nævnte kan næppe komme i 
Betragtning under almindelige Forhold. Enkelte Amatører 
holder af at opremse deres DX-Resultater paa Kortene, 
men dei kan ikke anbefales. I hvert Fald efterlader det 
ikke Indtrykket af nogen større Beskedenhed hos andre 
Amatører, som læser det. At have mange DX Resultater 
og være en dygtig Amatør behøver ikke altid at være det 
samme.

Faradius.

7 og 3,5 MC Krystaller
kan nu atter leveres omgaaende fra Lager. Krystalstyret 

Sender for 20 - 40 - 80 Meter til Salg for ethvert antageligt 
Bud. (Bygget til OZ7ZH af OZ7Z).

H. Tscherning Petersen, 
Box 208, Aalborg.
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To store E.D.R.-Tests i  Juleugen.
Reglerne for DR-Testen.

1. Ethvert Medlem af E. D. R. kan deltage. Undtaget 
er dog Dommerkomiteen og Senderamatører, der deltager 
i den nedenfor omtalte Julekonkurrence.

2. Testen tager sin Begyndelse d. 24. Decbr. Kl. 00,00 
(om Morgenen Juleaftensdag) og slutter d. 1. Januar 
Kl. 24,00.

3. Loggen, der føres efter nedenstaaende Skema, maa 
være Bestyrelsen i Hænde inden d. 15. Januar 1933. For 
at lette Dommerkomiteen i Arbejdet maa man helst anvende 
Folioark.

4. For hver rapporferet QSO gives 2 Points. Hver 

DR=Testen.

forkert Besvarelse af Spørgsmaalet under Rubrikkerne: 
.Vil QSL til Station A have Interesse" og „Vil QSL til 
Station B have Interesse“ fradrages 1 Point.

5. Der maa indenfor samme Døgn (fra Kl. 24,00 til 
Kl. 24,00) kun anføres een QSO mellem samme to Amatører.

6. Vinder i Testen er den Amatør, der opnaar flest 
Points.

7. Enhver af Dommerkomiteens Afgørelser er uom
stødelige, ligesom denne afgør, hvorvidt der skal uddeles 
nogen Præmie, dersom Antallet af deltagende Stationer 
ikke overstiger 10.

Navn.............................................................................................

Adresse__________________ _____________________ __  Modtager............... ................ — V —

DR-Numer eller Kaldesignal................................. .......  Antenne

Dato DNT
Kaldesignaler Stn.A. rap

porterede 
Stn. B:

Stn. B rap
porterede 
Stn. A:

Jeg hørte 
Stn. A:

Jeg hørte 
Stn. B:

Vil QSL 
have Inter

esse for 
Stn. A?

Vil QSL 
have Inter

esse for 
Stn. B?

QRQ
For

Bedøm
melseStn. A Stn. B.

Med Hensyn til Bevarelsen af Spørgsmaalet: „Vil QSL 
være af Interesse", skal det oplyses, at man ikke skønner, 
at QSL vil være af Interesse, dersom Rapporten over Tone 
og Modulation i det væsentligste er enslydende med den, 
Stationen har modtaget under QSO’en. Er dette Tilfældet, 
og man alligevel mener, at QSL-Rapport har Interesse -- 
f. Eks. i Tilfælde af stor Uoverensstemmelse m. H. t. QRK 
og QSA — bør nærmere Begrundelse anføres i Loggen.

Julekonkurrence.
I Tilslutning til DR-Testen har E. D. R. arrangeret en 

rask Julekonkurrence for Senderamatørerne. Vi haaber, 
at denne vil give Anledning til særlig stor Aktivitet i Jule
dagene, saaledes at der rigtig bliver Lejlighed til at ønske 
hinanden glædelig Jul og godt Nytaar!

Reglerne:

1. Ethvert Medlem af E. D. R. kan deltage, og det 
drejer sig om størst muligt Antal QSO’er mellem danske 
Amatører indbyrdes.

2. Konkurrencen varer fra d. 24. December Kl. 00,00 
til den 1. januar Kl. 24,00.

3. Der gives eet Point for hver QSO. Loggen maa 
dog ikke indeholde mere end een QSO med samme Amatør 
indenfor samme Døgn.

4. Loggen, der føres efter hosstaaende Skema - og 
helst paa Folioark — maa være E. D. R- i Hænde inden 
15. Januar 1933.

5. Dersom Dommerkomiteen ved Sammenligning med 
de øvrige Logs finder 2 Unøjagtigheder eller derover, med
fører dette Diskvalifikation.

Julekonkurrencen.

Navn .............. ......  ...................................................  ................

Adresse.............................................. .................................... .....

Kaldesignal

Dato DNT
Kalde
signal QRG Jeg

rapporterede
Han

rapporterede

Præmielisten ser saaledes ud:
DR-Testen. 1. Præmie: Et „Radio Record“ Senderrør,

Type S412.
2. „ En „Manens" Modtagerkonden

sator.
Julekonkurrencen. 1. Præmie: En „Manens“ Sender

kondensator.
2. „ En „Manens“ Modtager

kondensator.
Desuden vil der blive uddelt 6 Trøstepræmier, bestaaende 

af et Eksemplar af 3. Udgave af „Kortbølgeamatøren“.
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Firmaet A. Sengpiel a/s har elskværdigst overladt For
eningen „Radio Record“ Senderrøret, der er en af Fabrikens 
nyeste og mest moderne Typer. (Svarende til TC04/10). 
De øvrige Præmier er udsat af en Amatør, der ikke ønsker 
sit Navn offentliggjort.

