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Vore  A fde l ingers  V i rksomhed

For en Landsforening som E.D.R. er det af største 
Betydning at have Lokal-Afdelinger, der udfolder en 
livlig Virksomhed og gør det paa rette Maade. Vi 
staar nu overfor den Sæson, hvor Møder og Stæv
ner skal afholdes i stort Antal, og det er derfor vigtigt, 
at der arbejdes paa et Grundlag, der er helt i Amatør
bevægelsens Aand. Flere af vore dygtigt ledede Af
delinger er allerede i fuld Gang efter en systematisk 
Plan, og følger de andre efter, har vi her den bedste 
Form for yderligere Styrkelse af vor Organisation.

Her skal ikke tales om Detaljer vedrørende Mødernes 
Program. Om det bliver Morsekursus, tekniske Fore
drag, Diskussioner eller blot kammeratligt Samvær er 
ikke det afgørende, naar blot Deltagerne faar Udbytte 
af Arrangementerne. E.D.R.s Afdelinger har udpræget 
Selvstyre, saaledes at man kan byde Medlemmerne det, 
der er størst Behov for i den paagældende Egn. Det 
kammeratlige Samvær med Udveksling af Erfaringer 
og Stiftelse af Bekendtskab mellem alle lokale Ama
tører vil i første Række være det mest nyttige i Pro- 
vins-Afdelingerne.

Den bedste Ordning er en saadan, hvor hvert 
Medlem af E.D.R. ogsaa automatisk er Medlem af den 
lokale Afdeling uden at skulle betale ekstra Kontingent. 
Dette vil ogsaa nemt kunne gennemføres, maaske med 
Undtagelse af vor Afdeling i Hovedstaden, hvor sær
lige Forhold gør sig gældende. Hvis der er Med
lemmer, som synes, at de faar for lidt for deres Kon
tingent, fordi der ikke afholdes Møder i deres Landsdel, 
saa er Skylden deres egen. De kan jo blot starte en 
Afdeling og dermed vise deres gode Vilje til Samarbejde. 
Landsforeningen vil da fra sin Side yde dem al mulig

Service, saaledes at der ikke gøres Forskel paa Med
lemmerne i de forskellige Landsdele.

Formanden for hver Afdeling bliver automatisk 
Distriktrepræsentant og er saaledes det praktiske Mel
lemled mellem de lokale Amatører og E.D.R.s Hoved
bestyrelse. Alle Ønsker og Forslag kan paa denne 
Maade bringes videre, og der opstaar et fast Sam
arbejde, som er til Gavn for den enkelte Amatør og 
for Landsforeningen som Helhed. Dette Samarbejde 
kan næppe blive for intimt, og Distriktrepræsentanten 
maa samtidig føle sig som E.D.R.s Tillidsmand paa 
Egnen. Han bør have Lager af Propagandamateriale 
og Indbetalingskort til nye Medlemmer, ligesom han 
maa varetage E.D.R.s Interesser overfor den lokale 
Presse.

Desuden indberetter han alle Sager til Hovedbesty
relsen, som det er E.D.R.s naturlige Opgave at tage 
sig af, hvis f. Eks. et Medlem føler sine Interesser 
som Amatør truet. Herigennem skulde alle danske 
Kortbølgeamatører kunne udnytte Fordelen ved at 
være tilknyttet en Organisation, der som E.D.R. re
spekteres overalt og er anerkendt af Myndighederne. 
Den Vilje til Sammenhold, der er resulteret i E.D.R.s 
stærke Vækst, kan vanskeligt overvurderes, og det i 
Forbindelse med det gode Kammeratskab, som vi stadig 
bygger paa, er alene hele Kontingentet værd Og be
tænk saa, hvad der ydes af mangfoldige andre Goder!

De lokale Afdelingers Ledere bør ogsaa føle sig som 
„Værter“ overfor nye Medlemmer, der første Gang 
deltager i Møderne. De maa tage sig af dem, præsen
tere dem for andre Amatører og hjælpe dem tilrette, 
saa de føler sig hjemme. Intet nyt Medlem maa sidde
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alene i en Krog og kede sig eller føle sig overflødig. 
Det at være Medlem af E.D.R. berettiger til at faa 
Del i det, vi kalder „Ham Spirit“ og Kammeratskab. 
Alder og Stilling maa overhovedet ikke spille nogen 
Rolle. Det er meget vigtigt, at Distriktrepræsentanten 
er sig sit Ansvar bevidst paa dette Omraade. Som han 
er, saaledes vil E.D.R. blive bedømt af det nye 
Medlem.

Vi ved meget vel, at en Del ældre Amatører helst 
ønsker at have hele Æteren for dem selv. De ser ikke 
med Velvilje paa enhver ny Amatør, og de er slet 
ikke glade for, at E.D.R. vokser saa stærkt, da de 
mener heri at se en Fare for deres egen Bevægelighed 
i Bølgebaandene. En saadan Egoisme er der naturligvis 
ikke Plads til i et demokratisk Samfund, og den vilde 
ogsaa reducere den megen Tale om Kammeratskab og 
„Ham Spirit“ til tomme Fraser. Men Kravet om de 
nødvendige Kvalifikationer maa der naturligvis ikke 
slaas af paa. Den Sænkning af Niveauet, som misfor- 
staaet Demokrati ofte giver Anledning til, maa vi bede 
os fritaget for.

Det sker ogsaa, at Amatører, som er gamle i Tjene
sten, er tilbøjelige til at se den nye Amatør over 
Hovedet og i Stedet for skaber Klikevæsen indenfor 
vore Afdelinger. Noget saadant har der været enkelte 
Eksempler paa, og det maa blive Distriktrepræsen
tantens Opgave at hindre den Slags. Saadant Misbrug 
af Afdelingernes Møder er til Skade for E.D.R. og 
uværdigt for Amatørbevægelsen. Alle gode Kræfter 
maa slaa sig sammen, saa E.D.R. stadig kan naa sit 
højeste Maal: At være til Nytte for det størst mulige 
Antal danske Kortbølgeamatører. H. F.

BREAK- IN .
Af POUL J. JENSEN, OZ7GL.

Den stigende Trafik paa vore Bølgebaand rejser 
det Problem: „Hvorledes skal vi undgaa QRM!“ Intet 
er f. Eks. mere irriterende end det at have QSO med 
en Station, hvis Signaler midt under det hele bliver 
generet af en Fone-Station eller en chirpy T7 Tone, 
der har Frekvens lige oven i vor sendende Vens. Det 
meste af hans Dope bliver ødelagt, og vi siger til os 
selv: „Bare vi dog et Øjeblik kan afbryde ham og 
fortælle ham, at han bliver generet og bør QRX.“ 
Det er ogsaa ærgerligt, naar man lige efter at have 
kaldt en Station 2—3 Minutter og skifter over for at 
høre, om han har faaet Ens Signaler opdager, at han 
allerede er langt inde i en Dope til en anden Station.

Ved samme Lejlighed bør man mindes alle de „flinke“, 
der kalder CQ 4 — 6 Minutter. (I OZ er Rekorden 
12 Minutter!) Endelig er der de lange overflødige

Samtaler, hvor der vrøvles om alt muligt — især med 
Fone — alt muligt undtagen hvad der angaar Radio- 
Eksperimenterne. Det er nogle pragtfulde Mundfulde, 
man kan faa Lejlighed til at „spise“, naar f. Eks. de 
snart overhaandtagende Ringtests bliver afholdt Lørdag 
Aftener her i København, og man ønsker næsten, at 
det burde være forbudt at anvende Fone. Det Indtryk 
BCL’s — baade Naboer og de, der har moderne Mod
tagere med Kortbølgeomraader — faar, er i alt for 
mange Tilfælde ikke til Kortbølgeamatørens Vel. Gid 
nogle Herrer vilde tage sig selv i Nakken og holde 
deres kammeratlige Samvær paa en mindre offentlig 
Maade, men saa kan det jo være, at det ikke gaar saa 
let med at vække Opmærksomhed om sig, og QRM 
er det nu morsomt at være med til at lave!

Det maa indrømmes, at der er flere Problemer, der 
skyder sig ind, naar man vil etablere sin Station til 
Break-in, men disse Problemer er dog ikke vanske
ligere, end at der findes en Løsning for dem alle. 
Først angaaende Senderen. Denne bør nøgles i Oscil
latoren, og det er forkert at have saa stor Frygt for 
at nøgle i dette for Frekvensstabiliteten beregnede 
Trin. Med en god Afblokning og Afdrosling samt HF- 
Stabilitet uanset Belastning er Hovedbetingelserne til 
Stede for en god Nøgling. Det er naturligvis ogsaa af 
megen stor Vigtighed, at selve Oscillatoren let bringes 
i Sving. Er det et CC-Trin, bør dette elektronkobles, 
da nogle Krystaller kan have Besvær i en almindelig 
TPTG-Opstilling med at gaa i Sving. De efterfølgende 
PA-Trin (FD) bør i Hvilepauserne være blokeret ved 
Hjælp af en negativ Forspænding, saaledes at Rørene 
ikke trækker skadelig Pladestrøm, naar ingen HF- 
Energi er paaført Gitrene.

Angaaende Modtageren kan det siges, at denne bør 
være saaledes indrettet, at den ikke tager Skade af 
den Energi, der bliver paaført den fra Senderen. En 
selektiv Modtager af Super-Typen eller HF-Typen vil 
kunne holde en Sender af Middelstørrelsen borte, naar 
blot der sørges for, at Modtageren ikke er afstemt til 
Senderens Frekvens. (Paa Superen bør huskes „Spejlet“). 
En uselektiv Modtager, der ikke kan lukke Senderen 
ude, bør afbrydes i Nøglepauserne i Anodespændingen, 
eller Antennebøsningen kan kortsluttes til Jord ved 
Hjælp af et Relais, der samtidig med Nøglingen af 
Senderen „nøgler“ Modtageren. Kortslutningen af 
Antennen vil dog kun være af Betydning, saafremt det 
er en afskærmet Modtager.

Antenneproblemet er ogsaa et Spørgsmaal, der let 
kan løses. Er Modtageren kraftig nok, skulde det ikke 
være nødvendigt med en stor Antenne, og en mindre 
kan isættes uafhængig af Sende-Antennen. Skal fælles 
Antenne benyttes, er det nødvendigt atter her at gøre 
Brug af et Relais, der sørger for, at Antennen kun
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bliver sat til Senderen, naar denne nøgles; er Anten
nen tilsluttet Modtageren — kapacitivt eller induktivt 
-— gaar alt for meget af den dyre HF-Strøm til Spilde, 
naar Senderen er i Gang.

