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Danmark er frit.
Efter mere end fem Aars Besættelse er Danmark

bage.

Mange

kendte

Røster

vil

være

forstummet,

igen blevet et frit Land! Det er en saa stor Lykke,

men vi, der fik den Lykke at komme uskadte gen

at den næsten ikke er til at fatte. Vi opgav aldrig

nem Krigens Ragnarok, vil glæde os til snart at

Haabet, men Ventetiden var lang, saa lang, at vi

kunne

syntes den aldrig vilde faa Ende.

lyde i Æteren.

lade

danske

Kortbølgeamatørers

Stemme

disse

Men nu har vi Fred, og foran os ligger Genrejs

Linier skrives, forlod de første tyske Tropper Byen,

ningens Tid. Helt uden Vanskeligheder vil den sik

og det var en Følelse af dyb Lettelse, der da gik

kert ikke blive, men vi vil ogsaa give vort Bidrag,

ben over os. Ingen vil begræde Savnet af de frem

saa disse kan blive overvundet.

Krigen

er

forbi

for

os!

Faa

Timer

før

—

mede, som aldrig havde været velsete her i Landet.
Og just i dette Øjeblik melder Radioen om Kri
gens Slut i det øvrige Europa!

Det er naturligt for os at være særlig opmærk

som

paa

Udviklingen

eget

Land,

men

vi

for
ser

Sendeamatørerne
med

Tillid

op

i

til

vort
EDRs

Saa gik vore Ønsker for vort nære Broderland

Ledelse, der nu vil faa et stort og ansvarsfuldt Ar

Norge ogsaa i Opfyldelse, thi uden Fred for Norge

bejde. Vi ved, at den er parat til at gøre en Ind

kunde

sats

vi

ikke

helt

nyde

Glæden

ved

vor

egen

Befrielse.
Vore Tanker gaar ogsaa i denne Stund til vore

for

Indsats

danske
vil

Kortbølgeamatører,

resultere

i

og

at

Sendetilladelsernes

denne
snarlige

Frigivelse. —

Kammerater i de øvrige krigshærgede Lande, og vi

Saa hilser vi da Freden velkommen og ønsker,

ser alle med Længsel hen til den Dag, da vi atter

at den maa bringe os den Glæde og Lykke, vi alle

kan mødes i fredelig QSO med dem, der blev til

har ventet os af den!

A. C.
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Saa kom endelig Freden!
Men hvovnaar kommer vore Sendere?
Af E.D.R.s Formand, Kai N i e l s e n , OZ3U

Hvor er det underligt igen at kunne skrive sine Tan
ker uden først at skulle veje hver Sætning, og maaske
endda i Pressecensuren og have Tilladelse til at bringe
Indlæget i OZ.
Begivenhederne er væltet ind paa os med næsten ufat
telig Fart, og dog er det, hvad vi i mange Aar stadig
har ventet og haabet.

at have Opsyn med en Del af Senderne, der blev opbe
varet i et Skur bag Shellhuset i København.
Denne Amatør og en Elektriker, hvis Identitet det
desværre ikke endnu er lykkedes os at opspore, tog sig
meget kærligt af vore Apparater. De har fjernet alle
løsere siddende Dele, som Rør, Krystaller, Maaleinstru

Først bliver Danmark igen et frit Land, og faa Timer
efter afsluttes Krigen i hele Europa.

menter o. s. v. og for egen Regning solgt det videre eller
benyttet Tingene til Værnemagtsreparationer.
Man maa beklage, at den Aand, der ellers altid præ

Kortbølgeamatørernes
første
Tanker
var
sikkert:
Hvornaar kan vi saa begynde at sende igen? Og da Dag
bladene bragte Meddelelsen om, at Forbudet mod Byg

ger Amatørbevægelsen, ikke har formaaet at trænge
dybere ind hos en tidligere Amatørkammerat, men vi
tror og haaber, at dette er et isoleret Tilfælde. Skulde

ning og Brugen af Sendere ophævedes, var der mange
Amatører, der mente, at Sendetilladelsen allerede var
frigivet.

der være Medlemmer i Provinsen, der har Kendskab til
lignende Forhold, maa de omgaaende give Bestyrelsen
de nødvendige Oplysninger.

Men desværre var dette falsk Alarm. Det var et For
bud, der blev udstedt af Tyskerne i 1942, som ophævedes,

tet

og vore Sendelicenser er stadig inddraget. Men vi tror
og haaber, at det ikke kan vare saa længe, før den
store Dag for os oprinder, da vi igen kan tage fat i Nøg
len og fylde Æteren med vore Morsetegn.
Men først er der ogsaa i vort lille Samfund et Opryd
ningsarbejde at gøre. De deponerede Sendere skal fin

videre fornødne i denne kedelige Affære.
Bestyrelsen er i fuld Gang med Arbejdet vedrørende
de deponerede Sendere, og der vil sikkert ikke gaa lang
Tid, før Sendere, der endnu er i Behold, tilbagesendes
til Ejerne, medens Erstatningen for de bortkomne og
ødelagte først vil kunne fastsættes om nogen Tid.

des og Erstatningerne for de forsvundne og ødelagte
Sendere udredes og et Par Medlemmer staa til Regnskab
for deres Vandel i de sidste Aar.

Man forventer imidlertid, at de Sendere, der blev fjer
net af Frihedskæmpere, tilbageleveres til Ejerne meget

De deponerede Sendere befandt sig indtil for relativ
kort Tid siden i de danske Myndigheders Varetægt. Men
en Dag fandt Tyskerne ud af, at alle Senderne skulde
fjernes fra deres Deponeringssteder.
Saa

snart

dette

kom

Bestyrelsen

for

Øre,

skete

en

Henvendelse
til
Generaldirektoratet,
der
ogsaa
omgaaende nedlagde Protest mod Fjernelsen af Materiellet.
Men der var ogsaa andre, dette var kommet for Øre,
og en Dag hentede Frihedskæmpere en Del Sendere og
ødelagde Resten, der var opbevaret i Generaldirekto
ratets Lokaler paa Nørrebrogade i København. Dette
resulterede desværre i, at Tyskerne nu fjernede alle
Senderne fra deres Opbevaringssteder Landet over. —
Ingen Protest hjalp, og i de fleste Tilfælde vidste de
danske Myndigheder ikke, hvor Materialet førtes hen.
Og det gik her ligesom paa mange andre Omraader,
Tyskerne
tidligere

havde god Hjælp af Landsforrædderne, og et
Medlem, licenseret Amatør fra København,

der i flere Aar havde arbejdet for Tyskerne som Radio
tekniker i Kastrup Lufthavn, fik det „ærefulde” Hverv
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Sagen fra København er allerede den V. Maj indberet
til

vore

danske

Myndigheder,

snart.

der

sørger

for

det

OZ3U.