Dommerkomiteen bestaar af d’Herrer Søminemester E. 
Bahn Wendelboe, Ing. cand. polyt. Gerh. Hansen, Ing. 
cand. polyt. J. Steffensen og stud. polyt. Ernst Eliasen.

Bestyrelsen.

Stabilisering af Anodespændingen 
ved Vekselstrømseliminatorer.

Af PA0PDA & PA0ZK i „QST“.

Mange moderne Kortbølgemodtagere med indirekte op
hedede Rør drives stadig med Anodespænding fra Batterier, 
men Fremskridt paa Modtagerteknikens Omraade har fulgt 
en anden Retning i Holland. Her har man allerede i nogen 
Tid brugt Eliminatorer til Anodespænding, uden at det har 
været muligt at bruge AC til Opvarmning af Glødetraaden, 
fordi der ikke fandtes Rør, der tillod brummefri Modtag
ning paa de høje Frekvenser. For at drage Nytte af den 
store Forstærkning, der er mulig med de moderne indirekte 
opvarmede Typer, var det derfor nødvendigt at tage den 
temmelig store Strøm paa 2 Amp. fra Glødestrøms

akkumulatoren. For kort Tid siden er nogle nye Rør bragt 
i Handelen, og til vor store Glæde har vi fundet, at det 
med disse er muligt at opnaa absolut brummefri Modtag
ning paa de korte Bølger, selv naar man brugte AC baade 
til Gløde- og Anodestrøm.

Kurven A er en Eliminators Spændingskurve ved stigende Belastning uden 
Stabilisering. Kurve B, der er taget med Glimlamperne indskudt i Kredsen, 
viser tydeligt den kolossale Forbedring i Spændin^sreguleriiigen.

Det største Problem ved en Anodespændings-Eliminator 
er Ustabiliteten i den Spænding, den afgiver, og som for
aarsages af Svingninger i Lysnettets Spænding. For at en 
saadan Eliminator kan arbejde tilfredsstillende, er det der
for nødvendigt, at den eller de Spændinger, den afgiver, 
er konstante. Nu er dette Problem heldigvis temmelig nemt 
løst, da en Glimlampe nemlig er i Besiddelse af alle de

Egenskaber, der er nødvendige ti! Udjævningen af disse 
ubehagelige Strømvariationer.

Glimlampens Teori forudsættes bekendt; her skal blot 
anvises dens rent praktiske Anvendelse til Stabilisering af 
Anodespændingen. Der findes ganske vist særlige Glim

lamper ti! dette Formaal i Handelen, men Amatørerne her 
bruger for det meste de almindelige „Natlamper“, der er 
beregnet til Brug paa Lysnettet, og som har en Højohms

modstand indbygget i Soklen. Det er naturligvis nødvendigt 
at fjerne denne Modstand. Tændspændingen varierer i Re
gelen mellem 50 og 100 Volt. Vi behøver nu kun at ud
vælge nogle Lamper, saaledes at den stabiliserede Spæn
ding bliver en lille Smule under den laveste Output-Spæn
ding fra den Eliminator, vi vil stabilisere og forbinde 
Lamperne i Serie tværs over den. Hvis Spændingsforskellea 
er for stor, kan Strømmen gennem den stabiliserede Bro 
af Glimlamper blive for stor, og derved kan Lampernes 
Levetid formindskes. Er dette Tilfældet, forbinder vi en 
Modstand mellem Lamperne og Eliminatoren. Modstanden 
skal have en saadan Størrelse, at Strømmen gennem Lam
perne bliver ca. 30 MA.

F.j.2

Modtagerens eller Senderens Højspændingstilledninger 
forbindes saa til hver sin Ende af Lampe-Broen, som vist 
i Fig. 2. Man kan udmærket tage Udtag“ imellem de 
enkelte Lamper, men saa maa man passe paa ikke at tage 
saa megen Strøm gennem Aftapningerne, at Spændingen 
bliver lavere end Stabiliseringsspændingen.

Glimlamperne har en meget lav indre Modstand og en 
forbavsende Udglatningsevne. De har praktisk talt samme 
Virkning som en Kondensator paa adskillige MF. Naar 
Opstillingen Fig. 2 er udsat for en konstant Belastning, 
vil man lægge Mærke til, at Milliamperemeteret M2 ikke 
rører sig det mindste, hvorimod Ml stadigvæk gør Udslag 
til begge Sider i Takt med Variationerne i Lysnettet.

Til slut skal nævnes nogle indirekte ophedede Rør, der 
er egnede til Kortbølgemodtagning: HF Philips E442, 
Telefunken RLNS1204 eller ethvert andet Vekselstrøms 
HF-Rer med lille Anodestrømsforbrug. Detektor: Fotos 
T4150 eller E442S. Som LF-Rør vil enhver normal Pen
thode passe.

Oversat af OZ5MK).

