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Amatører — og dog Specialister.
Betegnelsen „Amatør“ har ikke altid haft en lige fin
Klang, idet man herved har forstaaet en Person, der
fusker

paa

Fagmandens

Omraade.

Men

i

hvert

Udseende. Og heldigvis er det heller ikke nødvendigt
for Virkningsgradens Skyld.

Fald

Pressen skrev meget venligt om Udstillingen, men en

indenfor vort Felt er der ikke noget nedværdigende i

Del Misforstaaelser af teknisk Art kunde ikke undgaas.

Amatørbetegnelsen — tværtimod. Vi er slet ikke kede

Dette

af at blive kaldt Amatører.

tydeligt, hvor specielt det Omraade er, som vi Amatører

Ser man nærmere paa Sagen, saa opdages det hurtigt,

sammen

med

Publikums

Spørgsmaal

viste

os

bevæger os paa. Naar dertil føjes vore særlige Fagudtryk,

at selv Folk, der ifølge deres Uddannelse kan kalde

det

sig

Amatørbe-

teknisk Indsigt, Morsefærdighed o. s. v., saa er det

vægeisen. Det lyder maaske paradoksalt, men det er

tilstrækkelig tydeligt paavist, at den kyndige Kortbølge

rigtigt. Forklaringen er den, at enhver, der af Interesse

amatør i høj Grad er Specialist. Ogsaa Kendskabet til

Fagmænd,

føler

sig

hjemmehørende

i

internationale

Amatørsprog,

Nødvendigheden

af

for et Fag arbejder dermed i sin Fritid uden Tanker

de enkelte Bølgebaands varierende Egenskaber til for

om

skellige Tider kræver et særligt Studium — ikke mindst

økonomisk

Udbytte,

kaldes

Amatør.

Mange

naar

ogsaa vidt ved Selvstudium, saaledes at Grænsen mellem

for

Amatør og Fagmand ofte er meget udflydende.

rigtig

Kortbølgeamatøren

er

i

Virkeligheden

udpræget

Specialist paa sit Felt. Man mærkede det tydeligt paa

DX-Eksperten.

Uden

Kortbølgeamatør,

Energi

men

til

naar

ingen

Gengæld

at

aabnes

blive
der

for Muligheder af eventyrlige Dimensioner, naar Maalet
er naaet.

E.D.R.s Udstilling i Odense, hvor det var nødvendigt

Der er ingen Tvivl om, at det i første Række var de

at give det store Publikum en meget populær Forklaring

specielle Attraktioner og Kuriositeter, der trak det store

paa hele vor „mystiske" Virksomhed, for at de kunde

Publikum til vor Udstilling. De tekniske Detaljer havde

faa

ikke

man ingen Forudsætninger for at faa Udbytte af, saadan

engang klar over, at de mange Apparater paa E.D.R.s

som E.D.R.s Medlemmer. Men Udstillingen gav alligevel

Stand

dog

Offentligheden et Indblik i, hvad vi arbejder med, og

ogsaa bemærkes, at Flertallet af de udstillede Selvbygger

hvad vi opnaar. Det er kun gavnligt, at man i videre

tilstrækkeligt

Udbytte

udelukkende

var

af

Besøget.

Amatørarbejde.

Folk

Her

var

maa

arbejder stod betydeligt over de gennemsnitlige Amatør

Kredse ved, at Amatøren og Specialisten kan forenes

frembringelser. Det er jo ikke enhver givet at kunne

i een Person. Saadan bør det altid være, for det er

arbejde i Metal og give Apparaterne et kommercielt

den bedste Garanti for Amatørbevægelsens høje Stade.
H. F.
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En frekvensstabiliseret Oscillator.

Output bliver ensrettet af Dioden og koblet tilbage til
Gitteret som Gitterspænding. Paa denne Maade holdes
Forholdet mellem Gitter- og Anodestrøm konstant.

Af I. B. Clark, G2BIB i „T. & R. Bulletin.“

Denne Oscillatoropstilling er maaske ikke saa kendt
blandt Amatørerne, som den burde være paa Grund
af sine gode Egenskaber, Ser man paa de tilhørende
Diagrammer, vil man opdage, at Opstillingerne ikke
kræver dyre Komponenter — ja man kan vel vanskeligt
tænke sig noget simplere.

Der er to Maader at koble Strømmen tilbage paa.
I Fig. 1 er vist en Metode, hvorved Gitterspændingen
paatrykkes

Gitteret

direkte.

R1

bruges

til

at

holde

Diodens HF-Potential højere end Gitterets Potential.
Denne Metode kan ogsaa bruges ved direkte opvarmede
Rør. I Fig. 2 er vist Katode-Tilbagekoblingsmetoden.
Denne anden Opstilling er ogsaa udmærket til en 56
MC TPTG. Fig. 3 viser Diagrammet anvendt paa en
stabiliseret ECO. Andre Anvendelser giver sig selv og
skal derfor ikke omtales her.
Modulation af Oscillatoren kan foretages i Serie med
Gitterspændingsmodstanden, og der kræves kun meget
ringe input til Modulation. I Praksis viste det sig, at
en Pick-up og en 4: 1 Transformator var alt, hvad der
behøvedes, men det afhænger for en stor Del af,
hvilken Type Rør man bruger.

L1, L2, Cl og C2 afhænger af Frekvensen.
C3 = 10 cm Mica.
C2 = 200 cm do.
R1 = 0,5-1 Megohm.
R2 = 50.00 0 Ohm til 1 Megohm.

I Tyskland er Opstillingen prøvet til et godt Stykke
over 56 MC, og det viste sig, at den gav et meget
stabilt Output selv paa disse høje Frekvenser. Op
stillingen er derfor udmærket egnet for Amatører, som
ønsker noget, der er bedre end en selvsvingende Os
cillator

paa

de

ultrahøje

Frekvenser.

arbejder med Supere, vil opdage,
sig udmærket til 2. Detektortrin.

at

Amatører,
Metoden

der
egner

Temperaturen

har

ingen

Indflydelse

paa

Systemet,

naar man blot lader Senderen staa et Øjeblik, saa den
kan blive varm. For at faa Oscillatoren i Gang er det
nødvendigt at afbryde Diodens Anode ved Hjælp af
en Omskifter. Derefter afstemmes Oscillatoren paa
samme Maade som en normal selvsvingende Oscillator,
indtil Anodestrømmen er minimal. Saa forbindes Dioden
igen, og Anodestrømmen vil falde til en noget lavere
Værdi, men Røret vil blive ved at svinge med stabili
seret Frekvens.
Det er ikke tilraadeligt at bruge mere Tilbagekobling

L1, L3, Cl og C2 afhænger af Frekvensen.
L2 omkring Halvdelen af L1.

eller et Rør med meget høj Forstærkningsfaktor. Gør
man det, bliver Output som Regel meget lille. Til Slut
ønsker Forfatteren at udtrykke sin Tak for Samarbejdet

R1 = 20.000—100.000 Ohm.

med D4BUF, G2BUC og Herr W. Schramm.

C3 = 1000 cm Mica.

(Oversat af OZ4U).

Det er ikke nødvendigt at sige meget om Princippet
for Opstillingen, udover at enhver Forandring i HF18

Kortbøigestation OZ7BO, København.

overflødig. Det kan maaske interessere, hvilke Sikker

Grundet paa Flytning fra DC til AC, hvorved hele
det tidligere benyttede Omformeranlæg blev overflødig

forskellige Spændinger til de Steder, de er bestemt til!
Først og fremmest er Transformatoren, der forsyner

gjort, blev det besluttet

anvendte

Kvægsølvrørene med Glødespænding, isoleret kraftigt
mellem Primær og Sekundær (Masser af Olielærred).

Byggemaade a la Fuglerede. Som det fremgaar af
Billedet*), er Senderen opbygget paa Metalchassis.

Dernæst er alle LF-Drosler lagt i Minus og den ene
Side jordforbundet. (Herfra undtaget Droslen i Ens

Skelettet

retteren,

og

samtidig

og

forlade

Hylderne

den

hedsforanstaltninger

at bygge hele Stationen
hidtil

er af

med

Jern,

Held

Forplade

og

om

Over-

plade af Aluminium. Maalene er 40x40x75 cm.

der

der

giver

blev

truffet

Gitterspænding.

for

Her

at

holde

sidder

de

den

i

Plus, men er altsaa alligevel jordforbundet). Metrene
er indsat saaledes, at der, saafremt der skulde opstaa

Da Senderpanelet var bestilt, fik jeg pludselig alvor
lige Betænkeligheder m. H. t., hvordan det skulde

Isolationsdefekt,

ingen

Ulykke

sker.

(Helweg

Mik-

lykkes mig at foretage en god og sikker Isolation, og

kelsens Metre er iøvrigt skudsikre for Spændinger indtil

da der for sidste Trins Vedkommende er Tale om
2000 Volt RAC, turde jeg ikke uden videre gaa ud

2000

fra, at Isolationen i Transformatorer, LF-Drosler, Maale-

og anbragt paa Porcelænsisolatorer. Ligeledes er Afstemningskondensatoren i Udgangstrinet lagt op paa

Volt).

By-pass

Kondensatorer,

der

er

udsat

for

høje Spændinger, er hjemmelavede (Staniol og Glimmer)

instrumenter etc. vilde være tilstrækkelig effektiv. Naa,
Skabet var bestilt, og nu maatte jeg se, hvordan jeg

Porcelænsknapper,

og

Afstanden

fra

Aksen

til

For

klarede den.
Det gjorde jeg imidlertid, og det var endda ikke nær

pladen er rigelig stor samt sikret med tyk Flex.
Den
eneste
forekommende
Neutrodyn-Kondensator

saa

sig,

er sikret ved en Seriekondensator, saa der heller ikke

at mine Anstrengelser ikke havde været forgæves.
Senderen er meget stabil at arbejde med, Parasit
svingninger og uønskede Koblinger er den saavidt vides

Sikringer i samtlige Ensrettere. Opbygningen er fore
taget paa den Maade, at Ensrettere og Filtre uden

vanskeligt,

som

jeg

havde

tænkt.

Det

viste

her

kan

opstaa

Overraskelser.

Endelig

er

der

indsat

fuldstændig fri for, og Neutralisering af sidste Trin er

Undtagelse

f *) Senderen paa Philips Stand Side 25.

Sal“ findes Krystaloscillator (Penthode) samt første For
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er

anbragt

i

nederste

Etage.

Paa

„første

stærker

(Tetrode).

Paa

„anden

Sal“

er

Udgangsfor

stærkeren (QB 2/75) og Antenneafstemningen.

gives en saadan Gitterforspænding, at den gaar som
Klasse A.

Om Diagrammet er der ikke noget særligt at bemærke.
Udgangsrøret, der er et Skærmgitterrør, behøver p. Gr. a.

gitteret,

vil

den

effektive

Forspænding

effektive

Afskærmning

fra

forrige

Trin

ingen

Stabilisering, hvad der gør QSY til andet Baand dejlig

gitterspændingen

til

kun

arbejder,

Oscillatoren

Udgangsrøret.
naar

Det

Nøglen

nu

Vekselspændinger
disse

skiftevis
i

paatrykkes

forøge

Takt

med

og

Modulator-

reducere

den

Frekvensen

med

Ensretter,

deraf følgende tilsvarende Variationer i Modulatorens
Pladekreds. Samtidig opstaar der en høj Vekselspæn

paa Nøgle
og Skærm-

spænding mellem Modulatoren og den modulerede For
stærker vil variere i Takt med de Vekselspændinger,

betyder,

der paatrykkes Modulatorens Gitter.

let. Gitterspændinger faas fra indbygget
saaledes at Senderen er 100 % „self contained“.
Til Slut skal blot gøres opmærksom
metoden. Nøglen afbryder samtidig FD

Naar

ding

er

oppe,

at

over

hele

Systemet,

og

Fordelingen

af

Anode

og

dennes HF-Energi skal trænge gennem to „døde“ Trin
for at naa ud i Antennen. Signalet staar derfor meget
skarpt. Der er modtaget Rapporter paa R9 og Spacer
RO. Paa Grund af BCL’s har noget af denne „Skarp
hed“ dog maattet skæres af med en rigelig dimensioneret
Drossel (10 Hy) i Nøglekredsen. Yderligere har denne
Nøglemetode den Fordel, at den er fuldstændig forstyrrelsesfri. Som Bevis herpaa kan anføres, at der,
skønt Stationen er beliggende i stærkt bebygget Kvarter
i København, kan arbejdes paa 7MC med 180 Watt
uden at forstyrre.
Modtageren vil, naar denne Artikel læses, være en
S/S Super.