EDRs Sommerlejr 1945
Da Forholdene nu har udviklet sig saa lykkeligt, at
Mulighederne for en helt rigtig EDR Sommerlejr er til
Stede, udbeder Bestyrelsen sig fra Medlemmer, der kan
afse Tid som Medarrangører af denne Lejr, Forslag til
Lejrens Beliggenhed.
Vi har nu haft Lejre paa Sjælland, Fyn, Jylland og
Bornholm, men aldrig paa Lolland, Falster eller Møen.
Det kunde interessere, om der er Stemning for Afhol
delse af Lejren et af disse Steder.
Vi beder Medlemmerne være behjælpelige med at
finde et godt egnet Sted, hvor vi kan faa i hvert Fald
den varme Kost, og om muligt Husly for de Medlem
mer, der ikke har Telt (der er sikkert gaaet en Del til
Cotton Coat). Lejren tænkes afholdt i den første Uge af
Juli, og alle interesserede kan nu tilmelde sig eller i det
mindste reservere Tidspunktet. Vi skulde gerne have en
rigtig stor Lejr med Tilslutning fra alle Landsdele.
Alle Henvendelser angaaende Sommerlejren 1945 bedes
indtil videre tilsendt Formanden, Kai Nielsen, Ulrik
Birchs Allé 17 St., København S.: Amager 3039.

Den tekniske Side af Sagen.
Af Henrik Nielsen, OZ9R
*
Det første, de forskellige Kortbølgeamatører tænkte
paa, da de var blevet hæse og trætte af at raabe Hurra,
var Senderen. Der blev i de nærmeste Dage efter Ka
pitulationen „strikket“ Hartley’er, og der blev maalt
Bølgelængder efter alle mulige Systemer, for nu skulde
man i Luften, — særlig da Sendeforbudet (i alt Fald i
Følge Dagbladene) var ophævet.
Vi har vel allesammen i de triste Aar, der er gaaet,
drømt om den Sender og Modtager, der vilde staa klar
den Dag, vi atter skulde i „Luften“, og hvad blev saa
Resultatet? Vi gaar akkurat lige saa uforberedte ind i
Freden, som vi i sin Tid gik ind i Krigen.
Der er ingen Tvivl om, at Amatørerne har benyttet
Krigstiden til at dygtiggøre sig, men det maatte i Følge
Sagens Natur være paa Papiret. Man læste Bøger, gik
til Foredrag, byggede Modtagere og ogsaa Forstærkere,
—
men efterhaanden som Tidspunktet for Tysklands
Sammenbrud trak ud, sneg Haabløsheden sig ind paa
os: Vilde vi nogen Sinde faa Lov til at sende igen (vi har
ikke faaet Lov endnu, men har begrundet Haab om det).
Hvad skal vi bygge en stor Kortbølgemodtager for, —
vi faar maaske aldrig Brug for den. Hvad der ogsaa be
fordrede Passivitetén, var den voksende Materialeman
gel — særlig Rørmanglen —, og den er saa sandelig ikke
afhjulpet endnu, .men kommer Tid kommer der vel og
saa Rør!
Lad os nu være enige om ikke at begynde paa en
saadan Maade, at det bliver til Skade for vort tekniske
Omdømme. Tag den Tid, der skal til, byg Dem en
ordentlig Sender, der naturligvis skal være styret. En
god, lille Sender findes i Kortbølgeamatørens Haandbog,
Side 203, Eks. 2., men lad være at benytte en normal
LF. Pentode til Udgangstrinet u d e n Stabilisering, saa
faar De Chirp. Kun hvis en helskærmet Senderpentode
anvendes i Sluttrinet, kan Diagrammet følges. Naar De
har faaet tilfredsstillet Deres første glubende Trang til at
se en Sender arbejde, kommer alle Problemerne: Hvor
mange Watt? Pentoder eller Trioder? Skal Udgangstri
net være Push-pull, Parallel eller et enkelt Rør? Fanggittermodulation.
Skærmgittermodulation
eller
Anode
modulation i det Tilfælde Udgangsrøret bliver en Pen
tode? Skal man paa de helt korte Bølgelængder anvende
A. M. eller F. M.?
Med Hensyn til Effekten behøver man blot at holde
sig til Licensbestemmelserne, der siger: Maximum 100
Watt Input til Sluttrinet. Hvad betyder det nu, om man
forhøjer Input fra f. Eks. 100 Watt til 400 Watt — d. v. s.
Output ca. fire Gange? I Almindelighed kan man regne
med en Forhøjelse af Modtagerstyrken paa een „S“
Grad (3—6 db). Husk nu dette, naar De skal projektere
Senderens Størrelse: En Forhøjelse af Output paa fire
Gange forhøj er Feltstyrken til det dobbelte, hvilket
atter vil sige: Een „S“ Grad.
Med Hensyn til Spørgsmaal Pentoder, maa der siges
dette: Pentoder (specielt Senderpentoder) bør foretræk
kes i alle Mellemtrin. I Sluttrinet er Pentoder ogsaa