QSL=Centralen.
Der er stadig Kvaler med Indsendelsen af Kuverter. Føl

gende har Kort uden Kuverter: OZ1CC, 1K, 1PO, 1W, 2F, 
2P, 2VH 2W, 2WX, 3H, 4A, 4X, 5M, 7BO, 7DV, 7EH, 
7FN, 7HP, 7HR, 7 K, 7KB og 8RK.

De fremhævede Kaldesignaler betyder, at Kort til disse 
modtages med blandede Følelser, idet vi kar paa Fornem
melsen, at man her er ret ligeglade med, om QSL-Tjenesten 
bliver tilfredsstillende eller ej. OZ2WX bedes indsende 
en Trækvogn.

OZ2E.
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TRAFFIC NOTES.

Siden sidst.
I November Maaned skete der ikke andre Ændringer 

paa Bølgebaandene end de, der normalt følger med Aars

tiden. Andet Sted i Bladet giver OZ-DR092 en udmærket 

Oversigt over DX-Forholdene, saa her skal kun omtales

1,7 MC. Paa dette Bølgebaand har OZ5G, OZ7PG, OZ7P, 

OZ7AC og OZ7F været i Gang. De to førstnævnte har haft 

en Del QSO’s med engelske Amatører. Saaledes blev 7PG 

med 8 Watts Input rapporteret R6 med CW og R4 QSA5 

med Fone. Forholdene synes saaledes at være gode, og 

mange OZ-Hams vil sikkert i de kommende Maaneder 

sætte hinanden Stævne paa 1,7 MC de Aftener, hvor 

Radiofonien slutter tidligt.

OZ2G er stadig aktiv paa 7MC. Da. han udelukkende 

bruger CW, er Morsen snart fin.

OZ2P er ligeledes aktiv paa 7 MC. Der er intet at med

dele udover en hel Del fb Rag-chews.

OZ2V er en ny Mand i Æteren, som hermed bydes 

Velkommen. Senderen er parallel feed Hartley med 6-10 

Watts Input.

OZ3H forbereder sig til at faa Highpower. Han vil 

bruge Omformer med Synkronensretning og er sikkert 

kommet i Gang, naar disse Linier læses.

XOZ3W er nu rejst til Canada via England. Han har 

ikke kunnet arbejde med Senderen, da det var et for

rygende Vejr over Nordsøen. 3W sender 73 og glædelig 

Jul til alle OZ-Hams.

OZ5M har faaet bygget CO-FD-PA. Input er ca. 35 

Watts med 2 Stk. TC04/10 i Parallel i PA-Trinet.

OZ5X er. nu da „Krisen“ har holdt sit Indtog paa 14 

MC, flyttet op paa 7 MC, hvor DX-Resultaterne ligeledes 

er gode.

OZ2B har faaet sin 6 Watts Hartley i Sving og haaber 

paa snarlig QSO med alle danske Hams.

OZ7AC er stadig kun aktiv Lørdag og Søndag. Han 

har haft en fb Fone-QSO med HAF paa 3,5 MC. Hver 

Lørdag efter Kl. 24 er han i Gang paa 1,7 MC.

OZ7PG har ikke været særlig aktiv paa Grund af YL- 

QRM, men han mener, at en Bedring kan forventes. Paa

1,7 MC har han med 1/2 Watt Input haft QSO med Eng

land, og som den uforbederlige Optimist han er, mener 

han nu, at det samme kan opnaas med en krystalstyret 

Petroleumslampe. Hi!

OZ5MK arbejder for Tiden paa 7 MC med Hartley, 

men en 3,5 MC krystalstyret Sender er under Bygning. 

Han interesserer sig meget for Antenneforsøg og haaber, 

at Forsøgskreds 3 bliver til Alvor.

OZ9D er ret aktiv med 30 Watts paa en CO-FD-PA. 

Rørene er A425, T94 og S412. PA-Trinet er T. P. T. G., 

og 9D meddeler, at det giver indtil 1/4 mere i Antennen 

end det sædvanlige. Antennen er Zepp, 20,25 m med 12 

m Feedere og Serieafstemning. Paa 7 MC har han hørt 

TF3B W5 R6 T6 den 26/11

Der har været fb DX-Forhold i November. Paa 7 MC 

høres fra Kl. 1 7 - 1 9  GMT: ZL3, VK3 og 5, CR9, K A I ,  

VP3, K4, YI, SU 1,6 og 8. Kl. 4-5 er hørt LU 1,2 og 9 

samt EAR. LU9AX var R5-7 her, men ikke en eneste W 

kunde høres.' Paa 3,5 MC var der imidlertid W1 og 3 

Kl. 5. QRK var R3-4. 14 MC er, saa vidt jeg kan skønne, 

ikke meget værd for Tiden. Min Modtager er Schnell 

0-V-1 (A415 og B405) med modstandsreguleret Tilbage

kobling.

W5ACA skriver til mig angaaende de amerikanske Ama

tørers Arbejdsforhold, at kun hvis de laver QRM hos BCL 

med moderne Modtagere, skal de holde op (stay off) med 

at sende. Han understreger moderne, saa Meningen er 

god nok. (Det er svært hørt, OB! Vi har stadig noget at 

lære af Amerikanerne her i Landet. Red.).

OZ-DR092.