OZ7BO.
I

Serie-Modulation.
Skønt Serie-Modulation er af betydelig ældre Op
rindelse end Heisingmodulation, er den i mange Aar
blevet fuldstændig overset, og i det store og hele har
den tekniske Presse omtalt den meget lidt. Den vigtigste
Grund til dens Mangel paa Popularitet i professionelle
Kredse er, at der er meget faa Rør fremme med
Karakteristiker, der betinger deres Anvendelse til SerieModulation. Nu har der imidlertid vist sig en voksende
Interesse i de sidste Par Aar, og B.B.C. bruger Systemet
i sin nyeste og kraftigste Sender. I Norge, Australien
og et Par andre Lande har Serie-Modulationen ogsaa
fundet fornyet Anvendelse.
er

vist

i

Fig.

1.

Det

vil

Øjeblik,

hvor

Modulatorimpedansen

er

størst

komme Modulatoren tilgode, idet den modulerede For
stærker samtidig faar et Minimum af Pladespænding.
Omvendt vil der ved positive Spidsspændinger i Inputtet

Af W. A. PENTON, ZL3AN, i „Break-in“.

Principskemaet

det

(d. v. s. i de lavfrekvente Inputspændingers negative
Spidser), vil den overvejende Del af Pladespændingen

ses,

at

Modulator og den modulerede Klasse C Forstærker
ligger i Serie over Højspændingen, og at der følgelig

indtræffe minimal Modulatorimpedans med deraf føl
gende minimal Pladespænding. Da vi saaledes i Modula
torens Pladekreds faar en nøjagtig Reproduktion af de
lavfrekvente Inputspændinger,
stillende Modulationsproces.

opnaar

vi

en

tilfreds

Saa vidt det rent principielle. Vi kan nu drøfte de
Problemer, der kan opstaa, naar vi vil føre Systemet
ud i Praksis. Det første, der maa tages i Betragtning,
er de Forhold, der maa være til Stede, hvis vi vil
opnaa 100 % Modulation med et Minimum af For
vrængning. De er i store Træk, som følger:
1)
Modulatorrøret maa arbejde i Karakteristikens
Afskæringspunkt i dets Inputspændingers negative Spidser.
Dette betyder, at Modulatorimpedansen i det paagæl
dende Øjeblik maa være uendelig stor, og at den fulde

gaar
samme
Anodejævnstrøm
gennem
hvert
Rør.
Modulatorrøret skal imidlertid have den Egenskab, at
det uden Modulation har en større DC-Plademodstand

Pladespænding paatrykkes Modulatorrøret,
Spændingen over det modulerede Trin er Nul.

end den modulerede Forstærker. Af denne Grund vil

dingers positive Spidsværdier maa Modulatorimpedansen

Jævnspændingen

over

Modulatoren

altid

være

2)

Ved

Modulatorrørets

lavfrekvente

saaledes

at

Inputspæn

større

falde i en saadan Grad, at den over denne opstaaende

end Spændingen over det modulerede Trin. Modulatoren

Spænding er lig med den totale Pladespænding minus
20

det dobbelte af den Jævnspænding, der opstaar over

toren maa beregnes og bibeholdes, for heraf afhænger
Fordelingen af Spændingerne indenfor Systemet. I de

den modulerede Forstærker uden Modulation,
3)
Modulatorrørets Karakteristik maa være saaledes,

faa kommercielle Installationer, der for Tiden er i Brug,

at det Stykke af den, der kommer til Anvendelse ved

opnaas

fuld Modulation, i alt væsentligt er lige.

indskyde det fornødne Antal Rør i Parallel eller
Push-pull Parallel for derved at opnaa det rigtige For
hold mellem Modstandene i Modulatoren og den

dette

ved

Arrangementer,

hvorved

man

kan

De første to Krav tilfredsstilles af saa godt som
ethvert Rør paa Markedet, hvorimod det tredje kun
opfyldes af meget faa Rør paa Grund af den Forvræng
ning, der opstaar som Følge af det nederste Knæk i

modulerede Forstærker, idet man samtidig opnaar den
nødvendige Emission til den Energi, hvormed Systemet

Karakteristikken,

skal arbejde.

altsaa

naar

Pladestrømmen

nærmer

Oversat af OZ5MK.

(Fortsættes).

sig Nul. Skønt intet Rør teoretisk set er fuldt anvende
ligt, kommer man dog ret nær til Idealet med et Rør
med lille Forstærkningsfaktor, idet disse Typers Plade
karakteristik

praktisk

talt

er

retlinjet.

Det

vanskelige

ved det er, at Karakteristikens Knæk altid er meget
brat, hvad der ikke alene bevirker, at Forvrængningen

Kortbølgemodtageren og dens
Konstruktion.
Af Poul J. Jensen, OZ7GL.

er kraftig ved ca. 80 % Modulation, men ogsaa, at
det er meget vanskeligt at naa de 100 % ved den
negative Spidsspænding. Dette resulterer naturligvis

Staar man over for at skulle bygge sig en Kortbølge
modtager, dukker forskellige Problemer op, som man
almindeligvis ikke tænker paa. Stiller man Betingelserne
til den saa store, at det vil kræve megen Tid og mange

i en skæv Bølgeform ved høj Modulationsprocent.

Eksperimenter for at faa den helt fb Modtager udført,

Statiske Kurver
for RCA Type 831
og RCA Type 845.

er man mange Gange tilbøjelig til at lægge Sagen paa
Hylden eller at stille sine Fordringer ned og bygge en
ganske

almindelig

Detektor-Modtager,

som

der

jo

sjældent er nogen Kvaler med. Jeg vil prøve i følgende
at skrive de Tanker, som i Øjeblikket er ved at blive
ført ud i Praksis efter mange modne Overvejelser.

Ep
Pilene angiver Arbejdspunkterne.

Jeg har hidtil kørt med en HF-Det.-LF Modtager,
som i alle Maader virkede fortrinligt. Samtidig med
den kørte jeg ofte med en Det.-LF Modtager. Naar

Fig. 2. — Kurver for Jow-Mu og high-Mu Rør.

Med Rør med mellemstor eller stor Forstærknings

jeg sammenligner disse to og stiller dem op mod hin
anden, er det interessant at se, hvor fint Det.-Modtageren klarer sig i Forhold til sin lidt større Broder.

faktor kan der opnaas en større Modulationsprocent,
da Knækket i saadanne Rørs Karakteristik ikke er saa
brat. Rør med stor Forstærkningsfaktor har imidlertid
som oftest slet ikke nogen retlinjet Karakteristik, men

Begge er de omtrentlige kraftige, naar Tilbagekoblingen
blot arbejder fint. Med induktiv Kobling plus en ca.
25 cm Blok mellem Antennen og Det.-Modtageren er
den lige ved at være lige saa selektiv som HF-

derimod en svagt kurvet Karakteristik. Dette betyder,
at

Forvrængningen

naar

allerede

gør

sig

kommer

op

omkring

stærkt

Rent

Modtageren og ligesaa let at indstille, naar undtages
„Hullerne“ fra Antennen. Vel er Forstærkningen større

Output til Modulering af et nogenlunde stort Klasse C
med

paa 3,5 og 7 MC (men paa 14 MC er der ikke nogen
kendelig Forskel) for HF’ens Vedkommende, men dette

RCA 831, til Sammenligning

betyder saa lidt, at jeg ser bort fra det. Hvad var

med Kurven for et Rør med lille Forstærkningsfaktor,

der at gøre for at forbedre disse Modtagere?
Først og fremmest kunde Forstærkningen bringes op

Fig

2A

viser

Karakteristiken

stor Forstærkningsfaktor,

for

50

gældende,

bortset herfra giver saadanne Rør i Reglen utilstrækkeligt
Trin.

Modulationen

et

%.

Rør

845 (2 B). Man ser heraf Pladekarakteristikens Ind
flydelse paa Modulationsevnen.
Den anden Mangel ved Serie-Modulation ligger i den
høje Anodespænding, der kræves. Hvis f. Eks. Modula-

LF-mæssigt set ved at tilføje et Trin til; det blev bestemt.
Forstærkningen kunde ogsaa blive lidt større ved Til
føjelsen af et HF-Trin, dog vilde et HF-Trin hellere

toren skal have 2000 Volt, og den modulerede For

blive foretrukket af Hensyn til den større Selektivitet

stærker 1200 Volt, maa man have et Højspændings
anlæg, der kan afgive 3200 Volt ved fuld Belastning
— en dyr Historie. Det korrekte Forhold mellem

større paa de højeste Frekvenser. Saa besluttede jeg at

Modstandene i den modulerede Forstærker og Modula-

forsømt af Kortbølgeamatørerne: Superen.

end af Hensyn til Styrken, som ikke vil blive meget
gaa en hel anden Vej, som her i Danmark har været
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En

god

HF-Styrke,
enkel

og

kraftig

Selektivitet,

Betjening

er

Højttalerstyrke,
Kvalitet,

blandt

Fadingkontrol,

nøjagtig

de

Fordele,

byde. En Pentode i Udgangen
forstærkning. Som Detektor en

Justering
Superen

er kortsluttet. En Omskifter, der i tre Stillinger kan

og
kan

med eet Trins ForDiode, som ligeledes

styrer Fadingkontrollen og saa MF-Trinet. Den største
Forstærkning opnaas ved at benytte en saa lille Fre

tilslutte 1) Lysnet til Transformator, 2) Anodespænding
og 3) Beat-Osc., vil være praktisk. Af Betjeningshaandtag,
som ikke bør glemmes, er Tonekontrollen.
En saadan Modtager som ovenfor beskrevet vil i et
af de nærmest følgende Numre blive forklaret i Diagram.

kvens som muligt ved kun eet Trin f. Eks. 100 KC.
Men denne Frekvens er ikke morsom at arbejde med,
da den vil kræve en meget, meget fin Forselektivitet

DR-Rubrikken

for at undgaa, at Stationerne kommer ind to Gange.

Redigeret af OZ-DR212.

Hvis f. Eks. Oscillatoren staar paa 7200, vil Stationer,
der ligger paa 7100, gaa ligesaa kraftigt ind som dem

Vore nye Medlemmer.

paa 7300.
Naturligvis vil den Station, til hvilken Forkredsene
er afstemt, gaa bedre ind, men Kredsene kan dog

Efter Udstillingen i Odense er der kommet en hel
Del nye Medlemmer, hvoraf flere allerede har skrevet
til mig angaaende DR-Arbejdet, og det har foranlediget

kun med Besvær laves saa fine, at de helt kan udelukke
„Spejlstationen“. En højere MF maa altsaa vælges. I

mig til at skrive dette. Sagen er nemlig den, at de
fleste straks begynder med at tænke paa at bygge
Sender og alt, hvad der hører dertil; men det er

Handelen faas MF-Spoler paa 500 KC paa Jernkerne,
men denne Frekvens vil kræve et ekstra Trin, saafremt

ganske forkert. Det kan slet ikke nytte, at man straks
vil starte Senderen.