Der kan .findes utallige Variationer paa Break-in 
Systemer. Paa større Stationer hænges en Glimlampe 
op mellem Antenne og Jord paa Modtageren. Naar 
Senderen er i Gang, lyser Glimlampen, og den faar 
meget lille Modstand og kortslutter derved Indgangen 
til Modtageren. Nogle lader CO-Trinet afskærme ual
mindelig godt, saaledes at det ikke kan høres i Mod
tageren, uden den variable Koblingskondensator til det 
efterfølgende Trin er drejet ind. Denne Kondensator 
nøgles der ofte i, og den konstrueres som f. Eks. to 
Metalplader med Glimmer som Dielektrikum, der nær
mes og fjernes til og fra hinanden ved Hjælp af et 
Relais.

Det er ikke faa Stationer, der efterhaanden er gaaet 
over til Break-in, og flere og flere følger efter, saaledes 
at det sikkert snart bliver lige saa almindeligt at have 
BK som CG (ECO). Denne Artikel vil blive efterfulgt 
af en Konstruktionsbeskrivelse af en komplet transpor
tabel Station med BK.

Variabel Gitterforspænding til Sendere.
Af P. HAUGAARD, OZ7PH.

En Fordel er det, især ved Flertrins-Sendere med 
stor Energi, at man kan nøgle i et af de første Trin, 
hvor man ikke behøver at afbryde saa store Strømme. 
Ved Frekvensfordobling, hvor Gitterforspændingen skal 
være højere end ved Ligeud-Forstærkning, er det især 
nødvendigt at anvende fremmed Forspænding. Man 
indregulerer Forspændingen til den Værdi, hvor Trinets 
Output er størst.

Naar man bruger Hartley eller anden selvsvingende 
Etrørssender, er det sjældent, man anvender Gitter- 
forspænding fra Batteri eller Eliminator. Man klarer 
sig paa den gode gamle Maade med en Gitteraflednings- 
modstand —> i nyeste Tid maaske endvidere med et 
Katodekompleks. Er man derimod kommen et Trin 
videre i amatørmæssig Kunnen, og man er gaaet over 
til Totrins- eller Flertrins-Sendere, kommer Spørgs- 
maalet om Gitterforspænding frem. Naturligvis kan 
man udmærket klare sig paa den „gamle“ Maade og 
tage Gitterforspændingen over en Modstand.

Her skal nævnes et Par Ting, der viser det for
nuftige i at bruge Forspænding fra fremmed Spændings- 
kilde: Man behøver aldrig at frygte for PA-Rørenes 
„Liv“, naar CO eller MO af en eller anden Grund er 
gaaet ud af Sving, idet Forspændingen reguleres saadan, 
at der ingen Anodestrøm gaar, naar der ikke paatrykkes 
Gitteret Styrespænding.

Man faar større Nytteenergi, naar man anvender 
fremmed Forspænding. Tager man Gitterforspændingen 
over en Modstand, maa man nemlig trække den der
ved fremkomne negative Spænding fra Anodespændin
gen og faar saaledes i Virkeligheden en lavere Anode- 
spændingsværdi, end naar man tager Forspændingen 
fra Batteri.

Naar Amatøren kommer ud for at prøve et nyt 
Rør, som maaske ikke er beregnet til saa stort Input, 
behøver han ikke at gøre Indgreb i Senderen, f. Eks.- 
at nedsætte Anodespændingen. Man sætter roligt det 
nye Rør i og forhøjer Gitterforspændingen, indtil den 
af Fabrikanten opgivne Belastningsgrænse er naaet. 
Herved bliver endog Rørets Virkningsgrad bedre.

Man kan altsaa benytte den variable Forspænding 
til at give Røret ethvert forud bestemt Input indenfor 
Belastningsgrænsen. Dette er meget praktisk. Har man 
opnaaet QSO, og Modparten melder god Styrke og 
Forstaaelighed, bør man regulere Input ned paa det 
mindst mulige, hvorved man gør en god Gerning mod 
sine Medamatører (saa de ogsaa kan faa Plads paa 
Baandet) og maaske ogsaa mod den bandende BCL- 
Nabo. Det er nemlig flere Gange konstateret, at man 
ved at nedsætte Energien fra 50 til 5 Watt kun faar 
en Styrke-Nedgang paa 1 Grad — sjældent 2 Grader. 
En Forudsætning er naturligvis, at man har en god 
Antenne.

Det er kun Smaating, der er nødvendige til en Eli
minator til Gitterforspænding. En Nettransformator, 
der kan levere 150-200 Volt, er udmærket. Som Ens
retterrør kan man i Mangel af bedre anvende et 
Modtagerrør. Ellers bygges en saadan Eliminator op 
paa sædvanlig Vis.

Lettest vilde det nu være at bruge et Potentiometer 
paa ca. 20.000 Ohm som vist paa Fig. 1, hvor man tager 
den negative Forspænding fra den bevægelige Arm. 
Et saadant er imidlertid temmeligt dyrt. Man kan 
desuden kun bruge det til at give Forspænding til eet 
Senderrør, da det er sjældent, at alle Rørene skal have 
samme Forspænding.
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I Fig. 2 er vist en anden Fremgangsmaade, hvor 
man oven i Købet kan tage 3 variable Spændinger 
(flere hvis det ønskes). Jeg anvender et saadant Arran
gement og bruger de 3 variable Spændinger til hen
holdsvis Gitterblokering i CO, Forspænding til 1. PA- 
Trin og Forspænding til 2. PA-Trin.

I Fig. 2 er Rl, R2 og R3 B & O variable Mod
stande, mens R4, R5 og R6 er almindelige faste Mod
stande paa 50.000 Ohm. De 3 variable Spændinger 
tages henholdsvis mellem Punkterne A og Al, B og Bl 
samt C og Cl.

Regenerativ Lavfrekvensforstærker 
for CW-Selektivitet.

Af K N U D  L A N G A A - J E N S E N ,  OZ8J.

Efterhaanden som Baandene bliver mere og mere 
overfyldte, bliver det vanskeligere for de forholdsvis 
uselektive Modtagere at klare sig. Man begynder at 
spekulere paa Super, men en saadan er jo som bekendt 
en ret kostbar Historie, og da det ikke er alle Ama
tører, der har Raad til straks at gaa i Gang med en 
Super, skal jeg her beskrive en Anordning, der tjener 
til at gøre Kortbølgemodtageren mere selektiv med 
Hensyn til CW-Signaler.

Anordningen er beskrevet af W6EVF i „QST“, og 
man vil ved at betragte Diagrammet hurtigt opdage, 
at udelader man Rl, Tl og Cl, har man en ganske 
almindelig Tonegenerator af den Slags, der anvendes 
til Opøvelse af Morse, C2 er en variabel Kondensator 
paa 100 cm, R2 en variabel Modstand paa 100.000 
Ohm, Cl er paa 250 cm, C3 er paa 1 μF, Rl 100.000 
Ohm, Tl er en Lavfrekvenstransformator 1:1, og T2 
en Lavfrekvenstransformator 1:3.

Forstærkeren benyttes paa følgende Maade: Man 
tilslutter de forskellige Spændinger og drejer paa R2, 
indtil Røret svinger. Hvis det nægter at svinge, om
byttes de sekundære Ledninger paa Transformatoren.

C2 indstilles, til man finder den Tonehøjde, man finder 
behageligst at arbejde med, og R2 drejes tilbage, saa 
Røret lige netop ophører med at svinge. Forstærkeren 
kan nu tilsluttes Telefon- eller Højttalerbøssene paa 
Modtageren, og man indstiller paa Modtageren, ganske 
som man plejer.

Man vil nu opdage, at ethvert CW-Signal af samme 
Tonehøjde som den, hvortil Forstærkeren er indstillet, 
vil blive forstærket op, og selv om man nok kan høre 
andre nærliggende Signaler, vil der være meget stor 
Forskel mellem det Signal, hvis Amplitude er den 
samme som Forstærkerens, og andre Signaler. Andre 
CW-Signaler med selv større QRK, men med selv lille 
Forskel i Tonehøjden, vil praktisk talt forsvinde eller 
i hvert Fald være meget afdæmpede, ligesom atmo
sfæriske og andre Forstyrrelser vil blive reducerede i 
høj Grad.

Forstærkeren kan meget praktisk være bygget i en 
lille Kasse anbragt ved Siden af Modtageren, saa man 
har let ved at tilslutte den til Modtageren. W6EVF 
har i sin Opstilling brugt et 56-Rør, men det hele kan 
forøvrigt laves meget fikst og kompakt, hvis man be
nytter et af de i Handelen værende 1,5 Volts Rør, f. 
Eks. Tungsrams DG107 eller det tilsvarende Rør i 
Philips Fabrikat. I saa Fald kan man nemlig bygge 
Glødebatteri; f. Eks. Hellesens Type VII No. 12, og 
Anodebatteri, et 15 Volts Gitterbatteri, i samme Kasse 
som Forstærkeren, og man undgaar at have generende 
Ledninger paa Modtagerbordet.

Rl — 100.000 Ohm. R2 — 100.000 Ohms Volumenkontrol. 
Cl — 250 cm. C'2 — 100 cm, variabel. C3 — 1 MF 
Tl — LF-Transformator 1:1. T2 — LF-Transformator 3:1.

Til Slut skal lige bemærkes, at man skal være om
hyggelig med Indstillingen af Forstærkeren, og er den 
først indstillet, skal den ikke røres mere. Afstemningen 
paa Modtageren maa foregaa meget langsomt, da man 
meget let kan dreje forbi et Signal, idet det kun er et 
meget lille Øjeblik, det indkomne Signals Tonehøjde 
er den samme som Forstærkerens.
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Pentodesender ti! Jævnstrøm.
Konstrueret og beskrevet af H. TSCHERNiNG PETERSEN, QZ7Z.

Den Amatør, der er henvist til et jævnstrømsnet, 
vil i mangt og meget være handicap’et ved Bygning 
af Sendere. Jeg skal straks gøre opmærksom paa, at 
den efterfølgende Konstruktion ikke løser Problemet: 
Anodespænding, men der ud over vil man maaske kunne 
finde noget brugeligt, idet Senderen alene paa 220 
Volt Nettet er fuldt ud effektiv. Hvis man kan faa

Rl — 80.000 Ohm, 2 Watt.
R2 — 500 Ohm Glimmermodstand, 3 Watt.
R3 — 190 Ohm Glimmermodstand, 3 Watt.
R4 — 10.000 Ohm, 2 Watt.
R5 — Se Teksten.
R6 — « «
R7 — 20.000 Ohm, 2 a 3 Watt.
R8 — Potentiometer, 10.000 Ohm, 2 a 3 Watt.