OZ7PU’s Sender er udpræget QRP. Diagrammet er 

parallel-feed Hartley med 1 Stk. RE134. Pladespændingen 

er 180 Volt fra Batterier, og Input varierer mellem 1 og 

5 Watts. Der bruges Gitterspændingsmodulation. 7PU har 

kun Lejlighed til at bruge Senderen Søn- og Helligdage.

OZ7VR bruger en MO-PA med 10-15 Watts Input. 

Rørene er henholdsvis TC03/5 og T34 eller T94. Modu-
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lationen er Gitterspænding eller Heising. Der nøgles i + 
220 Volt, og Nøglefilteret bestaar blot af en Drossel paa 
paa 40 Hy i Serie med Pladespændingen. Antennen er Fuchs 
38 m lang og 14 m høj.

OZ2NF har mest arbejdet om Natten mellem Lørdag 
og Søndag paa 3,5 og 7 MC. Paa den Tid er der mange 
Amatører i Gang, og der er saaledes paa en enkelt Nat 
opnaaet QSO med 12 Lande i Europa, hvor QRK vari
erede mellem R6 og R9.

OZ1D er paa Grund af Flytning .closed down“ i første 
Del af December. Han venter dog at komme i Luften i 
Julen med en ny 1933-Sender. En ny 100 Watts Telefoni
sender er ogsaa under Forberedelse.

OZ3FL (Faxe Ladeplads) blev licenseret den 2. Decem
ber. Han benytter en Hartley med 15 Watts Input. An
tennen er en 20,28 m Hertz. 3FL har hidtil arbejdet paa 
7 MC med gode Resultater. Velkommen i Æteren, OB!

OZ2NF.

Grundtrækkene af Radiofoniinstallationerne 
i Statsradiofonibygningen.

Af  Ing . ,  cand .  po ly t .  J .  S te f fensen .

(Fortsat).

Jackrækkerne Nr. 2-5 franeden omfatter saadanne saa

kaldte „indgaaende Sendelinier“. Heriblandt findes faste 
Linier til Koncertsalstudiet i Axelborg, Det kgl. Teaters 
Gamle Scene, Pressens Radioavis, Statstelefoncentralen 
(for Transmissioner fra Provinsen), K. T. A. S.’ Hoved

central (for Transmissioner fra Restauranter, Odd Fellow 
Palæet, Fælledparken o. s. v.), Forstærkerstationen i Køben
havn (for Kabeltransmissioner fra Udlandet) m. v. foruden 
Linier til Grammofonafspilningsanlægget samt en Linie til 
Pausesignalet, der ved Hjælp af særlige Kontakter paa den 
paagældende Jack startes automatisk, naar Proppen sættes 
i. Alle disse Jacks er direkte parallelforbundne med nøj
agtig de tilsvarende paa det andet Forstærkerpanel i Kon
trolrummet, saaledes at hver Linie har nøjagtig den samme 
Plads i begge Paneler, og ganske det samme gælder for 
Udgangsveksleren, som vi kommer til om lidt. De tre 
øverste Jackrækker i Indgangsveksleren indeholder alle Tele
fonlinierne (Konferencelinierne), deriblandt faste Linier til 
Radiofonistationerne i København og Kalundborg, Pressens 
Radioavis, Statstelefonen, K. T. A. S., Forstærkerstationen 
m. v. Saavidt det overhovedet er muligt, benyttes der altid 
to Linier mellem Kontrolrum og Udgangsstation ved Trans
missioner udefra, een Sendelinie og een Konferencelinie. 
Kan der ikke skaffes to Linier, opnaas den nødvendige 
Konferenceforbindelse ved Telegrafdupleks (ogsaa kaldet 
DX!) paa Sendelinien, men dette undgaas helst, da selv 
en ganske ringe Ubalance paa Linien medfører, at Tele
graftegnene kommer med i Udsendelsen som Klik. En 
anden Anvendelse af Telegrafdupleksen er til Fjernstyring 
af ubetjente Forforstærkere. Forstærkeren er forsynet med

et polariseret Relais, der for et Strømstød i den ene Ret
ning paa DX’en tænder Forstærker og Mikrofonstrøm og 
ved et Stød i den modsatte Retning standser Anlægget.

Bellevue Strandhotels Mikrofonforstærker startes direkte 
fra Kontrolrummet paa denne Maade, hvorimod Forfor
stærkere paa K. T. A. S.’s Transmissionssteder (Wivex, 
Palace Hotel m. fl.) fjernstyres af K. T. A. S. ved Hjælp 
af en automatisk Vælgermekanisme. Til Telefonkonferencer 
benyttes et almindeligt Magnetoapparat, der er ført ud til 
en af Snørerne i Udgangsveksleren. Fire af de andre Snører 

er ført ud til Indgangssiden af hver sin af de fire Ind

gangspotentiometre, der befinder sig nederst i næste Felt 
til højre; de fire Udgange af disse Potentiometre er alle 
forbundet i Serie og fører til Indgangstransformatoren i 
i Hovedforstærkeren, der er anbragt øverst i andet Felt. 
Potentiometersnørerne kan samtidig indsættes i vilkaarlige 
Jacks i Veksleren, og man kan her foretage hurtig Om
skiftning fra den ene Udsendelse til den anden ved blot 
at dreje det ene Potentiometer ned og det andet op; 
Propperne kan sidde i hele Tiden. Hvis det ønskes, kan 
man ogsaa blande forskellige Udsendelser sammen i et 
vilkaarligt Styrkeforhold, indtil fire paa een Gang.