Forstærkningen skal være ligesaa stor som paa 100 KC.
Men den Ulempe maa tages med. Medens Spejl
stationerne før laa 200 KC fra hinanden, vil Afstanden
nu være 1000 KC. Dette er en Kortbølgekreds villig

Først og fremmest skal man kende sin Modtager ud
og ind, og man skal kunne betjene den rigtigt; paa
den Maade vil man ogsaa efterhaanden lære de for
skellige Baands Mærkværdigheder at kende; det er

til, og Ulempen med at faa Stationerne ind to Gange
er vi kommet udover.
Som 1. Detektor maa et Blandingsrør benyttes, dog

nemlig

eet, som ikke samtidig benyttes som Oscillator, da dette
disse Rør ikke villige til at gaa ret langt ned i Bølge.
En Triode som Oscillator er fortrinligt. Af Hensyn til
kraftige,

nærliggende

Stationer

vil

et

Betingelse

for

at

kunne

blive

en

virkelig

en Amerikaner, at man skal kalde ham op Kl. 17 paa
7 MC, for han kan sandsynligvis slet ikke høre Europa
paa den Tid af Dagen.

kan bringe adskillige Besværligheder med sig; bl. a. er

meget

en

god „Ham“. Det kan ikke nytte, at man aftaler med

Det er kun et enkelt Eksempel, men paa samme

HF-Trin

være at foretrække af Hensyn til før omtalte „Spejl“.

Maade er der døde Perioder paa de andre Baand, og
det er en meget interessant Opgave saaledes at gaa

Det vil ogsaa være en stor Hjælp, saafremt man er
Senderamatør og ønsker at arbejde med Duplex, selv
med stor Energi paa Senderen paa saavel Fone som CW.

paa Opdagelsesrejse gennem de forskellige Baand, en
Opgave som DR-Amatørerne kan faa meget Glæde af.
Men husk: Naar man sætter sig ved sin Modtager,

En Modtager af beskrevne Art kræver Tid og Omhu,

saa notér Tidspunktet og de Lande man efterhaanden

og

man

maa

gaa

frem

Trin

for

Trin,

Bølgeomraade

hører. Paa den Maade vil man snart kunne finde ud

for Bølgeomraade, og den skal naturligvis være lysnetdrevet. God Afskærmning, robuste Materialer og god

af, hvornaar man kan høre de forskellige Verdensdele
paa de forskellige Baand. Til Slut et Par Ord om selve
DR-Arbejdet. Det gaar — som ovenfor nævnt — først

Placering af Delene er af stor Vigtighed. Spolerne skal
skiftes med Omskifter, god og tydelig Skala med en

og fremmest ud paa selv at blive dygtig; men man

robust Kondensator er en Nødvendighed.
Er det en Vekselstrømsmodtager, kan følgende Rør

kan paa samme Tid ogsaa hjælpe Senderamatørerne
med deres Arbejde, idet man ved Hjælp af QSL-Kort

benyttes: HF/AF3, 1. DET/AH1, OSC/AC2, 1. MF/
AF2,
2.
MF/AF2,
2.
DET/AB1,
BEAT-OSC/AC2,

kan meddele dem, hvis der er særlige bemærkelses
værdige Ting, der gør sig gældende ved deres Ud

LF/AF7

sendelse.

og

UDG/AL2.

Som

Ensretterrør

vil

et

Rør

af 80-Typen være at foretrække.
Fadingkontrollen skal kunne virke paa HF og de to

Ved at blive dygtig tænker jeg nu først og fremmest
paa selve Morsen. Selv om der kun kræves 60 Tegn
i Minuttet, bør man uden Vanskelighed kunne høre og

MF-Rør, og den maa kunne kortsluttes fra et Haandtag paa Forpladen. Foruden den normale Volumen

sende 80, før man tænker paa at tage Senderlicens.

kontrol, som sidder mellem Diode og LF, er det tilraadeligt
at kunne variere HF-Styrken, naar Fadingkontrollen

Det lyder maaske lidt voldsomt, men i Virkeligheden
er det meget let. Man begynder blot med at lytte til
22

en Station, der ikke sender ret hurtigt og prøver saa
at forstaa saa meget som muligt. Naar man blot bliver

stand paa 40 Ohm og en Følsomhed paa 0,1 Volt ved
et Strømforbrug paa 2,5 MA, Hertil kommer saa en

ved paa denne Maade, vil det ikke vare længe, før

Del Shunte og Forlagsmodstande, saa man er i Stand
til at maale op til 500 MA og 1000 Volt DC. An

man forstaar en Masse af, hvad Amatørerne sender.
Samtidig opnaar man at lære en hel Del af de For
kortelser,
som
Amatørerne
almindeligvis
anvender.
Efter at have arbejdet paa denne Maade i kortere
eller længere Tid, alt efter hvor ihærdigt man hænger
i, vil man kunne bestaa Morseprøven og ansøge om
Senderlicens. For dem, der bor i København, vil det
være mest praktisk at deltage i E.D.R.s Morsekursus
hver Onsdag og Fredag.
Til Oplysning for de nye Medlemmer skal jeg lige
lidt nærmere præcisere, hvad DR-Amatører er. DRAmatører er Amatører, der udelukkende beskæftiger
sig med at lytte til og rapportere Senderamatørernes
Udsendelser. Saa snart man altsaa er saa nogenlunde
i Stand til at forstaa Morsealfabetet, indsender man en
Anmodning

til

DR-Lederen

om

at

faa

tildelt

et

DR-

Nummer. Naar det er sket, kan man sende sine Rap
porter til de aflyttede Stationer gennem QSL-Centralen
ved Hjælp af QSL-Kort, og modtager saa til Gengæld et
Kort fra den Station, man har rapporteret. Tildelingen
er gratis, og der
For at faa
DR-Amatør og
have en god

udstedes et Certifikat
virkelig Glæde af
som Senderamatør,
Modtager. Skulde

bringelsen med de tilsvarende Bøsninger ses paa Dia
grammet. Men ikke nok hermed; man kan ogsaa maale

til Ansøgeren.
Arbejdet baade som
maa man selvfølgelig
der være Amatører,

op til 1000 Volt AC med dette Instrument, idet man
simpelthen indskyder en Ensretterventil foran Metret
som vist paa Figuren. For at faa Instrumentet saa nøj
agtigt som muligt er der viklet specielle Forlagsmod

der er i Tvivl om, hvad de skal bygge, saa send mig
blot et Par Ord om, hvilke Materialer, der staar til

stande for Maaling af AC.

(Fortsættes i næste Nummer).

Raadighed, saa skal jeg omgaaende sende et Diagram,
der passer. Ligeledes staar jeg gerne til Disposition med
Besvarelse af tekniske, teoretiske og praktiske Spørgsmaal; skriv blot til:
H. Bram Hansen, Cornelius mindevej 40, Kastrup.

Kalibreringsudsendelserne fra OZ2Q.
Ved Velvillie fra Post- og Telegrafvæsenets Side vil
disse Kalibreringssignaler blive maalt med stor Nøj
agtighed under selve Udsendelserne, og fra og med
den 21. Februar vil eventuelle Afvigelser fra de opgivne
Frekvenser blive meddelt paa følgende Maade:
Kl. 09,50 DNT kaldes igen „NRAU de OZ2Q“ paa
ca. 3588 kHz, hvorefter eventuelle Rettelser sendes
efter Skemaet „opgivet Frekvens, Brøkstreg, virkelig
Frekvens“, tre Gange gentaget, f. Eks. „3702r5/3695r8“
(„r“ betyder naturligvis „Komma“ i denne Forbindelse).
Hvis alle de opgivne Frekvenser er rigtige, sendes Kl.
09,50 DNT kun „NRAU de OZ2Q nil . — .

Et rigtigt „Meter".
Det er jo desværre en sørgelig Kendsgerning, at der
paa

de

„Hams“,

fleste
er

Amatørstationer,
en

sørgelig

baade

Mangel

hos

paa

„Fans“

gode

og

Maale-

instrumenter. Dette skal selvfølgelig ikke forstaas saaledes, at hele Stationen skal være oversaaet med di
verse store og smaa „Metre“. Man kan nemlig klare
sig

med

eet

eneste,

nemlig

et

Ventil-Universalmeter;

hertil kommer saa for Hams’ernes Vedkommende
Varmetraadsmeter til at kontrollere Antennestrømmen.

et

Det fuldstændige Program er herefter følgende:
ca. 3535 kHz,
1. 09,00—09,08 DNT paa
„ 3588 „ ,
2. 09,10—09,18 „
„ 3696 „ ,
3. 09,20-09,28 „
4. 09,30—09,38 „
„ 38?? „ ,
„ 3588 „ ,
5. 09,50
(eventuelle Korrektioner).

Nu vil de fleste sikkert spørge: „Hvad er et Uni
versalmeter“? Jeg har faaet et saadant Meter fra Helweg

Mikkelsen

&

Co.,

og

jeg

skal

i

denne

Artikel

beskrive det lidt nærmere, samt nævne et Par Eksempler
paa dets Anvendelighed, baade hos DR-Amatørerne og

De første 7 Minutter af hver af Perioderne 1—4
kaldes „NRAU de OZ2Q“, og det sidste Minut sendes
Frekvensen 5—6 Gange. Nøjagtigheden vil være + 0,1
kHz. De virkelige Frekvenser for hver Udsendelse vil

hos Senderamatørerne.
Lad os begynde med at se, hvorledes selve Instru
mentet er indrettet. Det indeholder først og fremmest
et Præcisions-Drejespoleinstrument med en indre Mod
23

Den vellykkede Landsudstilling i Odense.
Et Eksperiment, der gav Sukces.
Helt

uden

Risiko

var

det

jo

ikke for

E.D.R.

paa

egen Haand at arrangere en saa stor Udstilling. Men

Emblemer glimte os i Møde alle Steder. Paa visse
Tider af Dagen var der meget livligt i Udstillingens

det gik. Resultatet maa siges i alle Maader at være
tilfredsstillende. Selv en saa speciel Udstilling kunde

Klublokale. De allermest interesserede blandt Publikum

samle et tilstrækkeligt stort Publikum, saaledes at den
fuldt ud har vist sin Berettigelse.

Medlemmer i de Dage.

indmeldte sig i E.D.R., og vi fik lige ved en Snes nye
Men lad os omtale Begivenhederne fra Begyndelsen
af. Det var spændende Timer, før Aabningshøjtideligheden skulde foregaa. Mange troede ikke, at vi fik alt
i Orden til Tiden, og en Overgang var det hele ogsaa
noget af et Kaos. Men Kl. 13 om Lørdagen var alt i
Orden, og vor Formand var parat til at modtage de
indbudte Gæster: Direktør Einar Dessau, Odense Bys
Honoratiores, de lokale Lytterorganisationers Formænd,
Pressen o. s. v. Selv Hovedstadspressen havde udsendt
Specialkorrespondenter til at overvære Højtideligheden
ved Aabningen
stilling.

af

Kortbølgeamatørernes

første

Ud

Forsamling

vel

E.D.R.s Stand var saa stor, at den ikke kunde være paa eet Billede. Her ses en
Del af den. Paa Bagvæggen ses udenlandske Kortbølge-Tidsskrifter, Kort over
Amatørsendernes Placering i Danmark og statistisk Materiale. Den 6—7 m lange
Disk var fyldt med Selvbygger-Apparater.

Direktør

Dessaus

Attraktioner

i

Sender

Forbindelse

og
med

de

forskellige

Radioavisens

andre
Trans

mission har naturligvis i første Række været Aarsagen
til ,det gode Resultat, men der mærkes dog ogsaa hos
det store Publikum en meget stor Interesse for Amatør
bevægelsen. Der var ogsaa meget at se paa for den,
der vilde fordybe sig i tekniske Detaljer. Ogsaa Dags
pressen viste vor Udstilling stor Interesse og Imøde

Selvbygger- og QSL-Udstilling i den lille Sal.

kommenhed. Man var f. Eks. ivrige efter at interviewe
OZ7YL som vor eneste kvindelige Kortbølgeamatør, og

E.D.R.’s

fra Blade i hele Landet har vi modtaget 34 Udklip, hvor
Udstillingen var omtalt. Forskellige Steder er det vore
Medlemmer, der har foranlediget Omtalen, og vi takker
dem for det.
Udstillingen

havde

lige

ved

1000

Besøgende.