ret anvendelige, særlig paa de lidt længere Bølgelæng
der (40 og 80 m), men man maa regne med daarligere
Virkningsgrad, end hvis man anvender en spec. Sender
triode. Skal man fortrinsvis arbejde paa UKB (5 og 10
m), er Pentoderne ikke velegnet paa Grund af de store
Rørkapaciteter, og her maa Trioden absolut foretræk
kes. En Sender til 40 og 80 m vilde jeg forsyne med
Pentoder overalt, f. Eks.: Som Eks. 2 i Haandbogen. En
Sender til 20, 15 og 10 m vilde jeg forsyne med en
Triode som 35 T, 809, OQQ 55/1500 eller lign. i Sluttrinet.
Spørgsmaalet, om Udgangstrinet skal være Push-pull,
Parallel eller enkelt Rør, er vanskeligt at besvare. Før
Krigen var Push-pull det eneste, der rigtig duede, men
efterhaanden er Tvivlen kommet. I et Push-pull Trin
er Svingningskredsen højimpedanset, d. v. s. Spændin
gen over Spolen er høj, og Strømmen gennem Spolen
ret lav. Dette Forhold kræver overordentlig Hensyn
tagen til de anvendte Isolationsstoffer, særlig i Konden
satorerne, medens Spolens Traadtykkelse ikke spiller saa
stor Rolle, fordi de induktive Tab er ret smaa i Forhold
til de kapacitive Tab. Ved Paralleldrift er Spændingen
over Spolen ret lav, men til Gengæld er Strømmen væ
sentlig større. I dette Tilfælde er de kapacitive Tab smaa
og de induktive Tab er vokset.. Et passende Kompromis
mellem de induktive og de kapacitive Tab maa kunne
findes, og derfor er der meget, der tyder paa, at man
maa sige Farvel til Push-pull. Det samme Forhold
(højimp. contra lavimp.) gør sig ogsaa gældende ved
Pladestabilisering contra Gitterstabilisering (se Haand
bogen Side 191). Mange Ting tyder paa, at Udgangstri
net bliver eet enkelt Rør forsynet med Gitterstabili
sering, fordi denne Kombination giver en lavimpedan
set Svingningskreds.
Benytter man en Pentode i Udgangstrinet, bør der
anvendes en kombineret Skærmgitter-Anodemodulation.
Modulationstransformatoren skal forsynes med tre Vik
linger: een til Modulationsrørene, een til Modulation af
Anodespændingen og een til Modulation af Skærm
gitterspændingen.
Viklingstallet
for
Skærmgitterviklin
gen ligger mellem 1/10 og 1/3 af Viklingstallet for
Anodeviklingen, afhængig af Røret, der anvendes. Trio
der bør a l t i d anodemoduleres.
Om man skal anvende A. M. eller F. M. paa de helt
korte Bølgelængder 10, 5 og 2,5 m bliver et overordent
lig interessant Spørgsmaal, men sikkert er det, at vi
faar mange Amatørsendere at se, der baade kan anven
des til F. M. og A. M. F. M. Senderen er jo væsentlig
billigere at bygge end A. M. Senderen, fordi man sparer
en stor Modulator, men til Gengæld maa man have
Modtagere baade til A. M. og F. M., og det gør jo ikke
Stationen billigere i Anskaffelse.
Som De ser, er der Problemer nok af rent teknisk Art,
der skal tages op til Drøftelse, men heldigvis kan vi
gøre det nu, uden at risikere Liv og Lemmer, o g d e t
vil o g s a a b l i v e g j o r t !
9R.
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Kortbølgeamatører
opbyggede Modstandsbevægelsens Radionet.
Trods Sendeforbud og Forbud mod Bygning, Kon
struktion o. s. v. af Sendere i Undertrykkelsens Aar har
danske Senderamatører udfoldet en Aktivitet, der — i
alt Fald for en Dels Vedkommende — var væsentlig
større end før Krigen. Denne Aktivitet skyldes dog
ikke en Trang til QSO’er, men tjente udelukkende vor
fælles Sag: Kampen for Danmarks Frihed.

Den 6. Maj besøgte jeg en Radiostation, der var til
sluttet Modstandsgruppen: „Holger Danske“. Radio
gruppen var oprettet og bestod næsten udelukkende af
EDR Medlemmer, — Medlemmer, hvis Navne ikke skal
nævnes endnu, — men Navne, som er kendt af det
store Flertal af danske Kortbølgeamatører.
Radiostationen var oprettet for paa „D”-Dagen at
kunne erstatte Telefonnettet. Det var en nærliggende
Tanke, at Tyskerne vilde sætte vore Telefoncentraler ud
af Drift, saa snart der var givet Signal til Frihedsbevæ
gelsen om aaben Kamp. Hovedstationen var beliggende
et Sted i Gentofte. Paa forskellige af Modstandsbevæ
gelsens Meldesteder og Hovedkvarterer var der opret
tet et Sender- og Modtageranlæg. Forbindelsen mellem
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Hovedradiostation og Hovedkvarter for den paagælden
de Gruppe opretholdtes paa UKB ved Hjælp af to kom
plette F. M. Stationer.
Hovedradiostationen var forsynet med det ovennævnte
F. M. Anlæg, een A. M.-moduleret Sender paa 100 Watt
(Udgang: 2 Stk. TZ 20 i Push-pull), een 20 Watt fanggittermoduleret Sender, een lysnetdrevet Kortbølgesuper,
3 Stk. transportable Batterisupere („D“ Rør) og en spe
ciel 10 m Modtager til Modtagelse af Udsendelser fra
„Politiet”s Radiostation paa Politigaarden. Desforuden
var Stationen udstyret med en kostbar Maalesender,
Maaleinstrumenter o. s. v. Hvis Elektricitetsforsyningen
skulde svigte, var der sørget for, at Huset stadigvæk
havde 220 Volt AC. I Kælderen var opstillet et b e n 
zindrevet Generatoranlæg, der leverede de 220 Volt
Vekselstrøm i Tilfælde af Elektricitetsforsyningens
Svigten. Udstødningsroret til denne Benzingenerator
var ført ind i Husets Skorsten, og der var taget store
Hensyn til Lyddæmpning.
Al Korrespondance skulde foregaa pr. Telefoni — i
Modsætning til den Korrespondance, der af andre Grup
per førtes med England og som arbejdede under hele
Krigen med Telegrafi. Man maa i denne Forbindelse
erindre, at Stationen, der her er besøgt, kun var kon
strueret med „D“-Dag'en for Øje. Antenneanlæget, som
jo nødvendigvis var synligt for Naboer, bestod af en
meget tilfældig og tilsyneladende sjusket opsat BCL-Antenne, men Senderne var forsynet med Tilpasningsled
(Collins-Led), saa Resultatet var saamænd ikke saa daarligt, som det udefra saa ud til.
Det første Døgn efter, at Meddelelsen fra England om
Tysklands Kapitulation var naaet os, var Stationen fuldt
bemandet og i Drift hver Time, men det viste sig jo
snart, at det hele var overflødigt, — fordi vi beholdt
Telefonerne intakt, — men Amatørerne havde dog i Ti
den, der gik forud for Kapitulationen, arbejdet med
Livet som Indsats netop paa det Felt, hvor d e kunde
gøre størst Nytte. Risikoen var der ingen, der tænkte
paa, og s t o r var den, særlig naar de Sendere og andre