Hovedforstærkeren er en 3-Trins modstandskoblet For
stærker med dobbelt Anodeafkobling for hvert Trin; der 
benyttes indirekte ophedede Rør, og Anodespændingen an
drager 250 Volt (Klemmespænding). Saavel Gløde- som 
Anodespænding faas fra særlige Omformere, af hvilke der 
findes tre (een for hvert Panel og een i Reserve), der er 
anbragte i den saakaldte Maskinkælder, som i Virkelig
heden ligger i femte Sals Højde. Hver Omformer omfat
ter en Motor til 220 Volt Jævnstrøm, en Dynamo til 10 
Volt 20 Ampere Jævnstrøm og en Dynamo til 350 

Volt 1 Ampere Jævnstrøm.
Omformerne startes og stoppes, og Dynamofelterne 

reguleres fra en Maskintavle i Kontrolrummet. Baade 
Gløde- og Anodespændingen filtreres meget omhyggeligt 
ved Drosselspoler og Kondensatorer, og trods den meget 
store Forstærkning (ca. 100 DB eller 100000 Gange) er 

det ikke muligt at høre nogen Maskintone.
Filtrene er anbragt i forskellige af Felterne under For

stærkerpanelets Bordplade. Udgangen af Hovedforstærkeren 
er modstandskoblet parallelt ind paa Indgangspotentiometrene 
i de 8 ganske ens Linieforstærkere, der befinder sig i de 
to næste Felter mod højre. Disse 1-Trins-Forstærkere er 
nærmest at opfatte som Koblingstrin til de forskellige 
Linier for at gøre disse uafhængige af hverandre; hvis man 
satte dem direkte paa Udgangen af Hovedforstærkeren, 
vilde man variere dens Belastning, og dermed Styrken 
paa Udgangen, hver Gang man koblede en Linie ind eller 
ud. I næste Nr. skal jeg beskrive Resten af Forstærker
panelet samt bringe nogle Fotografier fra Kontrolrummet.
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Piccard.
De svejtsiske Amatører etablerede under Piccards 2. 

Stratosfæretogt Forbindelse med Ballonen helt og til 16000 
m Højde.

Herom fortæller USKA’s Medlemsblad „Old Man“: Bølge
længden der blev anvendt af Piccard, var 38,5 m, og skønt 
Piccard kun havde 10 W. Input, var QRK i Zürich hele 
Tiden R9.

Denne Lydstyrke blev ogsaa konstateret, da Ballonen 
befandt sig i 16,000 m Højde 200 km sydøst for Zürich. 
Der var kun ringe Variation i Lydstyrken, men derimod 
trods Bølgelængden megen QRM fra franske og tyske 
Amatører.

OZ1D.

EDR’s Salgsafdeling.
Fritz Flensborg, Ringsted.

Postkonto 5939.

Ny QSL=Kort i EDR’s Standard Udførelse
paa hvid eller gul Karton, 100 Stk. 1,00

EDR=Emblem....................................... ....................  1,50
EDR-Brevpapir med EDR’s originale Cliché

ulin. eller lin, 100 Ark 2,00
EDR-Konvolutter...................... ..............................  100 Stk. 2,00
EDR=Logbog med Plads til ca. 800 QSO 1,00

kortbølgelitteratur :
Bramslev & Gerh. Hansen.-. Kortbølge

telegrafi og -telefoni 6,00 
Knrzwellentechnik, udg. 1931 af DASD, Berlin ca. 16,50 
Radio Amateurs Handhook, udg. af A. R. R. L. ca. 6,75
v. Ardenne, Empfang auf kurzen Wellen .........................  „ 5,50
Jauer: Kurzwellen Besteigeräte......................................... „ 2,50

E. Danvøgg, Njaisgade 8, København S.
Kaj Hesel, Allegade 23, Holstebro.
H. Tobiesen, Sønderborg.
K. J. Schmidt, Nordby, Fanø.
Simon Jensen, Dronninglund.
K. B. Larsen, Raadmandsgade 35, København N. 
N. Christensen, Raadmandsgade 19, København N. 
Ditlev Clausen, Bolderslev.
E. K. Jensen, Them St.
Gjødrik Andersen, Hallinsgade 20, København Ø. 
Emil Petersen, Vejle Søvej 59, Holte.
Orla Nielsen, Guldbergsgade 81, København N.
G. Hejgaard, Tranevej 5, København N.
Niels Poulsen, Jernbanealle 38, Taastrup.
K. Nielsen, Finsensvej 65, København F.
O. Jensen,, Saxogade 23, København V.