Formand

bød

den

store

kommen og gav et lille Rids af Amatørbevægelsens
Udvikling samt udtrykte Haabet om, at Udstillingen
vilde give et godt Indtryk af Kortbølgesagens nuværende
Stade. Derefter tog Direktør Dessau Ordet og causerede

Det

fornøjeligt over Radioteknikkens Udvikling, idet han
ogsaa dvælede ved de spændende Timer i 1909, hvor

maa kaldes tilfredsstillende i Betragtning af dens spe
cielle Karakter og de faa Timer, den var aaben. Om
Søndagen var der ligefrem Trængsel i Salene. Skønt

Verdens første amatørbyggede Telefonisender saa Dagens
Lys. Direktøren fremhævede ogsaa, at Amatørerne paa

Udstillingen ikke havde andre Indtægter end Entréen,

to væsentlige Omraader kan gøre en Indsats, nemlig i

gav den lige ved 150 Kr. i Overskud, og en Del heraf

den tekniske Udvikling og den rent menneskelige Forstaaelse mellem Nationerne, og med Ønsket om, at

tilfalder den fynske Afdeling. Over 100 E.D.R.-Med
lemmer fra alle Landets Egne var i Odense for at se

Amatørerne stadig vilde være at finde der, hvor en
Indsats kunde gøres, erklærede han Landsudstillingen

Udstillingen, og det var en Fornøjelse at se E.D.R.24

for

aabnet.

Fra

Udstillingens

følgende
Telegram,
som
hjerteligste
Hilsener
og

Protektor

var

Gruppe

indløbet

oplæstes:
„Modtag
mine
Lykønskninger.
Valdemar
„
„

tog en Rundgang paa den smukke Udstilling. Saavel
Firmaernes som Amatørernes Stande præsenterede sig
godt og meget afvekslende. To Udstillere yderligere
meldt

sig

i

sidste

Øjeblik,

nemlig

2. Præmie: OZ8FM, Christiansfeld, for
lysnetdrevet Frekvensmeter/Monitor (Sølv
plade).

Poulsen:‘.
Mens Pressefotografernes Bomber blinkede, blev der
budt paa Vin og Kransekage, hvorefter Gæsterne fore

havde

2:

3:1.
Præmie:
OZ7KG,
København,
mekanisk Oscilloskop (Sølvbæger).
3:

2. Præmie: OZ9P, København, for Ultrakortbølgesender med Rør-Afstemning (Sølv
plade).

QSL-Afdelingen:

Helweg

1.

Præmie:

OZ8JB,

Randers

Mikkelsen & Co. og „Radio Magasinet“. Ogsaa endnu

Endvidere fik følgende Udstillere en
med Inskription til Minde om Deltagelsen:

Stand var vist Udstillingens største, og den var foran
indrettet som en lang Disk, hvor Selvbyggerarbejderne

OZ2M, Hobro.
OZ3FL, Hobro.
OZ3U, København. OZ4M, København.

var anbragt, mens Bagvæggen var udsmykket med for

OZ5B, Valby.

Materiale

til

Belysning

af

(Call

Book).

flere Selvbyggere var mødt op, mens enkelte af de
tidligt tilmeldte ikke blev repræsenteret alligevel. E.D.R.s

skelligt

for

lille

Sølvplade

OZ5O, København.

OZ7DV, København. OZ7GL, Vanløse.

Amatørbevægelsen.

OZ7TI, Esbjerg.
OZ7WB, Klampenborg.
OZ8G, Stokkemarke. OZ8JB, Randers.

I den lille Sal var der en Stand yderligere med amatør
fremstillede Apparater samt QSL-Udstilling.

OZ-DR174,

Everdrup.

Direktør

E.

Dessau,

Hellerup.

Arne Hansen, Odense.
Blandt Udstillingens Attraktioner var det naturligvis
i første Række Direktør Dessaus gamle Buesender, der
tiltrak

sig

Opmærksomheden.

Hveranden

Time

blev

den demonstreret af Ingeniør Hartmann, og bl. a. et
mægtigt Geisslerrør, som lyste op, viste, at Senderen
stadig arbejder udmærket. Fra en Brintbeholder skaf
fedes den særlige Atmosfære, som Buen skal brænde
i, og en speciel elektrisk Installation var ogsaa nød
vendig, fordi de 30 Ampére ikke kunde tages fra en
almindelig Stikkontakt.
Desuden bestod den historiske Afdeling af Prøver
paa ældre Sendere og Modtagere og en Samling af
den utrolige Bunke danske Radiotidsskrifter, der har
Et Udsnit af Philips Stand.

Dommerkomiteen havde et vanskeligt Arbejde med
at bedømme de mange nydelige Frembringelser, hvoraf
mange

flere,

end

Tilfældet

blev,

fortjente

1:

1.

Præmie:

OZ5Y,

Næsby

F„

Tændstikæske hørte ogsaa til de Kuriositeter, der sam
lede stor Interesse. Men vi maa heller ikke glemme

4-Trins

Branchens Stande, som viste, at man er leverings
dygtige i alt, hvad den eksperimenterende Amatør har
Brug for.

for

krystalstyret Sender, Mikrofonforstærker og
Modtager (Sølvbæger).
1:

2.

Præmie:

OZ5X,

Odense,

for

Radiovognens

3-Trins

fortrinligt

krystalstyret Sender (Sølvplade).
1:

Trøstpræmie:

OZ2XP,

Odense,

for

Trøstpræmie:

OZ-DR158,

Harald

Vordingborg, for Reisz-Mikrofon
grafnøgle (Sølvplade).
2:

1.

Præmie:

OZ7EU,

Odense,

og

Udsendelser,

igennem

paa

som

tidligere

Udstillingen,

fik

var

gaaet

desværre

en

svag Periode, da Radioavisens Pladeoptagelse skulde
foregaa, men takket være Hr. Lawaetz, som ogsaa ved
tidligøre Lejligheder har vist Amatørbevægelsen stor

Tele

grafnøgle (Sølvplade).
1:

OZ5Y’s Sender til 1,89 Kr. og OZ2XP’s Sender i en

Præmie.

Resultatet blev som følger:
Gruppe

set Dagens Lys og er gaaet ind igen i Aarenes Løb.
Danmarks ældste Radioblad — „Den Traadløse“ fra
Efteraaret 1922 — var der ogsaa et Eksemplar af.

Juuh

Interesse,

Tele

Nogle

klaredes

Specialrør,

Situationen

som

Krogsøe

paa
8

udmærket
Poulsen

Maade.

havde

lig

gende paa Toldboden, men ikke kunde faa udleveret i
for

3-Trins

Tide, vilde have gjoit Radiovognens Udsendelser
perfekte, som det var planlagt. Men i det store og

krystalstyret Sender (Sølvbæger).
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saa

Hele klappede
skulde..

Udstillingens

mange

Detaljer,

som

de

Højttaleranlægget, som A/S Christiansen & Bjarnø
havde stillet til Raadighed, gengav ikke blot Musik.

Danske Hams.
50 - OZ3U.

Ved flere Lejligheder blev det brugt til Efterlysninger
og Meddelelser af forskellig Art. De sidste 5 Eksem
plarer af E.D.R.s Haandbog „Kortbølge-Radio“ blev
ogsaa solgt via Højttaler, og det resulterede i en hel
Jagt efter at komme i Besiddelse af et Eksemplar. Der
kunde have været solgt mange flere end de 100 Haandbøger, der var bragt til Udstillingen.
Foran

E.D.R.s

Stand

var

der

stadig

en

voldsom

Trængsel, og en fast Stab af Medlemmer opholdt sig
bag den lange Disk for at besvare Publikums Spørgsmaal og uddele Pjecer. Særlig stimlede Folk sammen,
naar

„Pæren,

der

demonstreredes,
et

Glimt

i

lyser

og

Øjet.

frit

vore

i

Luften

Medlemmer

Den

lille

uden
fulgte

praktiske

Batteri“,
det

med

Indikatorpære,

som vi alle har Nytte af hjemme paa vore Stationer,
var her rigtig kommet til Ære og Værdighed. Publi
kum var endda ikke helt sikre paa Fænomenets Ægt
hed, for mange af dem fulgte med mistroiske Blikke
den uskyldige Sytraad, der ophængt i Loftet holdt
Indikatoren svævende udfor Senderspolen.
Vor første Udstilling blev Sukces. Der

er

mange,

vi kan takke for det gode Resultat — ikke mindst de
forholdsvis faa Medlemmer, som virkelig gjorde en
Indsats. Takken gælder ogsaa de Medlemmer, som
trofast Time efter Time opholdt sig paa E.D.R.s Stand
for

at

give

Afløsning

Publikum

noget

Oplysninger.

oftere.

Det

er

De

havde

baade

fortjent

morsomt

og

anstrengende at holde Udstilling. Men man gør ogsaa
hurtigt den Opdagelse, at det kun er de faa, der yder
en

Indsats,

som

virkelig

batter

noget.

Med

denne

Erfaring og en smuk Oplevelse rigere kan vi lade
„Radioamatørernes Landsudstilling“ gaa over i Historien
som E.D.R.s hidtil største Bedrift.

Januar

har

Centralen

sendt

og

Paa Grund af Ophold i Udlandet lagde 3U derpaa
alt, hvad der hed Radio, paa Hylden i nogle Aar, men
i
1931 begyndte han saa for Alvor at eksperimentere
med Kortbølgemodtager og Sender, Særlig efter Ind
meldelsen i E.D.R. i 1932, hvor 3U kom i Forbindelse
med andre Amatører, styrkedes Interessen for de korte
Bølger, og den har siden holdt sig.
3U fik Licens i 1934, men han har aldrig været
udpræget DX-Jæger. Han har mest arbejdet med Tele
foni paa 3,5 MC, hvor han har truffet sine bedste
Venner — baade her i Landet og ude i Europa.

QSL-Centralen.
I

OZ3U fik Interesse for Radio i 1922, hvor hanbyggede det første Krystalapparat efter Tegning i.
„Familie Journalen“. Der var ikke meget at høre, men
blot et lille Pift vakte dengang mægtig Lykke. Siden
byggedes forskellige Detektormodtagere og i 1928 den
første Kortbølgemodtager.

modtaget

føl

gende Kort:

Foredrag.

Fra OZ modtaget 1277.
Til OZ sendt 1782,
Fra Udlandet 1626.
Til do.

E.D.R.s næste Foredrag afholdes Mandag den 22.
Februar. Ole Winstedt, DR-017, taler om „Kortbølge-Radio paa 76° nordlig Bredde“. Mandag den 8.
Marts holder Ingeniør Mogens Bang, OZ7WB, Fore
drag om „Universalrørenes Anvendelse i Kortbølge
sendere og Modtagere“. Begge Foredrag afholdes paa
Polyteknisk Læreanstalt, Sølvtorvet, og de begynder
Kl. 20 pr.
Bestyrelsen.

1227.

Da der atter er ved at ophobe sig mange Kort paa
Centralen,

vil

jeg

gerne

bede

alle,

der

har

mindste

Mistanke om ikke at have Kuverter inde, at indsende
nogle snarest.
QSL-Manager.
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Meddelelser fra Kassereren.

MEDDELELSE FRA STUDIEKREDS 1.

Der haves endnu et lille Oplag af det sammen med
Marts „OZ“ 1936 udsendte Tillæg indeholdende Rapporteringsskalaer,
Q-Forkortelser,
Kalibreringsstationer,
Prefixes m. m. til Brug og Nytte for den dagligt ar
bejdende

Kortbølge-Amatør.