QSL-Centralen i den kommende Tid.
Af Paul Heinemann, OZ4H
Min sidste Artikel i OZ „Et Lyspunkt i Mørket” kunde
jeg daarligt kende selv, efter at den havde været gennem
Censuren. Heldigvis er dette nu et overstaaet Stadium,
og vi har igen vor Skrivefrihed. Det er nu ogsaa igen
tilladt at bygge Sendere, og inden længe faar vi ogsaa
vor Sendertilladelse igen. Hvad det betyder for os, ved
enhver gammel Kortbølgeamatør.
Vi har indenfor EDR haft den Glæde at se Forenin
gen vokse med en kolossal Fart i de forløbne Aar, og paa
Grund af Krigen har mange af vore nye Medlemmer ikke
haft Lejlighed til at deltage i det egentlige Sender
arbejde og den virkelige Glæde ved Kortbølgearbejdet.
Det er ogsaa meget for deres Skyld, at jeg begaar denne
Artikel, hvis man kan kalde det en saadan.
EDR har en QSL-Central, der modtager QSL-Kort fra
saavel Sender- som Modtageramatører og sender dem
videre til de respektive Landes Foreninger, der saa for
deler dem til de forskellige Medlemmer, de er bestemt
for. Omvendt modtager QSL-Centralen Kort fra frem
mede Lande og danske Amatører og fordeler dem til
saavel danske Sender- som Modtageramatører. Det siger
sig selv, at man naturligvis ikke kan faa QSL-Kort eks
pederet, hvis man ikke er Medlem af sit eget Lands
Forening, der er tilsluttet „International Amateurs Ra
dio Union” (forkortet IARU). QSL-Kort fra danske Ama
tører sendes enten til Box 79 eller til mig direkte. Selv
følgelig er man interesseret i at have fine Kort, der
pryder Væggene i Stationslokalet som Tapet, men jeg
skal ikke trætte Dem yderligere med disse Oplysninger,
som er de fleste bekendt.
OZ5AC skrev i et af de sidste Numre om QSL-Kortene
og fortalte, at de danske Kort mange Gange var mere
end triste. Som mangeaarig QSL-Ekspeditør maa jeg
give ham saa inderlig Ret. Jeg vil endda vove at paastaa, at de danske Kort gennemsnitlig er nogle af de
kedeligste i Verden. Kaldesignalet er i Reglen alt for
lille og Farvevalget uhyre trist. Skal vi ikke love hin
anden, at vi om kort Tid, naar Senderen gaar i Sving
igen, møder op med smukke Kort, der kan imponere i de
fremmede Lande ved deres Udstyr og smukke Farver og
ikke at forglemme store Kaldesignaler. Jeg gør høfligst
d’Herrer DR-Amatører opmærksom paa, at denne Appel
ikke mindst gælder dem, for DR-Kortene er om muligt
endnu mere triste end Senderamatørernes.
Naar jeg nu taler om Udstyr ved Kortene, saa er det
ikke Meningen, at de skal være store som Kagepap eller
sammenfoldelige, for saadanne Kort vil uvægerligt blive
nægtet Modtagelse paa Centralerne iflg. internationalt
vedtagne Regler. Et QSL-Kort skal have Størrelsen 9X
14 cm og hverken mere eller mindre. Det giver det mest

store Dele, der var bygget i Amatørernes Hjem, skulde
transporteres til Hovedstationen.
Lad os Amatører, der ikke selv var direkte med,
huske dem for, hvad de har gjort for os — og lad os
haabe, at de danske Myndigheder ogsaa husker det, naar
vi skal have vore Licenser igen!
OZ9R.

harmoniske Kort, og der kan være et smukt Kaldesignal
trykt i anden Farve i store Typer. Kære Venner, husk
det nu: Faa nu den rigtige Størrelse og med gode Far
ver og skaan endelig Danmarks Navn for de triste Re
klamekort, som man en Overgang kunde faa gratis fra
forskellige Firmaer. En amerikansk Amatør sagde en
gang til mig, at det var de sørgeligste Kort, han nogen
Sinde havde set. Og jeg maatte give ham Ret. Har man
Raad til at være DR- eller Senderamatør, har man ogsaa
Raad til een Gang hvert tredie Aar at ofre ca. 25 Kr.
for 1000 Kort, man kan være bekendt at seride ud.
Bestyrelsen har givet mig frie Hænder med Udarbej
delsen af forskellige Regler til Simplificering af QSLTjenesten her i Landet, og i sidste Numer af OZ efter
lyste jeg beskedent Adresser og Navne paa de respek
tive Afdelingsformænd og Afdelinger. Af samtlige Afdelingsformænd var der kun 1 (skriver een), der svarede
paa Opfordringen, men jeg haaber, at mange andre alle
rede har skrevet til mig. Man er jo Optimist!!!
Før i Tiden var det saadan, at de forskellige Amatører
selv indsendte frankerede Svarkuverter til Centralen.
Paa bestemte Tider sendtes Kortene af Sted fra Cen
tralen, men der var bare det kedelige ved det, at der i
Reglen ingen Kuverter var. Saa maatte QSL-Manager
jo til at efterlyse dem i OZ, og det var lidt halvflovt
saadan at blive stillet offentlig til Skue hver Maaned,
indtil Kuverterne kom. Det er min Tanke, at Afdelin
gerne skal være Bindeleddet mellem Medlemmerne og
Centralen, saaledes at Afdelingen betaler et vist lille
Beløb om Aaret for Tilsendelse af Kort til dens Med
lemmer. Det bliver en væsentlig billigere Løsning af
Problemet, og Amatørerne strømmer jo til Afdelingerne
for at fortælle om deres store Gerninger ved Senderen
eller Modtageren og prale af deres fine DXer. Selvføl
gelig kan et Medlem, der ikke ønsker at benytte Afde
lingen som Mellemled, faa sine Kort direkte. Fordelene
ved dette System er mange og indlysende, men det
kræver naturligvis det beskedne, at QSL-Ekspeditøren
ved, hvor Afdelingerne ligger, og hvem der er Formand
for Afdelingen, men det kommer forhaabentlig inden
længe. Bestyrelsen vil ogsaa gerne have Lejlighed til at
skrive
til
Afdelingsformændene
om
forskellige
Ting
som Morsekursus, Foredrag og andet interessant, saa
ogsaa af den Grund ventes der paa Brev.
Har man lavet en fb DX, vil man undertiden gerne
sende Kortet direkte til ham, og man har en Call-Book,
hvor man kan se Adresserne paa Amatører i alle Lande.
De fleste foretrækker at have denne selv, men Afdelin
gerne kunde ogsaa købe den. Herved kommer vi ind paa
en af Bestyrelsens Kongstanker, nemlig den, at For
eningen bør have en Salgscentral, hvor vore Medlem
mer kan købe ikke alene en Call-Book, A.R.R.L.s Handbook eller anden Lekture, men ogsaa Materiel til Mod
tagere og Sendere til de rigtige Priser. Det findes i alle
store Lande, og kortbølgeforeningsmæssigt set er EDR
i Dag en af de store, ikke i Medlemstal, men i Kraft af
det Sammenhold, der har præget vor Forening under det
store Mareridt. EDR er efterhaanden ved at blive en
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stor Forretning, hvor der arbejdes kraftigt, og i en For
retning skal der arbejdes med de mest minimale Ud
gifter for Ejeren. Da vore Medlemmer jo ejer Forenin
gen, er det naturligt, at de kan købe det, de har Brug
for, til billige Priser. Der vil selvfølgelig være visse for
melle Vanskeligheder, der skal overvindes, men de kan
overvindes. Det bør være saadan, at hvis et Medlem har
Brug for en Bog, et Blad, et Rør eller andet, kan han
roligt henvende sig til Foreningens Salgscentral og der
blive ordentlig betjent.
Saa snart det er muligt, vil der i OZ komme et Tillæg,
der bl. a. indeholder Landenes Prefixes og forskellige
andre nyttige Ting. Hvis man lytter paa Kortbølgebaandene, kan man høre, at enkelte Lande allerede er be
gyndt at dukke op. Saaledes er der for ikke saa længe
siden hørt CT1 og HB. Jeg kan derfor gøre opmærk
som paa, at QSL-Centralen nu igen modtager Kort til
Videresendelse, dog med Forbeholdet, at Postvæsenet
ekspederer Post til paagældende Land. Det er slet ikke
for tidligt, at de nye Amatører begynder at lytte efter
Morse, og vi gamle kunde vist ogsaa trænge til at faa
Morsefærdigheden frisket lidt op — mon ikke?