Chr. Thiersing, Nieis Andersensvej 44, Hellerup.
P. Petersen, Lange Müllersvej 7, København F.
H. S. Petersen, St- Kongensgade 55, København K. 
Hans Ditlev Jensen, Røde Mølle, Vestergade, Aarhus. 
Holger Hjortsvang, Hallinsgade 27, København Ø. 
Gunnar Borre, Apoteket, Vester Skerninge.
E. Holm, Harhoffs Alle 14, Ringsted.
Erik Hansen, GI. Kongevej 162, København V.
Poul Harder, Torvet, Rudkøbing.
Bjarne Aarsten, (LA3R), A=kim St., Norge..
Erik Olsson (SM7XE), Sveagatan 77, Limhamn,Malmø. 
Eigil Jørgensen, Elme Alle 19, Korsør.
Peter Jørgensen, Hørup, Als.
Nils Nordahi (SM7ZQ). Box 14, Simrishamn.
Gustaf Thulin (SM7VF), Storegatan 3, Simrishamn. 
Anton Wind, Grøndaisvej 33, København F.

OZ-DR106 — E. Danvøgg, Njalsgade 8, København S. 

OZ-DR107 —- Poul Harder, Torvet, Rudkøbing. 

OZ-DR108 — E. W. Larsen, Ingstrupsalle 38, København.

J u l e b r e v
Til alle mine Venner i E. D. R. sender jeg hermed de 

bedste Ønsker om en rigtig glædelig Jul og et godt, lyk
kebringende Nytaar.

Trods de gode Sende- og Modtageforhold jeg har, er 
der til Dato ikke andre end OZ5H, der har været saa ven
lig at „uide paa" af OZ-Hams. Det øvrige Europa har 
jeg derimod o. k. og er allerede oppe paa 177 QSO. Hi! 
OZ2Z i Thule taler jeg med hver Dag samt en Del andre 
Polarsendere. De islandske Amatører er dygtige, trods 
det de ligger saa isoleret fra den øvrige Verden. TF3GB 
og TF3TP morser, som var de Medlem af R. C. C. TF3GB 
har vist mig den Tjeneste daglig at holde mig i Forbin
delse med Reykjavik, og han sender for fuld Kraft Radio
breve til og fra mig. Breve til OZ2Z i Thule og til mig 
bedes sendt til følgende Adresse:- TF3GB, Herr Gunnar 
Bachmann, P. O. Box 231, Reykjavik.

Samme Dag, TF3GB modtager Brevene, sender han dem 
til mig. Om Aftenen har jeg saa Forbindelse med Thule, 
som faar Brevene. Hvis det ikke kan kaldes hurtig Kor
respondance, ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Under al
mindelige Forhold er en saadan Udveksling af Radiobreve 
jo ikke tilladt, men da Statens Stationer ikke kan udføre
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en saadan Korrespondance, maa Korbølgeamatørerne vise, 

hvad de kan. Længe leve Kortbølgeamatørerne! (Det er 

hørt! Red.)

Jeg har en Mængde mere at fortælle, men da jeg skal 

til Tops for ikke mere at komme ned i Vinter og skal 

være oppe, inden det bliver mørkt, vil jeg slutte denne 

min lille Julehilsen.

OZ2Z, Ole Winstedt, beder mig hilse mange Gange, og 

vi sender hermed de bedste Ønsker om en glædelig Jule

fest og et godt, lykkebringende Nytaar.

Vy 73 OZ-Hams sender

Poul J. Jensen.

OZ7GL-TF3B.

Pse QSL!
I e.i QSO, jeg den 8. November havde med D4IPF, 

beklagede denne sig over, at han næsten ingen QSL-Kort 

havde fra OZ, skønt han havde haft overordentlig mange 

Forbindelser med danske Hams. Han opgav følgende Ama

tører, der ikke havde sendt ham QSL, og jeg fø'er det 

som min Pligt at nævne dem her, selv om jeg gør det 

med Fare for at blive Uvenner med de paagældende: 

OZ3F, 3H, 5CL, 7DV, 7EH, 7HA, 7PH, 7PL, 7SS. 7VP, 

8RK, 9A og 9BP.

Jeg haaber paa D4IPF’s Vegne, at denne lille Paamin- 

delse vil bevirke, at han snart faar de Kort, han har til

gode. Medens jeg er ved det, kan jeg næsten ikke dy 

mig for at oplyse, at nogle faa af de ovenfor nævnte 

Amatører heller ikke har sendt QSL til undertegnede.

Mon jeg tør haabe, at dette ikke vil blive taget ilde op?

OZ5MK.

DR-Amatørerne.
Det glædede mig at læse i sidste „OZ“, at der virkelig 

er nogle OZ-Hams, som har Interesse af at faa DR-Rap- 

porter.

Men at der er andre Hams, som er af en anden Mening, 

blev jeg klar over Søndag d. 27. November ved at høre 

en QSO mellem to OZ-Hams, hvoraf den ene blandt an

det udtalte, at han virkelig ikke brød sig om at faa alle 

de Rapporter fra for ham ukendte Personer at svare paa, 

(Hvilket jeg ogsaa har erfaret). Men set fra DR-Amatø- 

rens Standpunkt er det jo af stor Interesse at faa et QSL- 

Kort, naar man betragter DR-Tiden som en Læretid, som 

vedkommende ogsaa sagde, for hvad lærer man ved at 

høre en Del Stationer med forskellige Signalstyrker, naar 

man ikke ved, om det er en Hartley med 3 Watt, som 

er 15 Km. borte eller CO-PA med 75 Watt, som er 150 

Km længere væk, i Betragtning af, at man jo i mange 

Tilfælde ikke kender QRB. Jeg selv vil, naar jeg i en 

meget nær Fremtid forhaabentlig begynder som Sender

amatør, sætte Pris paa og bevare enhver Rapport.