For

senere

tilkommende

Medlemmer og for andre, der evt. ønsker deres gamle
Eksemplar fornyet, kan Tillægget faas ved Indsendelse
af 25 Øre til Kassereren.
Amatører,

der

annoncerer

i

„OZ“

under

„Amatør

Annoncer“ og kommer over de 5 gratis Linier, glemmer
som Regel selv at sende Beløbet til Kassereren. Der
er til den billige Pris, disse Annoncer faas og det lille
Beløb, det som Regel drejer sig om, ikke Raad til at
spilde Porto til Udsendelse af Rykkere, Indbetalings
kort m. m., og jeg vil derfor gerne bede alle, der paa
denne

Maade

bliver

Foreningen

noget

skyldig,

straks

efter Modtagelse af „OZ“ med den paagældende An
nonce, at sende Beløbet af Sted. Kig nu efter i „OZ“,
ogsaa evt. i foregaaende Numre!!
Først i næste Maaned udsendes Kontingentopkræv
ningerne for næste Kvartal. Saafremt nogen selv ønsker
at indbetale Kontingentet, eller paa anden Maade
jønsker Forandring fra det sædvanlige (Kvartalskontingent — Aarskontingent eller omvendt), bedes dette
mig meddelt inden 1. Marts for evt. at kunne spare
unødvendig Porto. Dette sidste bedes ogsaa erindret
tilsvarende for alle fremtidig kommende Kvartaler.
OZ2VH.

KORRESPONDANCE.
SKIBSSTATIONER PAA AMATØRBAANDENE.
Da OZ1G den 5. Januar 1937 Kl. ca. 22 DNT sad ved sin
Modtager og lyttede paa 3,5 MC, blev han opmærksom paa to
danske Telefonisendere, der sendte paa dette Amatørbaand. Det
viste sig at være to Skibe, hvoraf det ene oplyste, at det passerede
Kullen (lige overfor Gilleleje), medens det andet ingen Position op
gav. Skibenes Navne blev desværre ikke nævnt.
Pludselig siger den ene Station, at han ikke kunde faa den anden
o.k., da OZ5C laa og kaldte CQ og forstyrrede ham. Det var ogsaa
fuldstændig rigtigt, idet 5C havde eksperimenteret med Nøglefilter
og derfor kaldte op. Men jeg synes, at det er mærkeligt, at Skibsstationerne skal sende paa Amatørernes i Forvejen meget smaa
Bølgebaand og kunde ønske at faa oplyst, om det kan tillades. Det
bemærkes, at OZ5C's Sender er krystalstyret og saaledes ikke har
ligget udenfor Baandet.

OZ1R.
3,5 MC Baandet er foruden til Amatørerne ogsaa reserveret visse
„transportable Tjenester" og er altsaa ikke et decideret Amatørbaand
som f. Eks. 7 og 14 MC. Selv om man skulde synes, at Skibene
har rigelig Plads andre Steder, kan man altsaa ikke hindre dem i
at benytte 3,5 MC Baandet, men naturligvis har Amatørerne ligesaa
stor Ret.

Red.

Efter Opfordring fra flere Medlemmers Side, og efter at det tilrettelæggende Arbejde var fuldført, afholdtes et Møde den 26. Januar
i Rømersgade 22. Tilstede ved Mødet var Formanden for Arbej
dernes Radioforbund, Herr Knud V. Jensen, Forbundets Næst
formand, Herr Peder Nørgaard, Forbundets Kasserer, Herr Chr.
Ahlstrand og Formanden for Arbejdernes Radioklub i København,
Herr Ernst Christiansen, samt Studiekredsens Medlemmer.
Det vedtoges at danne en Kortbølgeafdeling under Arbejdernes
Radioforbund. Til Bestyrelse valgtes: OZ2AU, Formand, OZ7TR,
Kasserer, OZ7NJ, OZ7V, Herr Forretningsfører Ruhe, „Arako"
samt 2 Medlemmer udpeget af Forbundet og Radioklubben. Da
Studiekredsen hermed er at betragte som ophævet, vil Arbejdet blive
fortsat og udvidet i den nye Forening.
Det er og har altid været vort Ønske gennem Foredrag, Kursus
o. lign. at bringe Kundskab om korte Bølger ud til saa store Dele
af det danske Folk som muligt. Ligeledes ønsker vi gennem godt
Sammenhold og Kammeratskab at styrke den Fredens og Fordrage
lighedens Aand, der altid har virket Amatørerne imellem.
Vi haaber ogsaa paa et godt frugtbringende Samarbejde med
E.D.R. i de Spørgsmaal og de Interesser, vi nu engang har fælles,
til Gavn for Kortbølgesagen her i Danmark. Selvfølgelig vil Fore
ningens licenserede Amatører nu som før vedblivende være Med
lemmer af E.D.R., for hvilken Forening den nye Sammenslutning
kun har de bedste Ønsker.
Den nye Forenings Navn bliver Arbejdernes Radioforbunds Kort
bølge-Afdeling, forkortet A.R.K.A.
OZ2AU.
DE STORE QSL-KORT.
Der er sikkert mange danske Amatører, som fra QSL-Centralen
har modtaget en lille Meddelelse: Pse større Kuverter, OB! Denne
Opfordring er naturligvis berettiget, eftersom Kortene ofte er meget
store. Som Typograf kan det ærgre mig at se de undertiden uhygge
ligt store Kort, der er alt andet end fikse. Hvorfor skal de være
saa store?
Jeg har taget et Par Eksemplarer i min QSL-Samling, og Maalene
er i cm: 8½X28 og 12X18V2- Og saa har jeg endda set dem større!
Selv bruger jeg i Øjeblikket Kort, der maaler 9X14 cm. Paa denne
Plads optager en Klichee endda ca. den ene Trediedel, og dog er
der rigelig Plads til det øvrige. Lad saa være, at der er dem, der
vil have en Masse Oplysninger paa deres Kort, da har man paa
Trykkerierne saa uendelig smaa Typer, saa der for den Sags Skyld
kunde staa en hel Stationsbeskrivelse paa et Kort af dette Format.
Men skal et Kort være fikst, maa der ikke staa for meget paa
det. En almindelig Forretningskuvert maaler ca. 12X15 cm, og
Kortene burde ikke være større, end de med Lethed kunde forsendes
i saadanne. Standard-Kortene fra OZ1D maaler ogsaa 9X14 cm.
Derfor: Pse mindre Kort, OB’s!
Emil Rostgaard,

OZ5R.
Anvendelsen af smaa Kort har yderligere den Fordel, at E.D.R.
sparer en Mængde QSL-Porto.
Red.
FORHOLDENE PAA 14 MC.
I Tilslutning til min lille Notits i sidste Nummer af „OZ“ vil jeg
gerne bemærke, at de omtalte Forhold efter det nu erfarede ikke
lader til at være nogen Mærkværdighed. Gentagne Gange i Løbet
af Januar er VE5 hørt saa sent som Kl. 12 DNT. — Den bedste
Tid for DX paa 14 MC er iøvrigt Kl. 7—10 og Kl. 16—20 DNT.
To Dage før Fuldmaane — den 24. — hørtes en Masse DX, hvor
iblandt K6, ZP og CX. Sammenholdt med tidligere Erfaringer synes
det, som om Forholdene for fine DX er særlig gode lige op til
Fuldmaane, mens selve „Fuldmaane-Aftenen" er mindre god.

OZ3FL.
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NØGLE-KULTUR.

OZ1G

At nogle Nybegyndere, ja maaske ogsaa nogle Fone-Amatører,
naar de forsøger sig med Nøglen, ofte ikke faar noget Svar paa
deres Opkaldninger, kan maaske finde sin Aarsag i Eksempler som
nedenstaaende.
En Aften blev jeg paa en CQ svaret af en OZ-Station, og trods
langsom Morse svarede jeg med samme Fart og gav RST 599X.
Derefter fik jeg den sædvanlige Lektie og WRT 599, fb OB, ere
QRA........... pse? efterfulgt af en Række Kaldesignaler. Hvad „pse?“
betød, ved jeg ikke, men gentog min Rapport samt spurgte, om der
var Spacer paa mine Signaler. (Dette var jeg tidligere bleven gjort
opmærksom paa og efter meget Besvær fundet Grunden dertil i mit
Bord, som er bejtset med Laboratoriebejtse, og der er en hel Del
Kobber i, saa en Overgang her gjorde, at Senderen svingede ganske
svagt, selv om Relæet var brudt. Bemærk dette, OMs!).
Svaret paa mit Spørgsmaal var: „r o.k., ere also QRU etc. gn.“
Det er altsaa ikke underligt, at jeg undlader at besvare Opkaldninger
af den Art og gaar langt uden om Nybegyndere. Der er absolut
ingen Skam i at bede om at faa en Meddelelse el. lign. repeteret,
og det er ofte meget besværligt at faa en QSO forstyrrelsesfrit
igennem paa 3,5 MC for Tiden.
E. Lindahl,
OZ1B.

fandt

Østjylland.
Januar god med

DX

og

nævner

af

Resultater: ZL1 -2-3-4, VK2-3-4, VE4-5, W1 -2-3-6-7-8-9,
ZS1-2-3-4-5-6, ZU1-5-6, ZT5-6, CR7, FB8, FT4, VU,
U9 og PY. I den sydafrikanske Test opnaaedes 360
Points. Den 31/1 opnaaedes WAC paa 7 Timer, hvoraf
dog 5 Kontinenter paa een Time. Afrika kunde ikke
høres om Formiddagen.
OZ3Q har med 8 Watt worked TF, FA8, U6-9 og
SU paa 7 MC samt HK paa 14 MC.
OZ9NH har worked Wl-2-7-9, CN8,
SU paa 14 MC i den forløbne Maaned.

VS7,

forøget

Input

til

ca.

50

Watt

Ny 1-V-l Batterimodtager skal bygges i nær Fremtid.
OZ5C
har
eksperimenteret
med
Super-Modtager,
men kasserede
virker fb.

den

og

byggede

1-V-l

i

Stedet,

OZ5CN’s Sender er ombygget og har 2 Stk. RK20

OZ5F har intet Lysnet og eksperimenterer derfor
med Vibrator-Omformer for at faa høj Anodespænding,
fra 6 Volts Bilakkumulator.

OZ1R.

København.
OZ2JR, Ryvangen sender stadig hver Søndag Morse-

FT

og

Saafremt Isvanskelighederne vedvarer, er det muligt, at
Stationen enkelte Søndage ikke kommer, da Officiant
Rasmussen

og

Oversergent

Poulsen,

der

passer

haft QSO med sig selv fra PA0JMW i
7/ .
OZ7T og OZ4FT var ved Nøglen
2
OZ2Q.
OZ7GL

har

lovet

til

næste

Nummer

Watt

paa

ECO

worked

OZ2B fra G2HC og flere Lyttere. 9R vil gerne have
et Raad for sin Modtager (Rør: Type 78 ,78 og76). Den
staar ustabilt paa CW-Stationer og er ligeledes ustabil
som Monitor. Fonestationer
det lyder, som om den fløjter.

gaar

fint

igennem, men
OZ9A.

Nordsjælland,
OZ1B er meget aktiv

for Tiden.

Senderen, der er

ECO-PA med Push-pull Udgang, har ca. 50 Watt
Input. Der er FD-Trin til 7 og 14 MC. Der eksperi
menteres med 3 forskellige Antenner og Koblingsled.
ECO-Røret er en HF-Pentode,
Output og er uhyre stabil.

som

giver

et

mægtigt

OZ1C er en ny Amatør, som hilses velkommen
Æteren. Han kører med ca. 30 Watt paa Hartley.

i
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og:

Utrecht den
paa Station
af

„OZ“

at

beskrive sin 9 Rørs specielle Kortbølgesuper, som han
viste paa Udstillingen i Odense. Han har bygget ny

Meddelelser fra Bestyrelsen.

20

Ud

sendelserne, saa vil være optaget af anden Tjeneste.
OZ2Q har hørt sine egne Kalibreringssignaler

VE4, FT4 og FA8. Med Fone og 15 Watt er opnaaet ca. 20 QSO med G og ON, der alle gav WRF
598 og 100 % Modulation (Schäfer). Der er 73 til

med

som

1 Push-pull Udgang. Modulator er 1 Stk. 59 Rør, som
fuldstændig udstyrer de to store RK20.

CO-PA-PA med 75 Watt i sidste PA, som stadig er
2 Stk, 10-Rør i Push-pull.

har

har

og har haft VE, VK2-4, W2-7-9, ZC1 og ZL1 samt
en Opkaldning fra J3DE, som dog ikke førte til QSO.