440 Volt til Anodespænding direkte fra Nettet eller 
fremskaffe forøget Anodespænding paa anden Vis, for 
Eks. ved Anodeakkumulatorer eller en Højspændings- 
generator, vil man have en første Klasses Sender, der 
arbejder direkte fra Nettet.

Dette muliggøres ved Brugen af de moderne Pen- 
toder, hvis Glødestrømsforbrug nu er saa langt nede, 
at det er økonomisk forsvarligt at tage Glødestrømmen 
fra Nettet. Der er her anvendt Philips CL2 som Os
cillator og PE05/15 som Forstærkerrør i Udgangs- 
trinet, men hvis man er henvist til de 220 Volt alene, 
vilde man kunne faa en god Sender ved Brug af CL2 
og CL4. PE05/15 er en indirekte opvarmet Sende- 
pentode med Fanggitteret ført ud. Det normale Anode
tab er 15 Watt, hvilket vil sige, at Røret ved den

maksimale Anodespænding 500 Volt kan taale et Input 
af 30 til 40 Watt.

Diagrammet.
Som Krystaloscillator er anvendt en CL2 i Tri-tet 

Opstilling. At anvende et større Rør er ganske over
flødigt, især da PE05/15 udstyres af ca. 1/2 Watt HF- 
Energi. Derved bliver det let at udstyre Røret paa 3

R9 — 1S.000 Ohm, 2 a 3 Watt.
Ril— 1.000 Ohm, 2 Watt.
Cl — Glimmerblok, 100 em.
C2 — do. 1.000 cm.
C3 — 0,5 Mf, 1.500 Volt.
Ll — 300 Ohm LF-Drossel, 100 mA.
L2 — 300—500 Ohm LF-Drossel, 25 mA,
Alle øvrige Blokkondensatorer: 3.000 a 5.000 cm Glimmerblokke.

Baand med eet Krystal, paa 28, 14 og 7 MHz med 
et 7 MHz Krystal, og paa 14, 7 og 3,5 MHz med et 
3,5 MHz Krystal. Koblingen mellem de to Rør er 
ganske normal kapacitiv gennem en forholdsvis lille 
Koblingskondensator. Udgangsrøret faar Fanggitter- 
spænding ved Hjælp af Potentiometret R8 og Mod
standen R9. Hvis Katodemodstanden R6 er paa 300 
Ohm og Anodestrømmen 70—80 mA, vil Fanggitter- 
spændingen kunne varieres mellem ca, —f-25 og +60 
Volt, hvorved man vil kunne variere Output fra næsten 
Nul til Maksimum. I Tilledningen til Fanggitteret er 
vist en Omstiller og en HF-Drossel beregnet til Om
stilling fra Telefoni til Telegrafi.

Over Bøsningerne til Mikrofonforstærkeren er vist 
en Modstand. Dens Funktion er Belastning af en
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eventuel Mikrofonforstærkers Udgangstransformator, 
saa Forstærkeren kommer til at arbejde ind i en pas
sende Impedans. Den rigtige Størrelse kan findes ved 
Forsøg, men mellem 5.000 og 10.000 Ohm vil i hvert 
Fald kunne bruges som Udgangspunkt. Skærmgitter- 
spændingen faas direkte fra de 220 Volt, og her er 
Nøglen indsat i Forbindelse med et ganske normalt 
Nøglefilter. Naar Nøglen ikke er sluttet, er Skærm
gitteret negativt gennem Modstanden R7. Naar Nøglen 
trykkes ned, gaar der ganske vist en Strøm gennem 
denne Modstand, men det vil ikke hindre, at Skærm
gitteret faar de fulde 220 Volt positiv. Denne Nøgle
metode er absolut at foretrække for Nøgling i Fang- 
gitteret, da der skal ekstra Tørbatteri til, hvis den 
tilstrækkelige negative Forspænding skal kunne opnaas 
til fuldstændig Standsning af Anodestrømmen.

+

Fig. 2.

Den viste Nøglemetode i Skærmgitteret har vist sig 
yderst effektiv i Praksis. Paa Afstand er der over
hovedet ingen Bagtone at høre, og Nøglen følger 
meget villigt med, d. v. s. man kan nøgle med meget 
stor Fart, og Signalerne vil alligevel staa skarpt og 
rent. Denne Nøglemetode kan derfor anbefales i For
bindelse med ogsaa andre Pentoder. Den omtalte 
Modstand fra Skærmgitteret til Minus bør naturligvis 
rette sig efter Anodespændingen paa Røret. Da der 
næppe gaar nogen Strøm gennem den, naar Nøglen 
er oppe, kan den være ret stor og bør være det, for 
at begrænse Strømmen gennem den, naar Nøglen er 
nede. Hvis man dimensionerer den, saa der gaar ca. 5 
til 10 mA gennem den, naar Nøglen trykkes ned, vil 
det være indenfor det rimeliges Grænser. Man maa 
paase samtidig, at den kan taale Belastningen. Hvis 
Anodespændingen er 500 Volt, kan Modstanden altsaa 
være paa 50.000 Ohm, 5 Watt. Ogsaa Katodemod
standen og Gitterafledningens Størrelse afhænger af 
Anodespændingen. Til 220 Volt bør de være paa

henholdsvis 50 og 2000 Ohm, mens der ved fuld 
Anodespænding paa 500 Volt skal bruges henholdsvis 
300 og 5.000 Ohm.

Omskifteren Al bruges til at starte Senderen med, 
og Glødestrømmen til Rørene passerer Skalalampen S 
(0,45 Amp.), der virker dels som Sikring, dels som 
synligt Tegn paa, at Senderen er i Funktion. Afbryde
ren A2 slutter Anodestrømmen samt Skærmgitter- 
spændingen.

Den mekaniske Opbygning.

Denne bør være omhyggelig hvad angaar Afskærm
ning mellem Udgangstrinets Anode- og Gitterkredse, 
da Senderen ellers vil blive ustabil. Almindelig „Labo- 
ratorieopstilling“ duer ikke, heller ikke et Træchassis. 
Man bør anvende Metalchassis, helst Jern, og Udgangs- 
røret monteres i en Forsænkning saaledes, at Metal- 
chassis’ets Kant er ud for den i Røret anbragte runde 
Metalskærm. Iøvrigt medfølger der en Brochure, som 
forklarer denne Montering, naar man køber Røret.

For at faa Opstillingen saa stabil som muligt, bør 
alt til Udgangstrinets Anodekreds monteres ovenpaa 
Chassis’et, mens Resten, undtagen CO-Rør og Krystal
holder, monteres under det. Dog er det naturligvis 
ogsaa nødvendigt at montere Modstanden R10 ovenpaa 
af Hensyn til Varmeudviklingen i denne Modstand, 
iøvrigt vil jeg afholde mig fra yderligere Beskrivelse 
af Delene; dels vil de fleste være klar herover, dels 
kender jeg d’Herrer Amatører for godt til at vide, at 
ingen alligevel gaar efter en nøjagtig Konstruktions
beskrivelse.

3 Baand uden Afstemning eller Spoleskifining.

En og anden Amatør har sikkert ligesom jeg selv i 
Aarenes Løb spekuleret paa, om det ikke skulde være 
muligt at konstruere en Sender, der kun ved Hjælp af 
en Omskifter og intet andet kunde skifte fra Baand til 
Baand. Hvor ofte har man ikke hørt en eller anden 
Station, man gerne vilde have QSO med, for saa at 
maatte opgive det, da Senderen var afstemt til et 
andet Baand. Men ligesom jeg har vel ogsaa andre 
igen opgivet at naa Idealet. Ikke saa sært, for det 
vilde være vanskeligt med den gammeldags stabiliserede 
Sender.

Da jeg havde konstrueret denne Sender paa Papiret, 
faldt det mig ind, at nu var Chancen der endelig, og 
det endelige Resultat har været saa tilfredsstillende, at 
jeg ikke et Øjeblik tøver med at anbefale Arrange
mentet. Det er virkelig Idealet. Blot en Drejning af 
et Par "Omskiftere, og Senderen er klar uden nogen 
yderligere Afstemning af nogen Art paa det ønskede 
Baand. Forsøgsmæssigt blev Opstillingen lavet til 4 
Baand, nemlig 28, 14, 7 og 3,5 MHz, men af rent 
økonomiske Grunde blev den endelige Sender kun med
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tre faste Baand, men selv det er ikke at foragte — —- 
28, 14 og 7 MHz klar naar som helst! Eller, hvis 
man bruger et 3,5 MHz Krystal, 14, 7 og 3,5 MHz.

Dette opnaas ved at bruge to Omskiftere, henholds
vis i CO- og PA-Trinet. Den første er en almindelig 
trepolet Omstiller, og som det fremgaar af Fig. 2, 
skifter den mellem to afstemte Kredse — henholdsvis 
til 28 og 14 MHz. I den tredie Stilling er intet 
Anodekredsløb indskudt, men kun HF-Drosselspolen
i Anodekredsen. Dette er fuldt tilstrækkeligt til at ud
styre det efterfølgende Rør paa Krystallets Grund
frekvens. Et til Krystallets Frekvens afstemt Anode
kredsløb har, naar det drejer sig om Tri-tet, en uhel
dig Tendens til at overbelaste Krystallet. I Udgangs- 
trinet er der tre afstemte Kredse, som skiftes ved 
Hjælp af en PrahnTromieomskifter. Dennes Indstilling 
af Kontakterne fremgaar let ved et nøjere Studium 
af Fig. 3.

Det siger sig selv, at disse tre Kredsløb skal anbrin
ges induktionsfrit i Forhold til hinanden. For at 
reducere Størrelsen, er der anvendt smaa Afstemnings- 
kondensatorer, der fremstilles billigt af Firmaet Rudolph 
Schmidt. De har den tilstrækkelige Afstand mellem 
Pladerne til at kunne staa for op til 500 Volt Anode
spænding. Til de to Anodekredsløb i CL2 og Ud- 
gangstrinet for 28 MHz er anvendt Typen paa 30 cm, 
til alle de andre Typen paa 100 cm. Spolerne, undta
gen Katodespolen, der er viklet paa en almindelig 
Trolitulform, er af 2 mm blank Kobbertraad viklet 
med en Diameter paa ca. 5 cm. For de to Spoler i 
CL2's Anodekreds er Diameteren kun ca. 3 cm. Disse 
to sidste Spoler er anbragt under Chassis’et.