Ekstra Forstærkning
i Modtagere med magisk Øje.
I en 3½ Rørs Super, der er forsynet med Magisk Øje,
kan man ved et nemt Arrangement forøge Forstærknin
gen ikke saa lidt. Dette gælder især for de svagere Sta
tioners Vedkommende, og da det jo i Reglen ogsaa er
dem, man ønsker kraftigere, kan det nok betale sig at
foretage denne Ændring af Modtageren. Ændringen
gaar, som man ser, ud paa at benytte det Magiske Øje
som LF-Forstærkerrør og Afstemningsindiktator sam
tidig. Det her beskrevne Eksempel er prøvet med et
UM 4 og med et EM 4, og har i begge Tilfælde gaaet
fremragende.

OZ4H.

Et Par Ord
fra den tekniske Redaktør
I Anledning af, at jeg nu har tiltraadt Stillingen som
Teknisk Redaktør, vil jeg lige skrive et Par Ord til Læ
serne. Jeg er tilfulde klar over, at det ikke bliver noget
let „Job” at træde i 9R’s 7EU’s og Lægrings Fodspor,
men jeg skal beflitte mig paa til det yderste at holde
den tekniske Side af OZ i den samme fine Stil som mine
Forgængere har gjort. Jeg skal forsøge at skrive noget
populært for Begynderne og, saa vidt mine Evner ræk
ker,

noget mere videnskabeligt for de viderekomne. For

at dette skal kunne lykkes mig, er det naturligvis en Be
tingelse,

at

jeg

ved,

hvad

Kortbølgeamatørerne

inter

esserer sig for, og det vil selvfølgelig være en uhyre For
del for mig, hvis jeg af og til kunde faa et Tips om.
hvad der særlig har Interesse, saa jeg opfordrer derfor
Læserne indtrængende til at skrive til mig om, hvad de
ønsker at læse om. Ligeledes vil det glæde mig, hvis jeg
af og til modtager Stof til Bladet fra Læserne, da dette
jo ellers let kan blive for ensidigt, hvis det udelukkende
forsynes

med

restriktionerne

Stof

af

lægger

den

samme

desværre

Person.
visse

Elektricitets-

Hindringer

Vejen for Eksperimenter, men jeg skal i saa vid Ud
strækning som muligt bringe Konstruktioner i Bladet.
brandi.
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Fig. 1 viser en ganske alm. LF-Opstlling i en 3½ Rørs
Super med Magisk Øje. Som man ser, tages LF’en paa
normal Maade fra Potentiometeret R2 og føres over
Kondensatoren C2 til Udgangsrørets Gitter. Det Magiske
Øje er ligeledes som alm. tilsluttet den kolde Ende af
sidste MF Transformators Sekundærkreds. Den her viste
Opstilling er med UBL1 (CBL1), men der er selvfølgelig
ikke noget i Vejen for, at man kan lave det samme Ar
rangement i Modtagere, hvor Dioderne sidder i MF Rø
ret (EBF2 eller UBF11) eller er separate (CB2—EB4).
Fig. 2 viser den samme Opstilling som Fig. 1, men med
de foretagne Forandringer. I Stedet for som paa Fig. 1
at føre LF’en til Udgangs-Rørets Gitter, fører man den
her over Kondensatoren C3 (som ikke findes paa Fig. 1)
til det Magiske Øjes Gitter. Modstanden R3, som til
fører det Magiske Øje den negative Spænding ved Ind
stilling paa en Station, loddes fra Gitteret, og en ny
Modstand R6 paa ca. 1 mOhm indsættes mellem Git
teret og den fraloddede Ende af R3. Kondensatoren Cl,
som ofte er udeladt ved Opstillinger som Fig. 1, for
bindes til Punktet mellem R3 og R6, og kan ikke ude
lades her, da Opstillingen saa vil spille med selv ved
helt neddrejet Volumenkontrol. Udgangsrørets Gitter
kondensator tilsluttes nu den mindst følsomme Triodedels Anode, da en Tilslutning til den anden Triode vil
medføre, at Modtageren vil forvrænge meget stærkt paa
de allerkraftigste Stationer som Følge af, at den nega
tive Spænding, som tilføres det Magiske Øjes Gitter

over Modstandene R3 og R6, da vil være saa kraftig,
at den omtrent helt blokerer denne Triodedels Anode
strøm. Man vil forstaa, at da den negative Spænding
paa det Magiske Øjes Gitter varierer med det modtagne
Signals Styrke, er den Forstærkning, som Øjet giver,
ogsaa afhængig deraf. Ved de kraftige Stationer vil Øjets
Forstærkning derfor ikke være ret stor, medens det ved
de svagere Stationer giver en ganske god Kraftforøgelse.
Det er naturligvis en Opstilling, som ogsaa er behæf
tet med visse Mangler, men i en rørfattig Tid som denne
vil den være at anbefale, hvis man ønsker at forøge
sin Modtagers Følsomhed og ikke kan skaffe det for
nødne Rør.
brandi.