U9,

OZ9R

og

kursus paa 3,5 MC (85 m). Kl. 10,00-10,30 er Hastig
heden 60 Bogstaver i Minuttet og Kl. 10,30-11,00 100
Bogst. Mange svenske og norske Rapporter er indløbet
paa disse Udsendelser foruden de sædvanlige danske..

TRAFFIC NOTES.
OZ3FL

har

fine QSO paa 14 MC. Havde QSO med finsk Skibsstation X-OH5AN, som sejlede udfor Gilleleje.
OZ1R arbejder mest paa 14 MC med CO-FD-PA

Udstillingen i Odense. Vi takker alle de Amatører,
der beredvilligt har taget Del i Arbejdet ved Arrange
mentet af Udstillingen, og vi takker de Amatører, som
udstillede
Kortbølgekomponenter,
og
komplimenterer
disse for de virkelig mange smukke Ting, der var,
heriblandt. Det er første Gang, der herhjemme i saa
stor Udstrækning er foretaget Bedømmelse og Præmie
ring af amatørbyggede Apparater, og netop derfor var
det glædeligt at se gode Ting udstillede.
Det vil altid være vanskeligt at arrangere en fyldig
Udstilling af Amatørapparater, dels fordi mange skyer
Bekostningen — og ogsaa Besværet med at demontere
en Station og forsende den — og dels fordi saare
mange Amatørstationer overhovedet ikke lader sig
flytte; de er ofte fastmonterede og er heller ikke sjæl
dent rene „Laboratorieopstillinger“. Det kan derfor
ikke siges om denne Udstilling, at den var et Tvær

snit af det, danske Amatører i Dag arbejder med, eller
var et fuldgyldigt Udtryk for det Standpunkt han staar
paa, men det giver dog et og andet Fingerpeg.
For Eksempel er vi ikke i Tvivl om, at dette, at
Udstillingen kun rummede een Frekvensmaaler og kun
to Ultrakortbølge-Sendere, netop viste, hvor lidt der
arbejdes hermed. Og vi kan alle være enige om, at en
Frekvensmaaler burde findes paa enhver Station. Ogsaa
er det givet, at der ligger store Opgaver og venter
paa os paa de ultrakorte Bølger. Her maa sættes ind,
og vi haaber snart at høre godt Nyt herom.
Til de mange nye Medlemmer vil vi gerne sige vel
kommen. Og vi stiller os til Disposition med skriftlig
Besvarelse af enhver Vanskelighed, de nye Amatører
maatte blive stillet overfor. Vi beder om, at saadanne
Henvendelser maa ske til Sekretæren eller til DRLederen direkte bilagt Svarporto.
Konkurrence-Kalender. Paa Foranledning af flere
Medlemmer bringer vi her en Oversigt over de Kon
kurrencer, der er planlagt til at finde Sted i 1937.
A.R.R.L.: International DX-Competition.
CW: 6. Marts 1937 (00,00 GT) til 14. Marts
(24,00 GT).
FONE: 20. Marts (00,00 GT) til 28. Marts
(24,00 GT).
Regler: Som i Fjor med Undtagelse af,
at Kvota-Systemet ikke anvendes ved Fone.
Nøjagtige Regler meddeles i „QST“ for Fe
bruar; kan erholdes sidst i Februar hos OZ ID.
D.A.S.D.: DJDC-Contest. Finder Sted i August.
R.S.G.B.: Contest 1937 — kun aaben for Medlemmer
af R.S.G.B.
Endvidere
har
L.A.B.R.E.
og
S.A.R.R.L.
afholdt
Konkurrencer i Januar Maaned, men Meddelelse herom
er desværre først indløben til os, efter at Januar „OZ“
var gaaet i Trykken. — Vi skal fremtidig søge at
bringe alle Meddelelser om Konkurrencer i god Tid,
men særlig fra oversøiske Lande indløber Meddelelser
ofte for sent til at naa at fremkomme i „OZ“.
Studiekreds 1. Ifølge modtagen Meddelelse er denne
Studiekreds nu ophævet. I Stedet har dens Medlemmer
dannet en Afdeling under Arbejdernes Radioforbund.
Vi gør opmærksom paa, at denne Afdeling ikke er
tilsluttet E.D.R.
Mystiken om W-QSL Kortene, Efter at være
blevet bekendt med Klagerne over Befordringen af
QSL-Kort til U.S.A., har vi straks foranstaltet en om
fattende Undersøgelse. Vi har tilskrevet A.R.R.L. for
at prøve derfra at erfare om Grunden til, at W-Hams
ikke modtager deres Kort fra Danmark. Nedenstaaende
Liste, der udviser, hvad E.D.R. har- afsendt i Aaret
1936, er ogsaa tilstillet A.R.R.L., og saa snart Svar
derfra indløber, skal det fremkomme i „OZ“.
Fra E.D.R. er sendt: I Januar 140 Kort til A.R.R.L.
I Februar 116 I Marts 184 I April 1063 - I M a j 276 - I Juni 381 - -

Fra E.D.R. er sendt: I Juli 538 Kort til A.R.R.L.
I August 320 - I Septbr. 0 (paa Grund af
QSL-Centralens
Flytning).
I Oktbr. 954 Kort til A.R.R.L.
I Novbr. 272 I Decbr. 335 - Ialt har E.D.R. saaledes ekspederet 4579 Kort til W
i Aaret 1936. At en Del af Kortene i alt Fald er
kommet frem, har vi i de sidste Dage ved forskellige
Stikprøver kunnet faa oplyst. Saaledes modtog 7KB
forleden et Kort fra W2CJY, der skriver: „Tnx vy fr
fb QSO, also fr fb QSL erd“.
Vi kan garantere Amatørerne, at der stedse er blevet
vist den største Omhu ved Ekspeditionen af QSL-Kort
baade af 7GL og siden September af OZ2Z, saa er
nogle Sendinger af Kort paa uforklarlig Vis ikke kom
met Adressaten ihænde, maa Fejlen sikkert søges andet
Steds. — Vi haaber inden længe at komme til Bunds
i Sagen og vil indtil videre samtidig med hver Sending
Kort til A.R.R.L. tilstille denne Forening en Skrivelse
separat, i hvilken vi angiver det afsendte Antal Kort
og udbeder os Kvittering herfor.
P B. V.
OZ1D.

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

«Ordenshuset»,

Formaal

er

at

havnske

Medlemmer.

Griffenfeldtsgade

afholde

Klubaftener,

Der

er

fri

(Lokale

6),

Morsekursus

7

og

Adgang

for

alle

Tlf.

Nora

Foredrag

Medlemmer

8623.

for
af

Afdelingens

E.D.R.S
E.D.R.

køben

Klubaften

afholdes hver Mandag fra Kl. 20, og der er Morsekursus Onsdag og Fredag fra Kl.
20—22. Mandag fra Kl. 20 udleveres QSL-Kort. Alle Oplysninger faas hos OZ7KL
eller gennem Afdelingens Telefon.

Den 25. Januar holdt DR-Lederen, OZ-DR212, Bram
Hansen, sit Foredrag over Emnet: „Kortbølgekonstruk
tioner

paa

Papiret“.

DR-212

viste

her,

hvorledes

man starter som Modtageramatør, og han gjorde det
paa den helt rigtige Maade. Vi, som var tilstede, blev
fuldstændig overbevist om, at DR-Folkene i DR-212
har faaet en Leder, der ved, hvad han taler om. Efter
Foredraget fik Bram Hansen travlt med at besvare en
Masse Spørgsmaal. Kort sagt: Det var en virkelig
vellykket Aften. Skulde der være Amatører rundt om
i

Landet,

der

ønsker

Oplysninger

ang.

Sende-

og

Modtageteknikken, kan vi anbefale dem at skrive direkte
til DR-Lederen. Adressen er: Bram Hansen, Corneliusmindevej 40, Kastrup.
Fællesrejsen fra København til Udstillingen i Odense
blev en rigtig Sukces for de 18, der deltog. Fra Starten
Søndag Morgen til Hjemkomsten Mandag Morgen var
der

gaaet

25

Ham-Spiritfyldte

Timer.

Selv

et

mindre

Toguheld ved Roskilde med en halv Times Forsinkelse
bidrog kun til at sætte Humøret i Vejret. Foruden
at være en morsom Tur var det ogsaa en lærerig Tur.
29

Efter Hjemkomsten er en hel Del Stationer blevet
demonteret og skal nu ombygges efter Ideer hentede
paa Udstillingen.

Randers.
Ved en beklagelig Fejltagelse havde vi ikke i sidste
Nr. af „OZ“ nogen Meddelelse om Mødet i Januar

Udstillingen med samt den megen Omtale i Pressen
har bevirket en stor Tilgang af nye Interesserede fra

Maaned. Det blev denne Gang holdt hos OZ3G.

hele Landet. Ogsaa i København er der sket en større
Tilgang. Som københavnsk Medlem af E.D.R. har
man Ret til at deltage i den københavnske Afdelings

Det blev her bestemt, at næste Møde (den sidste
Lørdag i Februar) skal holdes hos OZ8JB, Jørgen
Berthelsen, Nr. Boulevard 7, Randers. Det er tilladt

vil

at medbringe Kortbølgemateriel, Tips og Ideer, og alle
er som sædvanlig velkomne.

de kunne finde alt om Sendere og Modtagere, og hvad
der ellers hører til Arbejdet med de korte Bølger.

Desværre havde OZ3G lige op til Mødet denne
Gang fuldstændig „slagtet“ sin Station, men kun som

Endvidere vil de kunne finde Amatører, med hvem de
kan samarbejde for paa denne Maade at faa det mest
mulige ud af deres fælles Interesse. Derfor: Kig op

en Begyndelse til noget endnu bedre. Men trods det,
at der ikke var noget at se, forløb Aftenen udmærket.
Der var nok at snakke om. — Altsaa paa Gensyn den
27. Februar hos OZ8JB, som ogsaa haaber at se mange

Møder

om

Mandagen.

I

Afdelingens

Bibliothek

en Aften ved 20-Tiden.

OZ7KL.
Fyn.

udenbys Medlemmer.

Den fynske Afdeling holdt Møde i Landsudstillingens
Klublokale den 17. Januar. OZ5G bød velkommen og
klargjorde for Situationen, efter at Afdelingens hidtidige
Formand OZ9S var flyttet til København. En ny For
mand skulde vælges, og bl. a. OZ5G blev foreslaaet.
Han frabad sig imidlertid Valg, fordi han mente at bo
for langt fra Odense. I Stedet for valgtes OZ5Y.
Af praktiske Grunde ønskede man at udvide Af
delingens Ledelse til en lille Bestyrelse, og Resultatet
blev, at OZ7EU valgtes til Sekretær og OZ5G til
Kasserer. Der skal dog ikke betales Kontingent til
Afdelingen, og Kassereren træder kun i Funktion ved
Sammenkomster, hvor der er Udgifter, som skal dækkes
af Deltagerne. Efter Drøftelse af den kommende Tids
Virksomhed, bl. a. Planer om Morsekursus og „Ræve
jagt", hævedes Mødet.
Afdelingen holder Møde paa Parkhotellet Torsdag
den 18. ds. Kl. 20. Der vil blive Demonstration af
forskellige
Kortbølgemodtagere.
Alle
de
nye
Med
lemmer, som vi fik paa Udstillingen, haaber vi vil give
Møde. Det vil ogsaa være af Interesse at konstatere,
om der er tilstrækkelig Tilslutning til et Morsekursus.
OZ5Y.
Østjylland.

Den
Møde

10.
i

Januar

Aalborg.

OZ9A.

Nordjylland.
afholdt den

Paa

Grund

af

nordjydske
den

lille

Afdeling

Tilslutning

enedes de tilstedeværende om at lade OZ8D fungere
som Distriktrepræsentant, indtil der henad Sommeren
kan afholdes et nyt Stævne med større Tilslutning.
For at „trække“ flere Hams vil der blive arrangeret
Besøg paa Rørdal Cementfabrik under kyndig Vejled
ning. OZ1NW har lovet at sørge for, at den fornødne
Tilladelse faas.