Til 28 MHz bruges 3 Vindinger, til 14 MHz 8 
Vindinger direkte fastskruet til Afstemningskonden- 
satorerne, I PA er der henholdsvis 4, 9 og 15 Vin
dinger til 28, 14 og 7 MHz. Men som allerede nævnt 
vil jeg afholde mig fra en detailleret Konstruktions
beskrivelse. Jeg vil kun fastslaa det Faktum, at det 
virkelig er muligt at konstruere en Sender, der ved

Hjælp af simple Omskiftere kan arbejde fuldt ud effek
tivt paa flere Baand. Den erfarne Amatør vil sikkert 
ud fra det allerede givne kunne arbejde sig frem til 
sin egen, selvstændige Udførelse af Ideen.

Elektronkoblet Forstærkertrin.
Af G8AA i „The T. & R. Bulletin“.

Her er en kort Beskrivelse af en Opstilling af særlig 
Interesse for Amatører, hvis Tegnebog har Afmagrings- 
tendens. Det skal ikke paastaas, at Ideen er original, 
og skønt her ikke er Tale om en videnskabelig Op
dagelse, fortjener den Opmærksomhed af økonomiske 
Grunde.

Det drejer sig, som Diagrammet viser, om et almin
deligt Pentode PA-Trin, hvor der er indsat en afstemt 
Kreds mellem Styregitter og Skærmgitter. Højfrekvensen 
paa Neutrodynkondensatorenden af Skærmgitterkredsen 
er 180° faseforskudt i Forhold til HF paa Anoden, 
hvorfor Opstillingen kan stabiliseres fuldstændigt.

Fordelen ved Opstillingen ligger deri, at det er mu
ligt at faa en almindelig LF-Pentode til at arbejde lige 
saa effektivt som en tilsvarende specielt afskærmet 
HF-Pentode, fordi det er muligt at udtage Energi fra 
Anodekredsen helt uafhængigt af Styringen paa Gitteret.

Med en tilsvarende Push-pull Opstilling kan man 
bygge en 50—75 Watt Sender til en meget rimelig 
Pris. Man lægger Mærke til, at Anodedelen ikke 
kræver Neutralisation. — Faar De noget ud af Op
stillingen, vil G8AA gerne høre fra Dem!

(Oversat af OZ4U).
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Nøgleskrsften!
Af S. H. H a s s e l b a l c h ,  OZ7T.

Tilstrækkelig tydelig er det blevet slaaet fast, at vi 
Amatører ikke er kommercielle Operatører paa vore 
Stationer. Vi bør ikke forlange af hinanden, at vor 
Nøglebetjening og Sendehastighed skal staa Maal med de 
Menneskers, til hvis Levebrød det hører at betjene en 
Morsenøgle. Hvad vi derimod kan forlange af hinanden 
er, at vor Nøgleskrift skal kunne læses uden Vanske
lighed, saaledes at mangelfuld Nøgleskrift ikke er 
Grunden til, at Forstaaelsen svigter. Mange Amatører 
tænker for lidt paa dette, naar de sidder ved Nøglen 
paa deres Stationer; Læseligheden viger for forøget 
Hastighed, og mystiske Nøgletyper ser Dagens Lys.

Næste Offer er OZ8O. Jeg tør vædde paa, at han 
bruger Bug! Se paa de „tunge“ Prikker og de til Tider 
helt usandsynlige korte Ophold mellem Tegnene i eet 
Bogstav. OZ8O havde ogsaa meget travlt, da han 
skrev Teksten; kan hænde lidt mindre Speed havde 
resulteret i en helt rigtig Skrift!

Nr. 4 viser en DX-Jæger, der taler med ZL3AZ. 
Hvem er det? Ja, jeg gætter paa OZ7UU, men det 
kunde ligesaa godt være OZ7IX eller OZ7FA. Det 
bliver helt spændende, hvem af de tre, der til sin Tid 
modtager QSL-Kortet fra ZL3AZ! — Aldrig jappe 
med Kaldesignalet, OB’s! Kaldesignalet er Amatørens 
Underskrift og skal kunne læses.

Nr. 5 er OZ2W. Mon ikke ogsaa han bruger Bug? 
Igen de korte Mellemrum og de tunge Prikker. 2W

Nu har jeg paa Undulatorstrimmel optaget Skrift 
fra nogle danske Amatører, ikke for at genere de paa
gældende, men for at paavise, hvilke Faldgruber vi 
hver og én bør søge at undgaa, naar vi arbejder med 
Senderen. Det er ikke fordi, det paa nogen Maade er 
Eksempler paa daarlig Telegrafering, at det netop er 
blevet disse Amatører, hvis Skrift jeg har nedskrevet; 
det er kun fordi Signalstyrken for dem alle paa min 
Station har været saa god, at Nedskrivning var mulig.

Se nu først paa Nr. 1. Det er automatisk Sending 
fra den franske Station FYM2. Prikker samt Ophold 
mellem Tegn i ét og samme Bogstav = 1 Enhed; 
Streger og Mellemrum mellem Bogstaver i et Ord -- 
3 Enheder og Ophold mellem Ord = 5 Enheder. Det 
er en god Skrift og rigtig Skrift, der skal tjene som 
Norm for Haandsending.

Nr. 2 er en Prøve af Skrift fra OZ5W. Læg hér 
Mærke til, at anden Streg i „Z“ er gjort særlig lang; 
det er en meget almindelig Fejl, der til Tider udarter 
i, at de første Streger gøres saa korte, at de ligner 
Prikker. 5W har desuden for korte Ophold mellem 
Ordene, saa det hele læses som eet langt Ord. Ellers 
er Skriften pæn og meget regelmæssig.

glemmer ligesom 5W, at Mellemrum mellem Ordene 
skal være = 5 Enheder.

OZ2PX er Nr. 6. Igen en Bug-Tilhænger, men 
denne Gang en Ham, der har lidt mere Hold paa den 
løbske Nøgletype og kan give mere Tid til Tegn
ophold. Det er dog ikke helt OK, og Prikkerne er 
lovlig tunge, men det er god, let læselig Skrift.

Nr. 7 er OZ4W. Optagelsen var generet af QRN, 
saa der er faldet et „de" ud i hans CQ. OZ4W sen
der langsomt og omhyggeligt, men han bruger for 
megen Kraft til sin Sending, saa Prikkerne bliver 
„spidse“ — for kortvarige. Under ugunstige Omstæn
digheder drukner spidse Prikker i Forstyrrelser; derfor, 
OM, slap af ved Nøglen; der skal ikke megen Kraft 
til at lukke den Smule Kontakt! Jeg skylder 4W at 
bemærke, at hans Skrift er meget regelmæssig; lidt 
mere „Krudt“ paa Prikkerne, saa bliver den FB.

Saa kommer OZ2Q som Nr. 8. Undulatoren har 
her arbejdet direkte paa Ensretteren uden Omsætter
relæ; derfor er Nullinien ikke saa jævn som paa de 
andre Strimler. Strimlen viser, at selv en saa gammel 
„Bug-Svinger“ som 2Q ikke giver Mellemrummene 
samme Længde som Prikkerne. Det er ikke saa mær-
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'keligt,. for det er ikke let at opnaa — og for den Sags 
Skyld heller ikke nødvendigt, naar Længden blot er 
nogenlunde rigelig. Se paa 2Q’s „Z“ og „Q“. Anden 
Streg i begge Bogstaver er betydelig forlængede, den 
samme „Slang“ som hos OZ5W. Den lyder ganske 
besnærende, men kan til Tider overdrives saa meget, 
at det gaar ud over Læseligheden. Hos ingen har dette 
dog været Tilfældet.

Efter saa skaanselsløst at have udleveret og kritiseret 
mine nære Naboer venter jeg mig ingen Pardon, hvis 
jeg skulde gaa hen og forlænge anden Streg i et „Q“ 
eller „Z"; jeg skal i hvert Fald holde Ørene stive, 
naar jeg næste Gang faar QSO med een af d’Herrer! 
Paa Genhør!

Danske Hams,
58 - OZ8A.

OZ8A fik Interesse for Radio i 1923 og byggede 
da sit første Krystalapparat — ogsaa kaldet Rotte
fælden! Denne Modtager, som var omkring 70X20 cm 
stor, blev helt overgaaet af den efterfølgende 1-Rørs 
Modtager, som. fyldte et Dagligstuebord, naar den var 
opstillet! Det var ikke billigt at være Radioamatør 
dengang. 8A gav saaledes 34,50 Kr. for sin første 
Drejekondensator, og en Glimmer-Koblingskondensator 
kostede 12 Kr.

Efter stadig at have fulgt Udviklingen fik 8A Inter
esse for de korte Bølger i 1928, men det var først i 
1930, der rigtigt kom Sving i Foretagendet. Det var

Aksel Madsen- i Kerteminde (der nu sejler som 
Radiotelegrafist), som gjorde 8A opmærksom paa E.D.R., 
hvorefter en TPTG-Sender byggedes i Foraaret 1930.

8A begyndte nu at „knalde“ CQ uden at kende ret 
meget til Telegrafien, og da en SP-Station svarede, 
sprang han højt i Luften af Skræk og lukkede „Kas
sen“. Nu skulde der rigtig læres Morse, og Licensen 
kom hurtigt i Orden. Siden da har 8A prøvet for
skellige Sendere, men han sværger stadig til Hartley, 
og med den har han opnaaet WAC mange Gange.

Fone interesserer ikke 8A meget. Derimod holder 
han af at eksperimentere med QRP og opnaa DX- 
Resultater. En Del af Europa er „worked“ med 60 
Volt paa Philips A409, og med 170 Volt paa samme 
Rør opnaaedes paa en Time QSO med 2 W- og 1 
VE-Station. Efter haanden mangler 8A kun een Ver
densdel i at have opnaaet WAC med sit gamle A409. 
Godt klaret af 8A og et Detektorrør!

Hjemmelavet Krystalholder.
Efter „The T. 6 R. Bulletin“.

Det er slet ikke nødvendigt at købe en Krystalholder, 
hvis De har et Par udbrændte Rør, der alligevel skulde 
kasseres. Faa fat i et af dem og skil Soklen fra Kol
ben. Dette sker lettest, hvis De lader Røret ligge i 
varmt Vand i nogle Minutter, hvorved Klæbemidlet, 
der holder Sokkel og Glas sammen, blødgøres. Man 
kan nu forsigtigt dreje Kolben af og samtidig knække 
de Ledninger, der forbinder Benene med de respektive 
Elektroder.