OZ-DR076.

„CQ-Svineriet“.
„Den skarpa kritiken mot OZ CQ-svineri i förra 

numret av QTC tyckes mig väl hård och anser jag ej 

klagomålen grundade på ingående undersökningar av 

förhållandena.

Jag har en längre tid noga iakttagit CQ-hundarna, 

som springa losa ute i etern, och funnit, att endast

några få av dem haft OZ stämplat på halsbandet. Att 

rikta anklagelser mot en viss nation är farligt, ty varje 

land har sina syndare. OZ är hyggligt i jämförelse 

med en del andra nationer. Man måste betänka, att

en nation med ett 50-tal aktiva sändare även har en och 

annan syndare bland dem. Här i SM äro ju så få i 

gang, att man ej märker några fel, men SM har haft 

och får nog även sina syndare liksom alla andra länder. 

Att stämpla OZ som eterns „enfants terribles“ är ej 

snällt, då man vet att OZ är en nation, som verkligen. 

är i luften och det med var och varannan station 

kristallkontrollerad. God ton, och de flesta äro fb att 

prata med.

Vi måste komma overens i luften och ej klaga på 

andre, så länge vi ej själva ha rent mjöl i påsen.

sign. SM5UR“.

Ovenstaaende Indlæg, som ogsaa offentliggøres i næste 

Numer af „QTC“, har vi modtaget fra S. S. A. Sekretæren 

(SM5ZX) meddeler, at adskillige SM-Hams har udtrykt 

deres Misfornøjelse over, at deres Blad har omtalt en 

venligsindet Nation paa den Maade, som skete forleden,, 

og han udtaler Haabet om, at det gode Forhold mellem 

de to Landes Amatører atter maa være tilvejebragt.

Vi takker vore svenske Venner for deres Udtalelser og 

kan forsikre dem om, at vi forlængst har tilgivet dem alt..

R e d .

Dersom De benytter MO-PA, bør De ikke indskyde en 

Drossel i den fælles Anodeledning, da Spændingen over 

MO-Røret i saa Fald varierer ved Nøglingen. Hvis De 

f. Eks. har en Drossel med 300 Ohms Modstand, og 

Pladestrømmen i MO er 30 MA, vil Droslen foraarsage 

et Spændingsfald paa 9 Volt. Naar Nøglen bliver trykket 

ned, og Strømmen stiger til f. Eks. 100 MA, vil Spæn

dingsfaldet blive 30 Volt. Paa MO vil Spændingen saa- 

ledes variere 21 Volt, hvilket fuldstændig kan ødelægge 

Tonen! Der bør følgelig indskydes 2 Drosler fra den 

fælles Anodeledning til henholdsvis MO og PA.
OZ2P.

OZ5R’s Forstærkertrin med d€t store Tomgangsforbrug,, 

som omtaltes under Traffic-Notes i sidste Nr., lider even

tuelt af ultrahøjfrekvente Parasitsvingninger. Hvis dette 

er Tilfældet, skulde de kunne fjernes ved at indskyde en 

ganske lille Drosselspole (5 —10 Vindinger, 1 cm. Diameter, 

2—3 mm Vindingsafstand) i Anodeledningen helt henne 
ved Lampesoklen. OZ2Q.

Skal man anbringe Ledninger paa Krafttransformatorer, 

Blokkondensatorer eller andre Komponenter med Lodde

flige, og Lodning ønskes undgaaet, er Kronemuffer meget: 

praktiske at anvende. Forbindelsen er solid, Ledninger 

skiftes meget hurtigt, og Udseendet er ogsaa fuldt tilfreds

stillende, naar Porcellænsmuffen fjernes. OZ7F.
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Klubaftener i København.
E. D. R.s københavnske Afdeling har-truffet Arrange

ment om Afholdelse af faste Klubaftener hveranden 

Mandag. Mødesteder: »Ordens Huset“, Griffenfeldts

gade 7, 1. Sal o. Gaarden. Der bliver hver Gang 

fri Diskussion, kammeratligt Samvær og eventuelt et 

kort Foredrag. Første Mødeaften bliver Mandag 

d. 19. December, og de øvrige foreløbig d. 2., 16. 

og 30. Januar, hver Gang Kl- 19,30 pr. Forhaabent

lig vil Tilslutningen blive saa stor, at Arrangementet

kan blive permanent. 

Da vor Formand, Ing. cand, polyt J. Steffensen i nogle 

Maaneder er forflyttet til Kalundborg i Anledning af Ra

diofonistationens Ombygning, har Næstformanden, Ing. cand. 

polyt. Gerh. Hansen midlertidig overtaget Formandshvervet.

Sekretæren, Postboks 11, Ringsted, besvarer med Glæde 

tekniske Spørgsmaal fra vore Læsere. Han ønsker dog 

gerne Medlemsnummeret opgivet.

Flytning bedes i god Tid anmeldt til Kassereren, Henry 

Larsen, C. J. Brandtsvej 23, København N.