Boganmeldelser.
«A Guide to Amateur Radio», udgivet af Radio
Society of Great Britain, 53, Victoria Street, London
S. W. 1. 122 Sider. Pris 6d.

Denne 4. Udgave af R.S.G.B.s udmærkede Haandbog foreligger
ligesom sine Forgængere i samme Format som „T.6 R. Bulletin“, og
den indeholder derfor ligesaa meget som en Bog af normal Størrelse
med dobbelt Sideantal. Hver Udgave er blevet stærkt udvidet,
saaledes at den efterhaanden præsenterer sig som en betydelig Haand
bog til en forbavsende billig Pris. Ialt bringer den 130 Diagrammer
og Billeder.
En flygtig Gennemgang synes at vise, at Bogen bringer mere, end
hvad Gennemsnitsamatøren har Brug for. Foruden en Liste over
Prefixes er Indholdet delt i følgende 16 Kapitler : Radioamatør-Be
vægelsens Historie, fundamental Teori, moderne Rør, Senderopstil
linger, Nøgling og Modulation, Kraftanlæg, Antennesystemer, Mod
tagere, Frekvensmaaling, de ultrahøje Frekvenser, Maaleinstrumenter,
kunstige Antenner, hvorledes man bliver Radioamatør, praktiske
Data og Formler, Litteraturfortegnelse samt R.S.G.B. og Radio
amatøren.
Vi kan give Bogen vor bedste Anbefaling. Diagrammerne alene
er rigeligt Prisen værd, men da de fleste E.D.R.-Medlemmer læser
Engelsk, vil de være i Stand til fuldt ud at drage Nytte af de
mange udførlige Artikler.
OZ7F.
Radio Amateur Call Book Magazine, Vinter-Udgaven. Udgivet af Radio Amateur Call Book, Inc.,
Chicago. 292 Sider (incl. Annoncer). Pris 1,35 DolL

Der afholdes Møde Søndag den 28. Februar Kl.
15—18 paa Hotel „Dagmar“, Østergade, Aarhus. Dags
orden bekendtgøres paa Mødet.

OZ5R.

Fra Udgiverne har vi faaet tilsendt sidste Nummer af dette nyttige
Hæfte, der som bekendt udkommer 4 Gange om Aaret med udfør
lige Adresser paa alle Jordklodens licenserede Amatørsendere. Hæfterne
bliver tykkere og tykkere for hver Udgave — et godt Tegn paa
Amatørbevægelsens stadige Fremgang. Alene Fortegnelsen over de
amerikanske Stationer fylder 180 Sider.
Endvidere finder man Lister over de mange kommercielle Sendere
med Frekvensangivelse, og Hæftet bringer Oplysninger om Prefixes,
de internationale Q-Forkortelser, Rapporteringssystemer m. m. En
Call Book vil være til stor Nytte paa enhver Amatørstation.
OZ7F.
Clinton B. De Soto: «Two Hundred Meters and
Down». Udgivet af A.R.R.L. 1936, ca. 200 Sider.
Pris 1 Doll.

Forfatteren af denne Bog vil være Læsere af „QST“ bekendt, da
han i en Aarrække har redigeret IA.R.U. Nyhederne i nævnte Blad.

OZ8D.
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Ifølge hans eget Udsagn har han gennem 7 Aar samlet Stoffet til
Bogen, og som professionel Journalist skulde han have visse For
udsætninger for at kunne faa en baade læseværdig og korrekt historisk Beretning ud af det.

Nyt paa alle frekvenser.
Fra I.A.R.A.C, i Kina har vi modtaget en fiks og
morsomt udstyret Nytaarshilsen med de bedste Ønsker
for 1937 „to the Danish Gang“.

For det første Punkts Vedkommende maa det siges at være naaet,
men hvad de historiske Fakta angaar, saa er de i udstrakt Grad
præget af Forfatterens Nationalitet. At Udviklingen er set med
amerikanske Hornbriller kan man dog til en vis Grad undskylde
naar det gennem Læsningen gaar op for En, i hvor høj Grad U.S.A.
har været førende med Hensyn til Amatørsagens Udvikling.
Gennem Bogens 20 Kapitler faar man et glimrende Overblik over
Amatørradioens Opstaaen og de korte Bølgers Opdagelse og deres
voksende Anvendelse lige op til vore Dage. Alle de mange Refe
rater af Amatørernes legale Forhold i U.S.A. virker kun trættende
paa en Ikke-Amerikaner, men til Gengæld er Beretningerne om de
første Amatørers Arbejde og de første internationale Forbindelser
saavel som den tekniske Udvikling skildret saa indgaaende og lære
rigt, at Bogen læses med stor Interesse.

Endelig

—

efter

flere

Aars

Pause

—

fortsætter

Branchen med de store Radioudstillinger i København.
Det foregaar i „Forum" fra 27. August til 5. Sep
tember 1937.
Hørt ulicenseret Station: 24/1 Kl. 14,51 DNT paa
3720 KC CW RST 587c : „CQ Test de OZ5NY“.
Kaldesignalet blev først givet som OZ4........................... men
derefter skyndsomt rettet!

Blandt andet bliver man klar over, at Direktør Dessaus Bue
sender ikke kan have været Verdens første Amatørsender, da der i
1905 var mellem 500 og 600 Amatørsendere i U.S.A. og i 1909

Desværre fik vi ikke taget noget Billede af den
historiske Afdeling paa E.D.R.s Landsudstilling. Hvis

mellem 1000 og 2000! !!

OZ7Z.

nogen har et saadant Foto, vil Redaktionen gerne have
det overladt til Gengivelse i „OZ“.

Det er rigtigt, at Amerikanerne var foran med Gnistsenderne.
Naar vi kalder Direktør Dessaus Amatørsender for Verdens første,
saa bør det tilføjes, at Ordene „Telefoni-Sender“ eller „Amatør
sender for kontinuerlige Svingninger“ skal underforstaas. I saa Hen
seende var Direktør Dessaus Station som Amatørsender betragtet

Mange

af

vore

amatørernes
Særlig

ubetinget Verdens første.

Medlemmer

Virksomhed

virkningsfuld

var

i

har

Pressen
OZ3Y’s

omtalt
i

den

Artikel

Kortbølge
sidste

i

Tid.

„Politiken“s

Søndagstillæg. Allerede 2 Dage efter var der over en

Red.

Snes Breve med Forespørgsler i Postboks 79.
«Hints & Kinks for the Radio Amateur», udgivet
af A.R.R.L. 1936. 80 Sider. Pris 2,35 Kr.

De frygtelige Oversvømmelser i U. S. A. har givet
Af ovennævnte Bog har vi modtaget et Eksemplar til Anmeldelse
fra Ahrent Flensborgs Boghandel, Ringsted. Af A.R.R.L.s Publika
tioner er den maaske den mindst kendte her i Landet, men denne
nye Udgave vil have alle Muligheder for at faa stor Udbredelse.
Det er den mest pragtfulde Samling af Tips og nyttige Vink, man
kan tænke sig.

Amatørsenderne god Lejlighed til som saa ofte før at
opretholde Forbindelsen og skaffe Hjælp til de hærgede
Egne. Efter hvad OZ8J har oplyst til Dagspressen,
har han hørt de Meddelelser, der udsendes fra A.R.R.L.s
Sender, gaaende ud paa, at alle Amatørstationer efter
Ordre fra Regeringen skal gøre sig klar til Assistance

Ialt er 189 Eksperimenter og Forbedringer beskrevet i Tekst og
en Mængde Diagrammer. Stoffet er praktisk inddelt i følgende 8
Kapitler: Paa Værkstedet, Ideer for Modtageren, Vink om Sendere,
for Fone-Amatøren, Monitorer og Frekvensmaalere, Nøglemetoder
og Fjernelse af BCL-Interferens m. m., Forbedring af Kraftanlægget
og Antenne-Kneb. Hvis man kan tale om „tekniske Lækkerbidskener", saa fortjener denne Bog en saadan Betegnelse.

hele Døgnet igennem.
Nu kan de ultrakorte Bølger gaa over Atlanterhavet!
Den 27. Decbr. 1936 blev G5BY's 56 MC Signaler
hørt af W2HXD, hvis Modtager er en 7 Rørs Super.
G5BY’s Input var 100 Watt, og der benyttedes Ret

Endvidere har Flensborgs Boghandel sendt os Prøver paa nye
QSL-Kort, deriblandt DR-Kort, samt et praktisk Verdenskort. De
nye QSL-Kort er dels i lille Format trykt paa Karton i stærke, rene
Farver og dels i et lidt større Format med smukke Billeder af typiske
og kendte danske Landskaber. Det er os en Glæde at se, at de danske
Standard QSL-Kort nu har naaet et saa højt Niveau, at de endog
paa smukkeste Maade kan repræsentere Danmark i Udlandet.

ningsantenne.

Verdenskortet, som er udgivet af A.R.R.L., har Prefixes angivet
paa alle de forskellige Lande, og man kan tillige se, hvad der hen
regnes til de forskellige Verdensdele med Henblik paa WAC-Certi
flkat. Man kan ogsaa udmaale Afstande nøjagtigt paa Kortet, se
Landenes Klokkeslet i Forhold til hinanden o. s. v. Dette særdeles
nyttige Kort, som er trykt paa tyndt Karton i stærke Farver,
koster 6,85 Kr.
OZ7F.

dobbeltensrettende

Man studser, naar man ser en Artikel om OZ4G i
„QST“. Det er imidlertid ikke OZ4G i Aarhus, det
drejer sig om, men et nyt amerikansk Ensretterrør, som
har

faaet

denne

Typebetegnelse.
og

beregnet

til

Røret

er

gasfyldt,

Vibratorer

i

Bil

modtagere.
Kalibreringssignalerne

fra

OZ2Q

den

7/2

er

blevet

maalt nøjagtigt, og Resultaterne er: 1) 3535,3 kHz,
2) 3588,0 kHz og 3) 3696,4 kHz. 4) vilde ikke svinge
og bortfaldt derfor.
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1103 - Folmer Nielsen, Postbox 29, Odense.
1104 - Arnold Tønder, Frederiksberg Allé 19 A.,
København V.
1105 - Ib Thykier, Jacob Erlandsensgade7,2, Københ, Ø.
1106 - Henry Watson, Sdr. Boulevard 83, Fruens Bøge.
1107 - Walter Schwartzberg, Flaggatan 3, Gøteborg.
1108 - Jacob Schmidt, Nørregade 1, Frederiksværk.
1109 " Tage Jensen, Strømgade 2,1, Hjørring.
1110 - A. C. Jacobsen, Strandby, Tranekær.
1111 - Svend Aage Laursen, „Solvang“, Aastrupvej,
Grenaa.
1112 - Arnold Nielsen, H. C. Ørstedsgade 2, Esbjerg.
1113 - Lennart de Coninck-Smith, Villa Birkebo,
Espergærde.
1114 - Anton Noer Mortensen, Odby, Uglev.
1115 - V. Prahn, Teglgaardsstræde 4, København K.
1116 - Olaf Rasmussen, Pantheonsgade 18,3, Odense.
1117 - Kai Brinck Eliassen, Svejgaardsvej 24, Hellerup.
1118 - Ib Danielsen, Samsøgade 4,2, København Ø.

Licenserede Stationer.
x

OZ7FA - O. F. E. Andersen, St. Annagade 11,

Helsingør.
OZ7FE - Helge F. Eggeling, Allersgade 12,4,
København N.
Atter licenseret.
* OZ5H - Harry Herden, Lønborg,
OZ4W

og

OZ7D

Ændringer.
har faaet Tilladelse

til

Døgndrift.