Man renser derefter Soklen indvendig og har nu en 
Beholder, der er saa stor i Diameter, at en 5-Øre kan 
ligge paa Bunden af den. Krystallet anbringes mellem
2 Metalplader af denne Størrelse, som begge poleres 
glatte paa den ene Side. Dette sker ved Hjælp af 
Smergellærred, og det er naturligvis mellem disse to 
blanke Flader, Krystallet skal anbringes.

En Ledning loddes til den underste Plade og føres 
til Anodebenet og en anden fra den øverste Plade 
udvendigt langs Soklen til Gitterbenet. Hele Holderen 
kan da stikkes i en almindelig Rørsokkel. For at op
naa, at Ledningen hverken trykker den øverste Plade 
ned eller forsøger at holde den oppe, bør den laves 
af 0,25 mm eller tyndere Traad viklet i Spiral. Der, 
hvor Traaden gaar udvendig paa Soklen, bør den 
limes fast.

En Krystalholder af denne Type kan gøres støvtæt 
ved Hjælp af den nederste Del af et Barbersæbehylster 
af Bakelit eller lignende, der skubbes ned over Holde
ren udvendig. Pas paa, hvis Soklen er af den Type, 
hvor Benene gaar helt op i Bunden. Det vil da være

181



nødvendigt at anbringe en isoleret Skive af Ebonit, 
Etronit el. lign. under den nederste Krystalplade for at 
forhindre Kortslutning.

Endvidere er der Grund til at gøre opmærksom paa, 
at der kan vikles Spoler uden paa Holderen, f. Eks. 
Katodespole til Tri-tet, Spole til automatisk Omskift
ning fra CO til ECO ved at sætte Holderen i en ny 
Sokkel o.s.v. Alt i alt en net lille Enhed, der tillader 
hurtig Omskiftning fra et Baand til et andet.

(Oversat af OZ4U).

Vellykkede 56 MHz Demonstrationer
i  E .D .R . s  københavnske  A fde l ing .

Mandag den 25. Oktober havde OZ5B i Samarbejde 
med E.D.R.s københavnske Sektion arrangeret en 56 
MHz Aften i Klublokalet i Griffenfeldtsgade. Alle 56 
MHz Transceivers var sat i Stævne til den Aften, og 
samtidig havde man allieret sig med et Par Biler. Det 
var Herr Johnsen fra „Neutrofon“, der skaffede Køre
tøjerne, og vi skylder ham megen Tak herfor — ikke 
alene for denne Aften, men ogsaa for de to foregaaende 
Søndages Prøver, samt for Laanet af det dejlige „Neu
trofon“ Forstærkeranlæg, som gjorde det muligt for 
alle i Lokalet at følge Begivenhedernes Gang ude paa 
Gaden.

Følgende Amatørers Anlæg var med til Forsøgene: 
OZ3U, 4K, 5B og 7B. OZ4K var sendt hen til et 
lille Anlæg, og her var hans QRA det meste af Afte
nen. Han hørtes ganske Fortræffeligt og var i Virke
ligheden den mest stabile Station Aftenen igennem. 
OZ7B var placeret i OZ4M’s Sidevogn, men havde 
desværre lidt Uheld med sig. Dels kneb det lidt med 
hans Bølgelængde, og dels gik hans Antenne itu, men 
vi haaber, at vi har ham fb i Orden, til vi næste 
Gang skal ud at køre.

OZ3U's Anlæg var installeret i Vogn Nr. 2 med 
OZ7HL som Operatør, Signalerne herfra gik fint 
igennem hele Tiden med Undtagelse af til allersidst, 
hvor Batterierne var „løbet tørre“. OZ5B’s Anlæg var 
installeret i Vogn Nr. 1 og herom følgende Beretning: 
Præcis Kl. 20,15 indledte 5B Mødet fra Vogn Nr. 1, 
hvor han beklagede, at han var blevet forsinket og 
derfor maatte aabne Mødet pr. Radio. Vognen befandt 
sig i Griffenfeldtsgade, og det hele gik forbavsende 
godt igennem, og man undredes over den fine Kvalitet 
fra den simple Kulkornsmikrofon. I 10 Minutter fort
satte 5B fra Vognen, hvorefter han begav sig til 
Lokalet og fortsatte sit Foredrag,

Først fortalte 5B om de specielle Egenskaber for 56 
MHz, om nogle af de danske Resultater og om den 
slumrende Forsøgskreds 2. Derefter opfordrede han

alle OZ-Hams til at være med til at løfte lidt af 
Sløret, som hvilede over 56 MHz. Specielt frem
hævedes det, hvor ideelt det er for de københavnske 
Amatører, som bor saa tæt op ad hinanden, og hvor 
dejligt det vilde blive, hvis alle de 100 Watt Stationer, 
som saa gerne vil have Duplex-QSO fra den ene Side 
af Gaden til den anden, forsvandt fra 3,5 MHz. 5B 
forundrede sig ogsaa over Rævejagterne og fremhævede, 
at disse Jagter burde have foregaaet paa 56 MHz, 
hvis den danske Amatør da vil vise, at han er værdig 
til Betegnelsen Kortbølgeamatør. Derpaa begyndte 
Demonstrationen.

OZ7HL startede med Vogn Nr. 2 paa en aftalt: 
Tur, hvor der blev rigelig Lejlighed til at konstatere, 
dels hvordan Signalerne faldt ud, naar Afstanden blev 
for stor og dels hvorledes de forskellige Huse og Spor
vogne skærmede. Efter denne Køretur var Ordet frit 
for de forskellige Stationer. Dette kunde godt have 
været lidt bedre, men der var kommet lidt Misfor- 
staaelse med i Spillet, og bortset herfra forløb det hele 
O.K. — Vi haaber hermed at have vakt lidt mere 
Interesse for 56 MHz, og vi lover, at den næste De
monstration skal blive endnu bedre. Hermed et paa 
Genhør paa 56 MHz.

For 10 Aar siden.

November.

„Radio Posten“ den 4/11: Paa E.D.R.s Møde den 
27. Oktober oplystes, at Medlemstallet var steget til 
85. ED7BJ holdt Foredrag om Krystalstyring af Sen
dere, som var noget ganske nyt for danske Amatører. 
ED7JS (nuværende OZ2Q) gav en morsom Skildring 
af sin Rejse til Island for Dansk Radio A/S. Endelig 
blev der rettet Opfordring til de tilstedeværende om 
at interessere sig for 20 m Baandet.

11/11: Det første Morsekursus arrangeres hos Sømine- 
mester Wendelboe. 18/11: E.D.R.s Formand beklager 
sig over, at han har maattet betale 10-15 Kr. paa 
sidste Medlemsmøde for Deltagere, som havde glemt 
at betale deres egen Fortæring.

25/11. Uddrag af Traffic Notes: ED7BB har lavet 
alle Ledninger i sin Sender af svær Kobbertraad, hvad 
der i høj Grad har hjulpet til at gøre Bølgen stabil. 
ED7FP har haft QSO med X-EK4AP, som viste sig 
at være en Aeroplan-Kortbølgestation, der befandt sig 
i 1300 m Højde i Nærheden af Dresden. ED7EW er 
interesseret i 32 m Rapporter. (Et Bølgeomraade, som 
blev frataget Amatørerne efter Washington-Kon- 
ferencen).
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DR-Rubrikken
Redigeret af OZ-DR212.

Afstemningskredse.
„Rørene er Radioens Hjerne“, sagde en Radiorørs- 

fabrikant engang ved et Møde. At Afstemningskredsene 
saa er blevet kaldt „Radioens Hjerte“ kan vel i og 
for sig være lige saa rigtigt; i alt Fald er der al mulig 
Grund til at se lidt nærmere paa denne meget vigtige 
Del af det indviklede Instrument, en moderne Mod
tager er. Det er her, at de Impulser, som vi senere 
skal høre i Telefonen eller Højttaleren, samles og fil
treres. Det er derfor af største Vigtighed, at der ikke 
begaas nogen Fejl paa dette Stadium, thi enhver Uregel
mæssighed her vil blive forstærket adskillige Gange, 
og det bliver Uregelmæssigheder som bekendt ikke 
bedre af!

Det gælder derfor i første Omgang om kun at faa 
de Impulser, man har Glæde af, frem til første Rørs 
Gitter. Selve Afstemningskredsen virker som en Sigte, 
der kun lader Svingninger i et bestemt Frekvensomraade 
passere. Jo mindre dette Frekvensomraade er, jo mere 
selektiv er Modtageren. Denne saa eftertragtede Sel
ektivitet opnaas ved at anvende saa tabsfattige Kom
ponenter som muligt. Men dette hjælper intet, hvis 
der i selve Afstemningskredsen opstaar Impulser, der 
kan genere de indkomne Signaler.

Disse Støjimpulser kan opstaa paa forskellig Maade. 
Lad os først se lidt paa selve Spolen. Man skelner 
her mellem udskiftelige Spoler og Spoler med Om
skifter. For begges Vedkommende gælder det, at de 
skal vikles paa tabsfrit Materiale. Ved udskiftelige 
Spoler bør man paase, at Benene paa Formen er rene, 
og at de tilhørende Huller i Spolesoklen ikke er de
fekte eller irrede. Hvis man anvender Omskifter til 
Spolen, bør man engang imellem rense Kontakterne 
med en Fil eller et Stykke Sandpapir. Det var Spo
lerne; den anden Del af Afstemningskredsen, Konden
satoren, er ikke mindre vigtig.

Ogsaa her bør benyttes Materiale, der er saa tabs
frit som muligt. Hvis Kondensatoren er forsynet med 
en Spiralfjeder til at danne Kontakt mellem Rotor og 
Stel, bør den være isoleret; er den ikke det, kan man 
overtrække den med alm. Flex. Endvidere bør man 
paase, at der ikke samler sig Støv mellem Pladerne, 
da dette vil foraarsage en delvis Kortslutning af 
Kondensatoren, naar den drejes, og der opstaar da en 
ubehagelig Knasen i Højttaleren eller Telefonen. Til 
Slut et godt Raad: Hold altid Spolen fjernet mindst 
½ Spolediameter fra alt Metal! H.B.H

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

I «Ordenshuset», Griffenfeldtsgade 7 (Lokale 6), Tlf. Nora 8623. Afdelingens 
Formaal er at afholde Klubaftener, Morsekursus og Foredrag for E.D.R.s køben
havnske Medlemmer. Der er fri Adgang for alle Medlemmer af E.D.R. Klubaften 
afholdes hver Mandag fra Kl. 20, og der er Morsekursus Onsdag og Fredag fra Kl. 
20—22. Mandag fra Kl. 20 udleveres QSL-Kort. Alle Oplysninger faas hos OZ3U, 
Tlf. Vester 2425y, OZ4M, Tlf. Taga, eller gennem Afdelingens Telefon.