Der er nu Tale om Dannelse af Forsøgskreds 3 (Anten

neforsøg). Interesserede bedes henvende sig til Redaktionen.

E. D. R. har — takket være OZ7EL — opnaaet en 

Overenskomst med Fotograf Elfelt, Østergade 24, Køben

havn K. om meget billig Fotografering i Anledning af vor 

paabegyndte Serie: „Danske Hams“. E. D. R. betaler 

Fotograferingen, og vore Amatører faar selv et Fotografi 

udleveret for deres Ulejlighed. Vi forlanger kun, at de til 

Gengæld giver os en kort Beskrivelse af deres Data som 

Kortbølgeamatør. Husk det Provinsamatører, naar I kom

mer til Hovedstaden!

Desværre maa en Del teknisk Stof atter denne Gang 

udgaa paa Grund af Pladsmangel. Vi haaber at kunne 

i bringe det i næste Numer.

Opkrævningerne for Januar Kvartal blev udsendt for en 

Uges Tid siden. Skulde De af en eller anden Grund ikke 

have faaet den indløst, saa husk i god Tid at indbetale 

Kontingentet paa vor Postgiro Konto. Heller ikke i det 

nye Aar kan De undvære E. D. R. og „OZ“.

E. D. R.s fynske Afdeling afholder det traditionelle Nyt
aarsstævne paa Industripalæet (Albanitorv) i Odense Søn

dag d. 8. Januar Kl. 14,00. Programmet er endnu ikke 

fastlagt, men det vil antagelig komme til at byde paa 

Foredrag, kammeratligt Samvær m. m. Indbydelseskort ud

sendes senere til Afdelingens Medlemmer. Alle Medlem

mer af E. D. R. er yderst velkomne, og nærmere Oplysninger 

kan faas hos OZ7F.

Det er blevet os meddelt, at Julehilsener til OZ2Z i 

Thule kan sendes som almindelige Telegrammer gennem 

Statstelegrafen. Naar Telegrammet foran Adressen forsy

nes med Bogstaverne LT, er Gebyret kun 25 Øre pr. Ord 

i Stedet for den ordinære Takst paa 70 Øre pr. Ord. 

Men prøv ogsaa at faa QSO med 2Z. Han har nu ret 

ofte direkte Forbindelse med Lyngby Radio.

De nye smukke Medlemscertifikater skulde nu være sendt 

til alle vore Medlemmer. Hvis der trods alt er enkelte, 

som af en eller anden Grund intet har modtaget, bedes de 

henvende sig til Kassereren.

Den nye Udgave af „Kortbølgeamatøren“ ventes færdig 

i Slutningen af denne Maaned. Bogen faar et helt nyt 

Format og Udseende. Af Indholdet kan nævnes en a jour

ført Liste over „Prefixes“.

Nye »Prefixes“ fremkommer stadig. Det sidste er saa

ledes FF, hvormed to Stationer - FF8BG og FF8GD - er 

blevet rapporteret. Deres QRA er Byen Djelfa i Sahara

Ørkenen, 250 engelske Mil syd for Algier. FF8BG er 

den samme som old FM8BG.

Paa Grund af, at det i sidste Øjeblik er besluttet at 

udvide dette Numer fra 12 til 16 Sider, sker Afleveringen 

til Postvæsenet en Dag senere end sædvanlig. Vi haaber, 

Læserne tilgiver os Forsinkelsen, og at de faar Glæde og 

Udbytte af det store Julenumer.
H. F.

Hvad savner De i „OZ“? 

Send Redaktøren et Par Ord derom!
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De gode Ønsker under ovenstaaende 
Tegning (udført af OZ7Z) gør Redaktionen 
ogsaa til sine, og vi takker Læserne for 
godt Samarbejde i det gamle Aar. Paa 
Gensyn i 1933!

Forøvrigt mener vi,

at dét er forkasteligt at kalde op med CW, naar man øn
sker en Fone-QSO og ikke selv er i Stand til at gennem
føre QSO med CW. Husk, at ikke alle Amatører har 
Fone!

Alle Oplysninger om Foreninsforhold faas ved skriftlig Hen
vendelse til Sekretæren: Ahrent Flensborg, Postboks 11, Ring
sted. E. D. R.s Salgsafdeling er samme Sted.

Af Korrespondance vedrørende Indholdet af „OZ“ sendes til 
Redaktøren: Helmer Fogedgaard pr. Skrøbelev St.

QSL-Kort sendes til Postboks 79, eller direkte til Lederen af 
QSL-Cantralen: Ernst Eliasen, Livjægergade 42, København Ø.

Kassereren: Henry Larsen, C. J. Brandtsvej 23, København N. 
træffes personlig hver Mandag Kl. 19-21. Pengebeløb bør 
sendes, til Postkonto Nr, 22116. Klager vedrørende Tilsendelsen 
af „OZ“ rettes til Postvæsenet.

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

Ansvarshavende Redaktør: Helmer Fogedgaard. 

Afleveret til Postvæsenet Torsdag den 15. December.

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.

KRAFT

TRANSFORMATORER

VIKLES EFTER OPGAVE UDEN 

PRISFORHØJELSE

H & K Lübcke
FABRIK FOR RADIOMATERIEL 

St Kongensgade 27. — Tlf. 15249 - 15269.
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