Indregistrerede Modtagere«
OZ-DR309 - Bent Frühstück Nielsen, Klostergade 10,
Aarhus.
OZ-DR310 - Carl Christensen, Brammersgade 18,2, tv.,
Aarhus.
OZ-DR311 - Arne Hansen, Højemarksvej 14, Odense.
OZ-DR312 - Chr. Harmsen, Aalborggade 5, Københ. Ø.
OZ-DR313 - Poul Rasmussen, Roskildevej 86A,
Hedehusene.
OZ-DR314 - P. Hansen, Nedergade 35,1, Odense.
OZ-DR315 - V. A. Jensen, Nørregade 68,3, Odense,
OZ-DR316 - P. Jensen, Gefionsvej 6, Espergærde.
OZ-DR317 - Mogens Frost-Hansen, Havegade 1,3,
Kolding.
Nye Medlemmer.
1068 - Henning Skouby Jepsen, Kathrinevej, Fredericia.
1069 - K. Flindt, H'ørsholmsgade 22, København N.
1070 - Gunnar Thirup, Sønderlev.
1071 - H. Thomsen, Slotsgade, Graasten.
1072 - Bent Frühstück Nielsen, Klostergade 10, Aarhus.
1073 - Carl Christensen, Brammersgade 18,2, tv., Aarhus.
1074 - O. L. Jensen, Frederiksgaardsallé 26, Københ. F.
1075 - Gunner Poulsen, Kanalvej 66,1, Odense.
1076 - Helge Nielsen, Jernbaneallé 35,3, Vanløse.
1077 - Chr. Lange, Guderup, Als.
1078 - H. F. Bilidt, Nørager.
1079 - Henning Kildsgaard, Dragør.
1080 - Knud Erik Sørensen, Skt. Kjelds Gade 23,4, tv.,
København Ø.
1081 - Ludvig Mühlenhaus, Østergade 62, Tønder.
1082 - Preben Holten, English House, Nørreport,
København K.

Atter Medlem.
23 - Alf. G. Lauridsen, „Skovgaard“, Lillering.
283 - A. Bang Olsen, Tesdorphsvej 67, København F.
410 - W. Olsen (OZ9U), Turøgade 12,1, København F.
483 - Mogens Kunst (OZ5MK), Madvigs Alle 1,
København
V.
670
ErikElnegaard,Bernstorffsvejl55,Charlottenlund763 - E. Haagerup Jensen (OZ3I), Slotsherrensvej 120,
Husum.
1000 - F. Fordsmand, Halfdansgade 55,3, th., Kbhvn. S..
Nye Adresser.
17 - H. Tscherning Petersen, OZ7Z, Rosengaarden,
Strandvænget, Risskov (ogsaa Postboks 270,
Aarhus).
694 - S. Nielsen, OZ9S, Guldbergsgade 9,2, B, Kbh. N.
767 - Johs. Gjerulff, OZ3R, Wærumsgade 15,2, Aarhus..
798 - Egon Loberg, Gudhjem.
890 - H. K. Hegnet Jensen, Korporalskolen, Fredericia..
967 - Niels Chr. Hansen, Nørrebrogade 226,2 th.,
København N.
973 - Sv. Pind Mohr, KFUM, Søndergade 31, Horsens.
1004 - Harald Olsen, Søndergade 35, Nørre Aaby.
1059 - K. E. Jensen, c/o H. Mortensen, „Udsigten“,.
Bakken, Løgstør.
Ikke-Medlem - A. Andersen, OZ4N, Søndergade 13,Nibe..

1083 - Johs. ]ørgensen, Vældegaardsvej 6, Gentofte.
1084 - V. Christiansen, Ryparken 160,1, th., Københ. Ø.
1085 - T. K. Jensen (OZ7TK), Hellerupvej 56, Hellerup.
1086 - Kjeld Christoffersen, Gudhjem.
1087 - Henry Mattsen, Gudhjem.
1088 - Preben Kurt Jensen, Gefionsvej 6, Espergærde.
1089 - Arne Hansen, Højemarksvej 14, Odense.
1090 - S. H. H. Poulsen, Dr. Olgasvej 41,1, Københ. F,
1091 - P. Hansen, Nedergade 35,1, Odense.
1092 - Sv. Holmsgaard, Vestergade 76, Odense.
1093 - V. A. Jensen, Nørregade 68,3, Odense.
1094 - Peder Andersen, Munkebjergvej 35, Odense.
1095 - Bror Mørck-Larsen. Kastanievej 47, Odense.
1096 - Orla Seider, Schmidtsvej, Frederikshavn.
1097 - Th. Jørgensen, Haarslev Autohandel, Gamby.
1098 - W. Berg, Elbagade 6, København S.
1099 - Svenning Andersen, Rosensgade 36, Odder.
1100 - Mogens Frost-Hansen, Havegade 1,3, Kolding.
1101 - E. Møller, Viborggade 25,2, København Ø.
1102 - Arne W. Rasmussen, Skibhusvej 221, St., Odense.

„OZ“
udgives
af
Landsforeningen
„EXPERIMENTERENDE:
DANSKE RADIOAMATØRER,“ Postboks 79, København K.
Ansvarshavende Redaktør: Helmer Fogedgaard, pr. Skrøbelev St. Al Korrespondance vedrørende Bladet sendes hertil.
Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
Klager vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes til PostvæsenetSekretær: Kaj Larsen, Buntmagervej 14,4, København N.
Hertil sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold..
Kasserer: H. V. R. Hansen, Aalekistevej 211,1 th., Vanløse..
QSL-Manager:
Ole Winstedt, Radiofonistationen, Kalundborg.
QSL kan sendes til Postboks 79, København K.
Annoncechef: Emil Gyldenkrone, Gothersgade 135A, Køben
havn K, Tlf. Palæ 6303. Træffes om Dagen paa Palæ 6302,
Amatør-Annoncer sendes direkte til Redaktøren.
DR=Leder: H. Bram Hansen, Corneliusmindevej 40, Kastrup*
Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse*
Afleveret til Postvæsenet Lørdag den 13., Februar.
Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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AMATØR-ANNONCER.
Indtil 5 Linier gratis for Medlemmer. Herudover betales
'25 Øre pr paabegyndt Linie. Beløbet (evt. i Frimærker) sendes
til Kassereren.
Til Salg: 2 Stk. splinternye 2 Voltsrør, Milliard SP2
og Tungsram FP222, henholdsvis 13,50 og 12 Kr. 1 Stk.
LK-Skala 3,50 Kr. 1 Stk. Drejekond. Torotor 150 cm 4
Kr. 1 Stk. Lissen Højohmsmodst. 50.000 Ohm 2,50 Kr.
Til Købs eller i Bytte med ovenstaaende ønskes: 1 Stk.
220 Volts AC-Eliminator, 1 Stk. A415, 1 Stk. B409, 1
LF-Transformator 1:5, 1 var. Kond. 225 cm, 1 Stk. 400
Ohms Potentiometer. Leif Walther Jensen, Køgevej,
Taastrup.

Sælges: 1 Stk. stor Senderkondensator 250 cm med
ca. 4 mm Pladeafst. 2 Kr. 1 Stk. 5-polet Omskifter lowloss 1,50 Kr. 1 Stk. Mikrofonforstærker paa Metalchassis
komplet med Rør, MA-Meter og 400 Volts AC-Eliminator
80 Kr. 1 Stk. RV258 32 Watt Telefunken Rør 20 Kr. 1
Transformator Prim. 220 V, Sek. 4V 10 A 10 Kr. 1 dob
belt Sikringsholder til alm. Lyssikring 1,50 Kr. 1 topolet
Relæ 2 Kr. Købes: 1 god Mikrofon, Reisz el. lign. 1 god
permadynamisk Højttaler. 1 Transformator Prim. 220 V,
Sek. 2,5 V 4 A. Mathias Paulsen, OZ7MP, Grødebøl
pr. Haderslev.

Til Salg: 1 Liibcke Nettransformator Prim. 127/220 V,
Sek. 2X500 V 125 MA 15 Kr. 1 Liibcke do. Prim.
127/220 V Sek. 2X350 V 125 MA 14 Kr. 1 Senderrør
Radio Record T740 700 V, 7,5 V. 15 Kr. 1 Ensretterrør
Loewe 2X500 V 50 MA 4 V, 5 Kr. P. Haugaard,
OZ7PH, Arnum St.
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Til Købs ønskes ældre Numre af „OZ“ til Indbinding:
1931: Jan., Febr., Marts. 1932: April, Oktbr., Novbr.,
Decbr. 1933: Hele Aargangen undtagen Oktbr. og Decbr.
1934: Febr., Maj, Septbr., Oktbr., Decbr. 1935: Jan. og
Marts, Skriv omgaaende, saafremt De har nogle af oven
staaende Numre, De vil sælge. Aage Petersen, OZ1R,
Nygade 5, Gilleleje.
Til Salg eller Bytte med Kortbølgekomponenter: 1
Sæt Prahn Spoler (A og B) m. Omsk., sidste Model: 10
Kr. 1 Stk. 2-Gangs Kondensator Torotor Nr. 427 Model
B 450 cm. 6 Kr. Samlet 15 Kr. 1 Stk. ufb Oxytron DPI
9 Kr. 1 Stk. smukt nitralakeret Kabinet Højde 50 cm,
Bredde 43 cm, Dybde 23 cm, Plads til stor Højttaler,
11 Kr. S. Nielsen, OZ3Q, Skolegade 3, Odder.
Til Salg: 1 Stk. Telefunken RS231 10 V 4 A 10001600 V 85 MA. Røret, der er ubrugt, sælges for højeste
Bud. 1 Stk. nyt amk. 47’ 10 Kr. 1 Stk. lidt brugt E443H
10 Kr. 1 Stk. fb Krystal med ufb lukket Holder, Frekvens
3553 KC (0,01 °/0) 15 Kr. Vekselstrøms-Aggregater tages
i Bytte (Omformere,Transformatorer, Ensretterrør til 1250 V).
W. Bøwadt, OZ5CC, Jomfrustien 13, Sønderborg.
Til Salg: 1 Stk. T.B.T. Omformer 220 V
V AC, 125 W, kun brugt 2 Timer, 150 Kr.
1 Stk. 46-Rør 5 Kr. 1 Mavometer med Shunt
Modstande til 5-7,5-150 og 300 V, 40 Kr.
OZ3G, Hadsundvej, Randers.

DC til 220
Evt. Rater.
til 300 MA,
Jens Kjær,

En Vibroplex til Salg eller Bytte med Nettransformator
Prim. 150 V Sek. 2X400 eller 2X500 V 4V 2A, 4V, 6A.
N. Horup, OZ9NH, Dr. Margretesvej 9, St., Aarhus.
Til Salg: 1 Stk. amk. 47-Rør nyt, 8 Kr. 1 Stk. brugt
AEG K180g, Anodesp. ca. 800 V, Glødesp. 7 V, 15 Kr.
(kan evt. byttes med Kortbølgemateriale). 1 Stk. brugt
Ensretterrør Telefunken RGN1203, 3 Kr. OZ5R, Bøsbrovej 41, Randers.

„OZ“s Annoncører støtter
D e r e s Forening og D e r e s Blad.

En fb elektronkoblet SW-Modtager, 220 V DC med
nye Rør, HP1018, PP4018 sælges for 60 Kr. Et nyt 83Rør sælges eller byttes med et PP4018. K. Nielsen,
OZ3U, Alhambravej 3, København V.
1 Eksemplar af „OZ" for Januar 1935 købes. Knud
Aagaard Pedersen, OZ8Z, Vindinghus, Mølholm, Vejle.

Husk det, naar De skal anskaffe
nye Materialer,

Tonefilm og Radio.
Beskæftigelse søges i Firma i en af oven
nævnte Brancher. Er 21 Aar gammel og har
arbejdet ca. 4 Aar paa førende Radiofabrik

Omtal „OZ", naar De

med Montage, Service, Maalinger af Kompo

henvender Dem til Bladets Annoncører.

nenter m. m. I Besiddelse af Operatørcertifikat
for

Tonefilm,

erhvervet

i

1936.

Billetter

mærket „Tonefilm og Radio“ modt. „OZ“s
Redaktion.