Vor første Foredragsaften i Afdelingens Klublokale 
-Mandag den 18. Oktober havde samlet ca. 50 Med
lemmer, der interesseret fulgte Prøvemester Reitz's 
Foredrag om Kortbølgemodtagere. OZ2R fortalte ind- 
gaaende om Spoler og Rør, tegnede og forklarede 
Diagrammer, saa selv den mest ukyndige kunde forstaa 
det og selv bygge en Modtager til at lytte paa Ama- 
tørbaandene med. Derefter blev vist og demonstreret 
forskellige Modtagere, baade en lille billig Detektor- 
Opstilling, en dyrere HF-Modtager og en flot Super. 
Det var en udmærket Aften, som alle de fremmødte 
var glade for.

Mandag den 25. Oktober fortalte OZ5B om 56 
MHz Baandet og demonstrerede Sendere og Modtagere. 
At 56 MHz er noget, der har Interesse, kunde man 
se ved, at der var lige ved 70 Medlemmer samlet. 
Vi havde ogsaa Besøg af en Pressefotograf og Jour
nalist fra „Aftenbladet“, hvori bragtes er større Artikel 
og Billeder af Aftenens Begivenheder. løvrigt henvises 
til OZ5B’s eget Referat andet Steds i Bladet.

Mandag den 1. November fortsatte OZ2R med 
Foredrag om Modtagere. Han fortalte om Elektron
kobling, Modtagere med HF-Forstærkning, forskellige 
Antennesystemer og Antennekoblingsmetoder til Mod
tagere, Jernkernespoler o. s. v. Paa Tavlen tegnedes 
Diagrammer, og der vistes bl. a. en elektronkoblet 
Modtager, der arbejder fra 56-112 MFIz. OZ7GL for
talte om og demonstrerede en transportabel ECO- 
Modtager til alle Baand og tegnede Diagram af denne. 
Lokalet var stuvende fuldt, og saavel Foredrag som 
Demonstration blev fulgt med stor Interesse.

Vi fortsætter i Serien „Begynderens Problemer“ med 
Foredrag og Demonstrationer og OZ2R som Fore
dragsholder. Programmet for den kommende Maaned 
ser saaledes ud:

Mandag den 15. November: OZ2R taler om Strøm
kilder til Modtagere og lidt Modstandsberegning.

Mandag den 22. November: Det er lykkedes os at 
faa A/S Philips Radio til at lade afholde 2 Foredrag 
med Lysbilleder og Demonstration af Rør; de holdes af 
Ingeniør Brøndum-Nielsen, OZ7BO, som denne første 
Aften taler om „Elektronrørets Udvikling“.

Mandag den 29. November: Foredrag af OZ2R: „Vi 
begynder at se paa Super“.
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Mandag den 6. December: Foredrag af OZ7BO fra 
Philips: „Moderne Senderør og Katodestraalerør“.

Mandag den 13. December: OZ2R fortsætter med 
Foredrag om Supere og demonstrerer en 12-Rørs 
Kortbølgesuper.

Endelig vil Afdelingen forsøge noget helt nyt ind 
imellem de mere alvorlige Foredrag. Vi har tænkt os 
engang imellem at afholde en lille Fest, hvor man kan 
tage YL eller OW med. I Anledning af Københavns- 
Afdelingens 5-aarige Bestaaen i December afholdes 
en Stiftelsesfest Lørdag den 4. December Kl. 20,30 
DNT i Nørre Central-Cafe’s Selskabslokaler, Nørre
bros Runddel.

Der bliver fælles Kaffebord, forskellig Underholdning 
og Overraskelser samt Dans. Vi haaber paa godt med 
YL-QRM! I Tilslutning til Festen afholdes et ameri
kansk Lotteri med mange værdifulde Gevinster. Numre 
og Billetter faas paa Klubaftenerne og hos OZ7HL, 
7B, 5B, 4M og 3U. Prisen er kun 1,50 Kr. — heri 
indbefattet Kaffe og Kager, Underholdning og Baltegn. 
Man gør klogt i snarest at sikre sig Billet, da det er 
begrænset, hvor mange vi kan være.

Da vi gerne i Klublokalet vilde have Billeder af de 
danske Amatører og deres Stationer, opfordres alle til 
snarest at sende os saadanne Fotos til Ophængning, 
helst i Størrelse 13x18. OZ3U.

Bornholm.
Mandag den 18. Oktober afholdt Bornholms-Afde- 

lingen ordinær Generalforsamling hos OZ-DR328 i 
Knudsker. Paa Dagsordenen var foruden Formandens 
Beretning og Regnskabet for det forløbne Halvaar 
endvidere Valg af Kasserer, et Bestyrelsesmedlem og 
en Revisor. Alle blev genvalgt, nemlig DR357, 
OZ4AC og OZ4AJ, ligesom Beretning og Regnskab 
godkendtes.

Under „Eventuelt“ omtaltes Morsekursus og tekniske 
Aftener, og det vedtoges, at Morsekursus skal afholdes 
hver Mandag fra Kl. 20-22 undtagen den første Aften 
i hver Maaned, der vil blive helliget tekniske Forsøg 
og Undervisning i elementære elektriske Beregninger. 
Begge Kursus bliver som hidtil afholdt paa Amts- 
biblioteket. Morsekursus, der i Aar bliver ledet af 
OZ4BN, vil blive delt i to Hold — et for dem, der 
ligger over 40 Bogstaver i Minuttet og et for dem, 
der ligger under. Det tekniske Kursus ledes af DR357.

I den allersidste Tid har to DR-Amatører faaet 
Morseattest paa 40, nemlig DR328, der nu har faaet 
den længe ønskede Licens under Kaldesignalet OZ4AD, 
og Medlem Nr. 1241, Frans Hermansen, Aakirkeby. 
Endelig hermed en Tak til OZ4AD og hans OW for 
den Velvilje, de viste Afdelingen den 18. Oktober, og 
Tak for den gode Beværtning ved Kaffebordet.

OZ4IM.

Fyn.

Den fynske Afdelings næste Maanedsmøde afholdes- 
paa Park Hotel i Odense Onsdag den 17. November 
Kl. 20. DR212 vil her fortsætte sin Foredragsrække.

OZ5Y.
Sønderjylland.

Afdelingen havde Møde i Haderslev Søndag den 24. 
Oktober, og der var en Tilslutning som aldrig før. 
Der var Besøg af Amatører fra Ribe, Fredericia, Vejle, 
Horsens, Nr. Aaby og Odense med vor Formand 
OZ-DR212 i Spidsen, saa det blev ialt til 33 Mand. 
Tak for det OB’s.

Der var da ogsaa godt med „Ham Spirit“. OZ7MP 
holdt Auktion over Resten af sine Dele, og det gjorde 
Lykke, særlig hos dem, som fik en af hans Lykke
poser. Nu flytter 7MP jo til Aarhus, saa vi maatte 
miste vor fortræffelige Formand, og flere af de tilstede
værende udtalte da ogsaa deres Tak til ham. Som 
7MP’s Efterfølger valgtes undertegnede. Mødet slut
tede langt ud paa Aftenen, og de lokale Aviser bragte 
Referater Dagen efter. OZ7A.

Horsens-Vejle.
I Foredragsserien om Modtagere, Sendere og Stations- 

betjening indledte OZ-DR212 med et Foredrag om 
Modtagere paa et Møde, der holdtes i Horsens Søn
dag den 17. Oktober. Det var et yderst interessant og 
lærerigt Foredrag, som Deltagerne her fik at høre, og 
det hilstes med stort Bifald. Efter, et Par Timers 
Diskussion sluttede Mødet.

Det næste Møde, der blev afholdt Søndag den 14_ 
November, var henlagt til Vejle. Her holdt OZ7Z 
Foredrag om Sendere. Sidste Foredrag i Serien finder 
Sted i Horsens Søndag den 5. December og holdes 
paa „Hejmdal“. Mødet begynder som sædvanlig KL 
14. OZ7MP vil her holde Foredrag om Stations- 
betjening. Alle Interesserede indbydes til Foredragene. 
Især vilde det glæde os stadig at se et stigende Antal 
Deltagere fra andre Afdelinger. OZ3HA.

Randers.

Maanedsmødet i Randers afholdes denne Gang hos 
Emil Rostgaard, OZ5R, Bøsbrovej 41, Lørdag den 27. 
November. OZ5R.

QSL-Centralen.
QSL-Kort expederet fra Centralen i Oktober Maaned e 

Til OZ Fra OZ Til Udi. Fra Udi.
1290 1468 1148 1924

Nørre Aaby, den 3. November 1937.
Arne Hammer,, 

OZ7D.
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TRAFFIC-NOTES.

Nordjylland.
OZ9HL har af DX haft følgende i sidste Maaned: 

Wl-2-3, VK3, ZS2-5 samt OXVC.

Østjylland»
OZ2M har rigget en ny L-Antenne op, som arbej

der glimrende paa 14 MHz. Maanedens Resultater paa 
dette Baand er: VS2, KA, XZ. MX, J, XU, U9, 
ZL1-2, VK2-3-4, CT2, CR7, FB8, ZE, ZS6, ZT5, 
ZU1-2, SU, FA, PY1-2, LU4-7, TF, VO, VE2-3-4-5 
og alle W-Distrikter. Paa 28 MHz: SV samt W2-3- 
6-7-8-9 med CW og W2-3-6-8-9 med Fone. Der er 
73 fra vor Landsmand VE4RO, som nu arbejder paa 
28 MHz.

OZ3A er færdig med sin nye CO-PA og arbejder 
med Fone paa 3,5 MHz hver Morgen mellem Kl. 6 
og 7 DNT. Da han har Mikrofonforsøg, vil han 
gerne have DR-Rapporter.

Sønderjylland,
OZ3M har prøvet alle mulige Sendertyper i den 

sidste Tid og kommer nu med ECO-PA.
OZSBW’s Sendei er CO-PA paa 3,5 MHz, og med 

Tri-tet arbejder han paa 7 og 14 MHz. Han melder 
om glimrende Resultater, men savner Hams til QSO 
Kl. 5 om Morgenen.

OZ5J har bygget en CQ-Maskine, som virker fb. 
Han er iøvrigt mest aktiv paa 14 MHz,

OZ7A er ved at ombygge Senderen, saa den bliver 
i Panelform.

OZ7AG har anskaffet sig en Krystalmikrofon og 
haaber for Eftertiden at blive rapporteret F9.