Forsinket AVC med Trediodekobling
i Superhets.
I de fleste større Supere er der foruden den manuelle
LF Volumenkontrol desuden automatisk Regulering af
Højfrekvensens Forstærkning. Dette Arrangement kan
laves paa mange forskellige Maader. Den ubetinget bed
ste, men mærkværdigvis ogsaa den mindst benyttede, er
Trediodekoblingen. Den har ikke saa faa Fordele frem
for de mere almindelige anvendte Opstillinger med to
Dioder, idet den kombinerer den ikke forsinkede AVC’s
Fordele med den forsinkedes, men ikke har nogle af
disse to Opstillingers Mangler. Den er noget mere kom
pliceret, men for den Amatør, der vil have det bedste af
det bedste, kan det betale sig at lave den.
For bedre at kunne se, hvilke Fordele denne Op
stilling byder, er det maaske bedst først at se, hvilke
Krav der stilles til AVC’en. Af Hensyn til en ved almin
delig forsinket AVC opstaaende Forvrængning, som se
nere skal beskrives, vil det være en Fordel ikke at
forsinke AVC’ens Indtræden. Dette er imidlertid ikke saa
godt, da et svagt Signal, paa Grund af AVC’ens øje
blikkelige Indtræden, yderligere vil blive svækket, og
som Følge deraf ikke vil være i Stand til at kunne ud
styre LF Delen. I værste Fald er det endog saa slemt,
at det kun er de allerkraftigste Stationer, der kan ud
styre LF Delen helt. Man skulde altsaa ogsaa gerne have
AVC’en forsinket. Desuden vil det af Grunde, som se
nere vil blive omtalt, være fordelagtigt, at AVC Dioden
tilsluttes 2’den MF’s Primærside. Hvis man betragter
Fig. 1, som skematisk viser en almindelig AVC med

Fig. 1.

Forsinkelse, vil man se, at Dioden (R1) tilføres en Del
af MF Spændingen over Kondensatoren Cl. Som Følge
af Forsinkelsen over R1 er Dioden ikke ledende, og saa
længe den Spænding, der overføres af Kondensatoren
C1, i sin positive Værdi ikke overskrider Diodens For
sinkelsesspænding, kan man betragte Seriéforbindelsen
Cl og Modstanden R3 som en Shunt over MF Trans
formatorens Primærkreds. Denne Shunt kan tilnærmel
sesvis sættes lig med R3, hvis Modstand er betydelig
større end den tilsyneladende Modstand Z i MF Kred
sen, saaledes at den Dæmpning, der indtræder, er uden
Betydning, naar bare man vælger Cl tilstrækkelig lille.
(10—20 pF.)
Hvis man nu antager, at Bærebølgens Spidsspænding
stiger ved Cl, saa vil den ved en vis Værdi foraarsage,
at Dioden bliver ledende. Dette er Tilfældet, naar den
nævnte Spænding ca. er 0,8 V. mindre end Forspæn
dingen, idet Dioden netop bliver ledende ved ca. - 0,8
V. Den Modstand, som før laa som Shunt over Primær
kredsen, bliver nu væsentlig mindre, og den Dæmpning,
der foraarsages derved, er ret betydelig. Denne Dæmp
ning er imidlertid usymetrisk, idet den kun indtræder,
naar der er en positiv Halvbølge paa Diodeagregatet.
Ved en Signalspændings Indtræden, hvis Bærebølges
Spidsværdi ikke er væsentlig større end AVC Diodens
Forspænding, indtræder der ved de positive Halvbølger
dæmpende Parallelmodstande til Z. Derved bliver Spæn
dingsfaldet over Primærkredsens Impedance for de posi
tive Halvbølger mindre end for de negative; de posi
tive Halvbølger er da mindre end de negative. Denne
Forvrængning vil være størst, naar AVC’en lige sætter
ind. Desuden spiller Bærebølgens Modulation en væ
sentlig Rolle ved den Forvrængning, der opstaar ved
forsinket AVC. Er Signalspændingens Modulationsdybde
paa AVC Dioden saa stor, at Bærebølgens mindste Top
værdi i en LF Periode er mindre end Forsinkelsesspæn
dingen, saa bliver Dæmpningen, som Dioden foraarsager
paa MF Kredsen, periodisk afbrudt. Som Følge deraf
vil MF Forstærkningen ikke være regelmæssig under
en LF Periode, og der skabes derved en Forvrængning
af LF Kurveformen. Dette sker naturligvis ogsaa i sær
lig Grad, naar Bærebølgens Spidsværdi omtrent er lig
med Forsinkelsesspændingen, og er det en Modtager med
meget effektiv AVC, saa skal Signalspændingen stige
ret voldsomt, før AVC’en naar ud over den kritiske
Grænse, idet AVC’en, saa snart den begynder at arbejde,
jo vil forsøge at holde Signalspændingen paa det samme
Punkt. En anden ubehagelig Fejl ved forsinket AVC med
een Diode er, at AVC Spændingen er afhængig af det
modtagne Signals Modulationsdybde. Dette bevirker, at
AVC’en er større ved kraftig Modulation, og som Følge
deraf foretager en Udligning af Kontrasterne i det mod
tagne.
Nu vil det maaske være praktisk at se lidt paa, hvor
man helst skal tilkoble AVC Dioden, og der bestaar her
to Muligheder. Man kan enten tilslutte den til sidste
MF Transformators Primærside eller til dens Sekun
dærside, og det har været en Kilde til mange Diskus
sioner, hvad der er bedst. Man vil maaske nok i første
Omgang synes, at det er bedst at tilslutte den til Se
kundærkredsen, idet den Dæmpning, som AVC Dioden
her foraarsager, ikke har nogen væsentlig Indflydelse
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paa den af Signaldioden i Forvejen meget stærkt dæm
pede Kreds, og Modulationsforvrængningen som Følge
deraf ikke er særlig stor. Men ved denne Opstilling op
staar der en Forvrængning, der er af meget større Ka
rakter. Over AVC’ens Belastningsmodstand opstaar der
ogsaa en LF Spænding. Bliver nu MF Spændingens Top
værdi mindre end Forsinkelsesspændingen, saa er LF
Kurveformen ikke som Modulationskurven, men kan
være stærkt forvrænget. Denne forvrængede LF vil nu
føres tilbage til Sekundærkredsen over Koblingsblokken Cl (Fig. 1) og vil optræde over Signaldiodens Be
lastningsmodstand R2. Den saaledes opstaaende For
vrængning er væsentlig værre end den førhen nævnte
Modulationsforvrængning. Ved Tilslutning til Primær
kredsen er en Tilbageførsel til Sekundærkredsen umu
lig, da det her drejer sig om forvrængede LF Spæn
dinger, og disse praktisk talt ikke overføres fra Primær
kredsen til Sekundærkredsen.
Ved Trediodekobling slipper man helt bort fra disse
Mangler, hvilket man vil forstaa, naar man ser lidt paa,
hvordan denne arbejder. Fig. 2 viser en saadan Opstil

paa Vd2 den umodulerede Bærebølges Spidsværdi. Hvis
man nu antager, at Diode 3 ikke er ledende, naar Spæn
dingen paa dennes Anode er ca. - 1 V. (dette Tal op
gives af Rørfabrikanterne i Dørdataerne. For EABl’s
Vedkommende er det - 1,3 V.) saa er Ligningen

For lettere at anskueliggøre dette, kan man prøve at
se paa et Eksempel. Hvis man har en Trediodekobling,
og man efter denne direkte ønsker at tilslutte et Ud
gangsrør EL3, og vil have det fuldt udstyret ved 30 %
Modulation inden AYC’en sætter ind, saa faar man,
hvis man antager, at der ikke gaar mere Strøm gennem
Dioden, naar Spændingen paa denne er ca. - 1 V.
(egentlig - 1,3 V.)

Da R2 for det meste er omkring 1 MOhm, saa faar
man, hvis man vælger Forholdet R3 : R2 = 6, dvs. R3
= 6 MOhm og R2 = 1 MOhm, efter den sidste Formel,
at den positive Spænding V skal være ca. 114 V. Denne
kan saa f. Eks. tages fra et fast Potentiometer mellem
Plus og Stel i Modtageren. Dette Potentiometer maa saa
naturligvis vælges saaledes, at dets Egetforbrug er saa
stort, at en evt. Ændring i Diodeforbruget ikke har no
gen væsentlig Indflydelse paa Spændingen V.
brandi.

Noter • • •
ling. Ved de her beskrevne er benyttet Tripledioden
EAB1, men der er naturligvis ikke noget i Vejen for,
at man kan benytte andre Rør. Et EBC3 eller EBC11
kan udmærket anvendes, naar man saa blot forbinder
Anode og Styregitter sammen. Ser man paa Fig. 2, er
farer man, at Dl anvendes som almindelig Detektor,
medens D2 er AVC Dioden, som er tilsluttet sidste MF
Transformators Primærkreds, og, da alle tre Dioder har
fælles Katode, som er forbundet til Stel, ikke er forsin
ket. Dioden D3 frembringer AVC’ens Forsinkelse. Mod
standen R3 er tilsluttet en positiv Spænding V. Som
Følge deraf er Dioden D3 ledende, og Punktet a kan der
for betragtes som kortsluttet til Stel. AVC’en arbejder
altsaa ikke. Ved stigende Signalspænding vokser den
negative Spænding ved Punktet b, og føres af R2 til
Punktet a. Ved en bestemt Værdi vil Punktet a blive
negativt og Dioden D3 derfor ikke mere være ledende,
AVC’en sætter altsaa ind. Spændingen Va3 er da
vfl, _ R2 , R3
R2 + R3 1 R2 4 R3
Modstandene
og R3’s
Størrelse
Spændingen V
Modstandene
R2 ogR2R3’s
Størrelse
ogogSpændingen
bestemmes
af Størrelsen
denSpænding,
Spænding,som
som skal
skal være
bestemmes
af Størrelsen
af af
den
paa Detektordioden,
AVC’en
skalsætte
sætteind.
ind. Ken
paa Detektordioden,
naarnaar
AVC’en
skal
der man
denne
Spændings
Størrelse,
saa
er Spændingen
der man
denne
Spændings
Størrelse,
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Atter et nyt svensk Kortbølgetidsskrift er dukket
Navnet „QRX“.
Tidsskriftet er Organ for Gøteborgs Kortbølgeklub.
Vi finder nedenstaaende Udpluk.

op

med

En amerikanske Avis bragte forleden en Meddelelse om en
Bilist, der i Staten Chicago paakørte en Ledningsstolpe med
tilhørende Transformator. Sagen indberettedes til den lokale
Sherif, som ved Undersøgelser Dagen efter forgæves ledte efter
Stolpen.
Nu morer man sig over, hvilken Amatør, der har kapret Stol
pen til Antennemast og Transformatoren til sin ny Sender.
Gøteborgs Kortbølgeklub har afholdt Udstilling i Tiden 5. til
21. Januar 1945. Udstillingen bestod af Kortbølgemodtagere,
OSL Kort og andet Radiomateriel, udelukkende bygget af Ama
tører.
Besøget oversteg 1000 Personer, der med Interesse besaa de
forskellige Afdelinger.
QRX har ogsaa en dansk Redaktr, OZ3T, Ing. Børge Otzen,
der hver Maaned vil bringe Nyt fra OZ. Det meddeles samtidig,
at Bestyrelsen for EDR søger Samarbejde med de danske Myn
digheder om Tilladelse til, at de danske Amatører kan sende
paa UKB, saafremt de stiller dem selv og Apparaterne til Raa
dighed for det civile Luftværn.

DR-SIDERNE
DR-Ledere: C. U. Holten, OZ-DR 467,Phistersvej 19, Hellerup. Hertil ssndes alt vedrørende DR-Afdelingens Foreningsforhold.
P. Møller, OZ-DR 690, Vester Boulevard 49, Kbhvn. K. Hertil sendes alt vedrørende tekniske Forhold.

Autodyn-Superen.
Amatøren, der i Dag vil give sig i Lag med Bygning
af en ny Modtager, vil støde paa to store Problemer:
Valg af Modtagertype og Fremskaffelsen af de nødven
dige Komponenter. Hvad det første angaar, synes det
efterhaanden at være slaaet fast, at Retmodtageren, bort
set fra ren Nybegynder-Modtager, har udspillet sin
Rolle. De store Selektivitetskrav, der i Dag stilles til en
Amatør-Modtager, nødvendiggør Anvendelsen af Super
Princippet. Men netop her melder den anden Vanske
lighed sig, idet det i Dag er næsten umuligt at opdrive
en komplet Rørbestykning til en moderne Super. End
videre er der mange Amatører, der føler sig betænkelige
ved at gaa i Gang med en saadan Modtager paa Grund
af dennes mere indviklede Opbygning (spec. Blandings
trinet) og den efterfølgende Justering. Nedenfor skal
derfor beskrives en Modtagertype, der er i Besiddelse af
følgende Egenskaber:
1. Fremragende Følsomhed og Selektivitet.
2.
Muligheden for Anvendelse af næsten alle, selv
ældre, Rørtyper.
3. Særdeles simpel Opbygning og Justering.
4.
Yderst ringe Spejlselektivitet, hvilket maa betegnes
som en stor Ulæmpe, men, som vi straks skal komme
ind paa, ogsaa her byder Modtageren en Mulighed
for at undgaa de deraf følgende Ubehageligheder.