OZ7LF er fornylig blevet licenseret og bliver aktiv 
i nærmeste Fremtid. Han „venter paa Skib“.

OZ7MP forlader nu den sønderjydske Afdeling. 
Han har i den sidste Tid haft travlt med Bygning af 
en QRP-Station til sin nye QRA i Aarhus. Det bliver 
ECO-PA med 2 Stk. CL4 og eventuelt Fanggitter- 
Modulation. Som Modtager benyttes en lille ECO- 
Forsats. Der bliver dog næppe Lejlighed til større 
Aktivitet i Fremtiden paa den nye QRA.

OZ7PH har lavet QRO og ECO til 3,5 MHz. 
Han er aktiv med CW fra Kl. 15 og 19,30.

OZ8FM, som ikke er slem til at overbelaste Æte
ren, vil nu til at lave Telefoni-Forsøg.

OZ8V har bygget Modtager, Som Sender benyttes 
en MO-PA. OZ7A.

Fyn.
OZ5X arbejder paa 28 MHz, hvor han har opnaaet 

QSO med 14 Lande, skønt Forholdene ikke er særlig 
gode paa det Baand i Øjeblikket. Senderen gaar som

CO-FD-FD-FD, hvor det sidste FD-Trin er med Til
bagekobling, og det giver 0,3 Ampere i Antennen.

OZ7RU, som er den 4. langelandske Senderamatør, 
er nu ved at bygge sin Station op. Da han ikke har 
Lysnet, bruger han OZ7F’s lille transportable Omfor
mer, som yder 250 Volt fra en 6 Volts Akkumulator, 
indtil den projekterede Vibrator-Omformer bliver færdig.

Sjælland,

OZ4M er i fuld Sving med sin 7 Rørs Super, der 
skal arbejde fra 10-100 m uden Spoleskiftning, og det 
er Meningen at forsøge med Jernkernespoler. Med 
Senderen har der ikke været nogen særlig Aktivitet, 
da Bygningen af Superen tager al Tiden.

OZ7HL har faaet sin Super færdig og er yderst 
tilfreds med Resultatet baade hvad Selektivitet og 
Signalstyrke angaar. Han eksperimenterer stadig med 
Mellemtrins-Modulation paa sin ECO-PA-PA (Push- 
pull).

Undertegnede modtager stadig Traffic Notes til 
„OZ“ enten i Klublokalet hver Mandag eller pr. 
Telefon Taga 6724y. OZ4M.

OXVC, S/'S „Geir“ i Gibraltar, har hørt følgende 
OZ-Stationer paa 14 MHz i Oktober Maaned: OZ1F, 
1NW, 2M, 2XA, 3C, 3D, 5J, 5Z, 7CC, 7D, 8B, 8D, 
8J, 9A, 9HL og 9NH. OZ’s, der ønsker ZB2-QSO, 
er velkomne paa 14 MHz fra Kl. 22,00 GMT.

De tyske Kortbølgeprogrammen

Over de tyske Kortbølgesendere foregaar den 1. 
Mandag i Maaneden fra 1. December 1937 en Udsen
delse betitlet „For the short wave amateur“. Ogsaa 
for danske Amatører vil det være af interesse at af
lytte disse Udsendelser, som foregaar paa Engelsk. Bl. 
a. har E.D.R.s Sommerlejr været omtalt ved en tid
ligere Lejlighed.

Udsendelserne høres her i Landet bedst over DJC 
paa 6020 kHz (49,83 m), da denne Sender ikke bruger 
Retningsantenne. Amatør-Programmet sendes Kl. 17,30 
til 17,45 DNT. De øvrige Sendere for „Afrika-Pro- 
grammet“ er DJL paa 15110 kHz (19,85 m) og DJD 
paa 11770 kHz (25,49 m).

I „USA-Programmet“ forekommer „For the short 
wave amateur“ fra Kl. 23,30 til 23,45 DNT over 
DJB paa 15200 kHz (19,74 m), DJD paa 11770 kHz 
(25,49 m) og DJC paa 6020 kHz (49,83 m). Danske 
Amatører bedes sende QSL med Rapport over disse 
Udsendelser til D.A.S.D., og Kvittering følger over 
Senderen i næste Amatørprogram.
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Da BCL’en blev hjulpen.

Det almindeligste er som bekendt, at det er Amatø
rerne, som faar BCL-Besøg, men her er en sandfærdig 
Historie om det modsatte og om Følgerne deraf. Vi har 
tyvstjaalet den fra vore svenske Kollegers Blad „QTC“.

Det var i de gamle Enkreds-Modtageres Tid. En 
kendt og meget agtet Amatør, som var bosat i et 
Villakvarter, blev en Dag ringet op af en Nabo. 
„Min gode Mand, kom og hjælp mig. Mit Apparat er 
blevet saa aldeles tosset. Lyden kommer og gaar i be
synderlig Takt, og det hvæser som en gal Kat".

Vor Ven tænkte sig lidt om, saa startede han Sen
deren, kortsluttede Nøglen og begav sig paa Vej. Jo 
— en mærkværdig Susen hørtes i BCL-Kassen, og af 
Radiofoni var der ikke en Antydning. Konsulenten tog 
sig en vigtig Mine paa, manipulerede lidt med Delene 
her og der i Apparatet, og se — paa een Gang kom 
Vellyden vældende frem af Højttaleren.

Amatøren fik dystre Tanker og skyndte sig hjem -— 
fulgt af Naboens dybe Taksigelser. Hjemme stod Sen
deren paa sin Plads, men Kraftan’lægget var brændt 
sammen, og Sikringen paa Væggen var smeltet!

Under et øjebliks Svaghed er Fantasien løbet løbsk for vor humoristiske 
Tegner. Billedet viser Resultatet, og han har ikke engang fortalt os, hvad 
det skal symbolisere. Saafremt han mener, at vi har EDR ogSoiplettir paa 
Hjernen i denne Tid, da kan vi trøste os med, at det ikke er det værste, der 
kan „placeres“ paa nævnte ophøjede Sted.

Kortbølgeamatører 
paa gensidige Feriebesøg.

I et tidligere Nummer af «OZ« har vi kort omtalt de Planer 

om Udveksling af Kortbølgeamatører mellem forskellige Lande, 

hvorved de kan skiftes til gratis at holde Ferie hos hinanden. 

Initiativet hertil er taget af D.A.S.D., og' vi bringer nedenstaaende 

en Artikel fra «CQ» om samme Emne. Red.

Alverdens Kortbølgeamatører danner — i Kraft af 
deres fælles Interesser og deres „Hobby“ — et „Æte
rens Kammeratskab“, som ingen bestemt har Æren 
for. Dette Kammeratskab — ledet af uskrevne Love, 
som gaar ud paa, at vi skal gøre vor Pligt overfor 
hinanden, vise Velvilje og Forstaaelse samt uselvisk 
hjælpe Amatør-Kammerater, tales der maaske ikke saa 
meget om, fordi det i sig selv skjuler en Del af den 
moderne Tekniks Romantik.

Overalt, hvor Kortbølgeamatører mødes, bliver de 
straks gode Venner, ganske særligt, hvis de allerede kender 
hinanden pr. Radio. Det er ikke underligt, at en Ama
tør ofte ønsker at tilbringe sin Ferie sammen med 
andre Amatører i fremmede Lande for saaledes at ud
vide „Æter-Venskabet“ ved personlige Møder. Paa 
denne Maade kan Kortbølgeamatørerne faa deres Andel 
i at fremme den bedre Forstaaelse mellem Folkene.

For at fremme Udveksling af Feriebesøg blandt 
Kortbølgeamatører saa meget som muligt har D.A.S.D.s 
Præsident skrevet Breve om denne Sag til Amatør- 
Organisationernes Formænd i Belgien, Danmark, Eng
land, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, 
Irske Fristat, Italien, Jugoslavien, Lithauen, Norge, 
Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Sverige, Czeko- 
slovakiet og Ungarn. Brevene har følgende Tekst:

„Den aktive Amatør faar mange gode Tanker gen
nem de Kortbølgeforbindelser, han opnaar, men des
værre faar han næsten aldrig et synligt Indtryk af sin 
Partner. Den personlige Kontakt kan kun realiseres 
gennem gensidige Besøg, og jeg er meget glad for at 
se, at Besøget af fremmede Amatører i Tyskland og af 
tyske Amatører i Udlandet stadig tiltager. De begej
strede Rapporter, som vore tyske Amatører giver fra 
saadanne Besøg, opmuntrer mig til at gøre Dem det 
Forslag, kære Præsident, at prøve at finde en Maade, 
hvorved saadanne gensidige Visitter kan blive saa let 
gennemførlige, at deres Antal vil blive større og 
større.

Foruden saadanne Besøgs egentlige Hensigter med 
at fuldstænddiggøre det Radio-Venskab, som er paa
begyndt gennem Æteren, og at give Lejlighed til 
Udveksling af tekniske Ideer vil de ogsaa give Kend
skab til Land, Folk og Sprog i det fremmede. Radio- 
Kammeratskabet mellem de respektive Amatør-Organi
sationer og deres Medlemmer vokser stadig, og disse
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Besøg vil saaledes blive en meget værdifuld Faktor i 
det internationale Samarbejde.

For at mangedoble saadanne Besøg vil jeg antage, 
at det er praktisk at arrangere dem paa lignende 
Maade som de Studenter-Udvekslinger, der er bragt i 
Stand af forskellige højere Skoler og andre store Insti
tutter. En vis Ensartethed i Udvekslings-Arrangemen
terne mellem de forskellige Landes Amatør-Organisatio
ner og D.A.S.D. synes at være nødvendig for at sikre, 
at alle Amatører, som ønsker at komme til Udlandet, 
eller som ønsker at have en fremmed Amatør i deres 
Hjem, er indregistreret af de forskellige Organisationer. 
Det skal være saadan, at der kan tages Hensyn til 
Ønsker om at rejse til bestemte Steder eller med Hen- 
.syn til den besøgendes Nationalitet.

Kære Præsident, jeg har ikke til Hensigt at sende 
Dem en færdig Plan vedrørende Organisation af Ama
tør-Udvekslingen. Forholdene i de forskellige Lande 
er for forskellige hertil. Imidlertid beder jeg Dem om 
Deres Mening. Maaske er De i Stand til selv at 
bringe Forslag vedrørende denne Sag. Hvis De sam
tykket i mit Forslag, skal jeg med Glæde fremtidig 
meddele Dem den yderligere Udvikling af Amatør- 
Udvekslingen i min Forening. Deres Raad og Forslag 
vil naturligvis blive paaskønnet.

Som Leder af dette Arbejde har jeg valgt Wolf 
Franczok, DE1135, D4GZF, som er Medlem af 
D.A.S.D.s Udenlands-Afdeling. Med de bedste Ønsker 
for Deres Forening og venlige Hilsener er jeg, kære 
Præsident,

Deres G e b h a r d t ,
Præsident for D.A.S.D., Konteradmiral a. D“.

Der er ingen Tvivl om, at dette fortrinlige Forslag 
ogsaa vækker stor Interesse hos danske Amatører, som 
faar Lejlighed til paa billig Maade at opholde sig i 
Udlandet imod til Gengæld at tage imod en udenlandsk 
Gæst. Der vil sikkert blive Tale om at oprette et- 
Kartotek, som indeholder Oplysninger om alle Inter
esserede og deres Ønsker. Naar E.D.R.s Bestyrelse 
har behandlet Forslaget, skal vi vende tilbage til 
Sagen her i Bladet. Red.

Det tekniske Stof
i dette Nummer fremkommer paa Grund af OZ7N’s 

Hospitalsophold under samme Redaktion som den 

øvrige Del af Bladet. Heldigvis har den tekniske Red

aktør nu faaet Sygdommen vel overstaaet, saa han 

vil kunne genoptage sin Virksomhed fra og med 

næste Nummer.

Nyt paa alle Frekvenser.

Vor Medarbejder, H. Tscherning Petersen, OZ7Z, 
som for nogen Tid siden fik fast Bopæl i Aarhus, er 
fornylig indgaaet i Ægtestanden. Vi ønsker Tillykke!

Fra Oktober 1937 paabegyndte „The World Friend- 
ship Society of Radio Amateurs“ Udgivelsen af sit 
eget Blad med Navnet „The W.F.S.R.A. News". 
Bladet, som udkommer hver Maaned, redigeres af en 
engelsk Amatør, men det bestilles hos Sekretæren, 
Duane Magill, 730 N. 6th Street, Grand Junction, 
Colorado, U.S.A., og Prisen er 75 Cents pr. Aar.

I ARRL’s 9. DX-Konkurrence i Foraaret deltog 8 
OZ-Amatører. OZ2M fik 50457 Points. Derefter 
kommer OZ4H, 7SS og 2H med henholdsvis 8120, 
4563 og 3828 Points. Bedste norske, svenske og finske 
Amatør blev LA2B med 7460, SM7UC med 49640 og 
OH2NB med 17500 Points. Danmark blev saaledes 
absolut førende for Skandinaviens Vedkommende.

Det er blevet Tradition, at vor fynske Afdeling af
holder et stort Nytaarsstævne i Odense hvert Aar. 
Sidste Gang blev det dog erstattet af den vellykkede 
„Radioamatørernes Landsudstilling“. Imidlertid arbejder 
man nu paa et Stævneprogram, som gerne skulde være 
en virkelig Fornyelse, og vi bringer det i næste Nummer.

Naar der i en Amatør-Annonce staar „Til Købs“, 
betyder det da, at den paagældende vil købe eller 
sælge? Det er ikke nemt at blive klar over, og Annon
cen er da værdiløs. Det er bedre at bruge Betegnelsen 
„Til Salg“ og „Til Købs ønskes“. Til den billige Takst 
spiller det ingen Rolle med et Ord mere. En Del 
Amatører sender stadig deres Annoncer for sent og 
risikerer derfor, at der ikke er Plads til dem, idet teg
nede Firma-Annoncer naturligvis maa have Førsteret.

Firmaet M. P. Pedersen har fremstillet en Universal- 
pentode S. P. 35, som er velegnet til Senderrør. Typen 
svarer til CL4, og Fanggitteret er ført ud. Ved 220 
Volt kan Røret afgive 3-4 Watt, naar Input er ca. 10 
Watt. Ved 35 Volts Glødespænding bruges 0,2 Amp. 
Stejlheden er 8 mA/V, og Skærmgitteret skal have 
200 Volt. Disse Oplysninger har vi fra „Radio Maga
sinet“. Fra Fabrikanten har vi overhovedet intet hørt.

For godt et Par Aar siden indstiftede DA.S.D. det 
saakaldte DSM-Diplom („Deutscher Sendemeister“), og 
vi offentliggjorde de meget strenge Betingelser (om
fattende fremragende DX-Resultater og Udarbejdelsen 
af en teknisk eller videnskabelig Afhandling) i „OZ“ 
for August 1935. Kun 14 af .alle Klodens Amatører 
har hidtil faaet DSM-Diplomet tildelt, og blandt dem 
er OZ9Q som den eneste af de skandinaviske Amatører.
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En norsk videnskabelig Ekspedition drog i Oktober 
Maaned afsted til den fjerne Øgruppe Tristan Da 
Cunha midt i det sydlige Atlanterhav, ca. 1000 km 
fra Kapstaden. Ekspeditionen er udrudstet med en 
Telefunken-Sender med 30 Watt Input, og man vil 
gerne have Forbindelse med Amatører. Telegrafisten 
lytter paa 14 eller 7 MHz fra Kl. 20 GMT, naar man 
i Slutningen af November kommer til Bestemmelses
stedet, men han kan kun svare paa 7 MHz. Kaldesig
nalet er ikke endelig fastsat, men det bliver i For
bindelse med ZU9.

QRA-RUBRIKKEN.

Nye licenserede Stationer.
-v OZ1FD - Ove G. Thomsen, Thistedvej, Lindholm,

Nørresundby.
x QZ4AD - Karlo A. Dam, Aakirkeby Ldv., Knudsker

pr. Rønne.
*x OZ4D - Charles A. Jørgensen, Nørreby, Femø.

OZ5CH - Anders P.H. Christensen, Fredensg. 2, Skive. 
•v OZ5V - Victor G. Larsen, Hannerupgaardsvej 49,

Odense.
-v OZ7RU - Johannes Petersen, ørstedsgade 14, Rud

købing.
Det bemærkes, at * foran Kaldesignalet fremtidig 

betyder, at den paagældende ikke har Tilladelse til Døgn
drift. Denne Ændring, som er indført af praktiske 
Grunde, gælder ogsaa for den Fortegnelse over 
Amatørstationer, der medfølger som Tillæg til dette 
Nummer af „OZ“.

Ændringer.
OZ1YL, 2H og 2U har faaet Tilladelse til at bruge 

Senderen hele Døgnet, mens OZ2N, 7FA og 8AZ 
nu maa benytte alle Amatørbaandene.

Indregistrerede Modtagerstationer. 
OZ-DR386 - H. Frie, Højmarksvej 30, Søborg. 
OZ-DR387 - Hans Rossen, Kettingvej 15, Augusten

borg.
OZ-DR388 - Gudmund Hendriksen, Byglandsgade 9,2,

København S.

Nye Medlemmer.
1280 - John Sørensen, Hvidovrevej 14 St., Rødovre.
1281 - Erik Hansen, Allegade 23A,1, København F.
1282 - Frits Sørensen, Lundevej, Uhrhøj, Vejle.
1283 - Helmer Hummelgaard, Torvegade 40, Esbjerg.
1284 - Børge Christensen, Skibhusvej 30,1, Odense.
1285 - Arne Petersen, Strøby, Egede, Køge.
1286 - Chr. Jørgensen, Kettingvej 13, Augustenborg.
1287 - J. P. Lorentzen, Genner Skole, Genner.
1288 - E. Hansen, Sdr. Boulevard 57,1 tv., Odense. '
1289 - L. Kjær Christoffersen, Rislev, Næstved.
1290 - Hans Rossen, Kettingvej 15, Augustenborg.
1291 - Chr. jensen, Fabjerg, Lemvig.
1292 - Willy Schwartz, Strandgade 6, Vejle.
1293 - E. Rørvig, „Kedek“, Hjortevej, Fredericia.
1294 - Poul Dam, Dybendalsvej 51 St. th„ Københ. F.
1295 - Overassistent Christensen, Falcks Redningskorps,

Næstved.

1296 - Cecil Christiansen, Platanvej 15, København V.
1297 - Edith Sauerberg (OZ2YL), Erik Menvedsvej 3,3»

København V.
Atter Medlem,

515 - Paul Heinemann (OZ4H), Vanløse Allé 138,
Vanløse.

996 - R. P. Christensen, Aaboulevarden 26, Horsens. 
1035 - H. Chr. Pedersen, S/S „Truth“, D/S Skjelbred,

Kristianssand, Norge. 
1162 - Haakon Jørgensen, Eskjærsvej 10,1, Vanløse.

Nye Adresser.
17 - H.Tscherning Petersen, (OZ7Z), Gertrud Rasks-

vej 3,1, Aarhus. 
291 - Aksel Madsen, M/S „Nordkap“, c/o Bowring 

& Co., 17 Battery Place, New York. 
412 - J. K. Rasmusen, (OZ7BR), Bernstorffsvej 140,L

Hellerup.
666 - Mathias Paulsen, (OZ7MP), Marselis Boulevard

3, Aarhus.
824 - Ove H. Jensen, (OZ8Y), Stubbevangen 9,2,

Brønshøj.
875 - A. J. Carlsson, Chr. Winthersvej 85, Aabyhøj. 
935 - P. C. Beyer, (OZ8N), Drosselvej 76,1, Kbh. F 
967 - N. Chr. Hansen, Valby Langgade 49A, Valby. 
974 - Henrik Nielsen, (OZ9R), Bagsværdvej 71 E,.

Lyngby.
1064 - Knud Christensen, Vanløse Alié 15,1, Købhvn. F. 
1094 - Peter Andersen, Bernstorffsvej 48, Odense.
1126 - G. Christiansen, Mejeriet „Hovgaard“, Sejerslev,

Nykøbing M. 
1133 - Aage Jørgensen, Jyllinge pr. Roskilde.
1139 - Niels Petersen, Oddesund Nord.
1166 - Orla Routhe, Ryesgade 46,3, Aalborg.
1198 - Svend Bech Hansen, (OZ8AZ) Odensegade 2,1,.

Aarhus.
1217 - E. Chr. Bahnsen, Glaciset 34, Lyngby.

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

Teknisk Redaktør: H. C. Jørgensen, Vagtelvej 16, Køben
havn F. Alt teknisk Stof sendes hertil.

Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven): Helmer 
Fogedgaard pr. Skrøbelev St. Hertil sendes alt øvrigt Stof, 
som ønskes optaget i Bladet. Redaktionen slutter den 5. i 
Maaneden.

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

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

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

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

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

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

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

Afleveret til Postvæsenet Lørdag den 13. November. 

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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