Anodekreds følgende Frekvenser: 1. Den modtagne Sta
tions Frekvens, 2. Rørets Oscillationsfrekvens og 3. Dif
ferensfrekvensen mellem 1. og 2. Da denne er lig med
den indførte Forstemning (her 100 Khz), har vi altsaa
faaet frembragt en Mellemfrekvens, som saa paa sæd
vanlig Maade kan forstærkes i M. F. Forstærkeren. Da
den valgte Mellemfrekvens er ret lav, faar man større
Forstærkning og bedre Selektivitet — ordentlige M. F.
Kredse forudsat —, end man vilde faa med en Mellem
frekvens paa f. Eks. 450 Khz eller 1600 Khz og samme
Antal Trin.
Metoden har imidlertid en Ulempe. Tænker man sig,
at det modtagne Signal har en Frekvens paa 10 Mhz
(30 m), skal Indgangskredsen afstemmes til 9,9 Mhz.
Ligger der nu en stærkere Sender paa 9,8 Mhz, vil denne
ogsaa danne en Mellemfrekvens paa 100 Khz, og da den
vanskelig kan holdes ude af den ene Kreds, der danner
hele Modtagerens Afstemning, vil der opstaa Forstyr
relser af højst ubehagelig Art. Imidlertid har man sta
dig en Udvej. Man afstemmer blot til 10,1 Mhz. Der
dannes da igen en Mellemfrekvens paa 100 Khz, og man
skulde nu være mere end ualmindelig uheldig, hvis der
laa en Station paa 10,2 Mhz, som igen forstyrrede. Af
ovenstaaende fremgaar desuden, at alle Stationer kan
findes to Steder paa Skalaen, hvad man iøvrigt hurtigt
vænner sig til.

Opstillingen, der kaldes Autodynen og er baseret paa
en Modifikation af de sædvanlige Blandingsopstillinger,
virker paa følgende Maade:
Vi ved fra een-Kreds Retmodtageren (0-V-1), at en ube
tydelig Forstemning (op til 2-3 %) af Afstemningskredsen
ikke nævneværdigt sænker Kredsens Resonansspænding.
Tilfører vi derfor det modtagne Signal til Kredsen, LC
(Fig. 1), og afstemmer denne en Ubetydelighed ud af
Fig. 2.

Et Felt, hvor Selektiviteten ingen Rolle spiller, og
hvortil Autodynen egner sig udmærket, er Ultrakort
bølgemodtagning. Her ser man den ofte udført med
modstandskoblet M. F. Forstærker. Dette kan dog ikke
anbefales, da man med afstemte Anodekredse (Fig. 2)
kan opnaa større Forstærkning og desuden ved Ind
førelsen af Tilbagekobling i M. F. Forstærkeren kan
opnaa en væsentlig Følsomhedsforøgelse.
Resonans (f. Eks. 100 Khz, hvilket paa 30 m udgør en
Afstemningsfejl paa 1 %, paa 40 m ca. 1,4 %, paa
80 m ca. 2,5 %), vil vi paa Rørets Gitter have den næ
sten usvækkede Resonansspænding. Gennem Spolen L,
føres noget af Højfrekvensen tilbage til Gitterkredsen.
Kobles L og Lj saa tæt, at Røret svinger, har man i dets

Vi skal nu se nærmere paa den praktiske Opbygning.
Indgangskredsen kan udføres som vist paa Fig. 1. En
Opstilling, der muliggør Anvendelsen af et særdeles
simpelt Spolesystem, ses paa Fig. 3. Her er der i Rørets
Katode indskudt en Drosselspole (Prahn Type 10), der
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bevirker, at Røret svinger. Antennen skal kobles ret fast
til Kredsen for at faa denne tilstrækkelig bred. Røret
kan være af hvilken som helst Type, der er anvendelig
til H. F. Forstærkning, f. Eks. kan de ældre Skærmgitter
rør udmærket anvendes. Trioder kan ogsaa bruges, men
giver en Del mindre Forstærkning. Bedst egnede er
Pentoder med variabel Stejlhed, da disse giver mindst
Fare for Krydsmodulation. Indgangsrøret maa helst
ikke fadingreguleres, da dette paavirker dets Oscilla
tion.

Til Foreningen
Stockholm:

er

ankommet

følgende

Telegram

Vi sander det fria Danmarks Sånderamatorer våra
basta Lyckönskningar!
Foreningen Sveriges Sånderamatorer,
Lofgren Lindberg.
EDR har paa denne smukke Hilsen svaret følgende:
Tak for Deres venlige Hilsen. Danske S ender amatør er
glæder sig til at genoptage det gode Samarbejde med
vore svenske Venner.
Paul Heinemann, Sekretær.

Til alle Sendeamatører!
Fig. 3.

Som andet Sted nævnt er Bestyrelsen
i

M. F. Forstærkeren kan være ganske ordinær, dog
skal M. F. Baandfiltrene være af godt Fabrikat, da hele
Modtagerens Selektivitet afhænger af disse. Da denne
Modtagertype vel altid skal opbygges saa simpelt som
muligt, vil man for det meste give Afkald paa A.V.C.
og særskilt Beat-Oscillator og i Stedet for udforme M. F.
Trinet som tilbagekoblet Gitterensretter.
Anbringelsen af Volumenkontrollen er lidt af et Pro
blem. Da Gitterensretteren let overstyres ved kraftige
Signaler, skal den helst anbringes før denne. Mest nær
liggende vilde det være at anvende et Eksponentialrør
i Indgangen og lægge en variabel Modstand i dets Ka
tode. Imidlertid paavirker denne Metode baade Afstem
ningen og Rørets Svingningsevne. To brugbare Metoder
er vist paa Fig. 4 a og 4 b. hvor H. F. Spændingen deles
op, dels ved Brug af en Differénskondensator, dels med
et Potentiometer. Fig. 4 b er den mest anbefalelsesvær
dige, da Potentiometret dæmper Kredsen lovlig meget.
Anvendes særskilt MF Forstærkertrin med et Rør af
Ekspo-Typen, vil man selvfølgelig udforme Volumen
kontrollen som en variabel Modstand i M. F. Rørets
Katodeledning.

Samarbejde

med

Generaldirektoratet

i

god Gang med at finde de ødelagte eller
bortkomne Sendere. Desværre er det kun
en Brøkdel af de i sin Tid deponerede
Apparater, der er i Behold.
Bestyrelsen

henstiller

derfor

indtræn

gende til alle Amatører, der har afleveret
Sender eller Dele til Deponering, aldeles
omgaaende

at

sende

den

i

Bestyrelsens

Rundskrivelse af 1. Februar 1942 omtalte
Stykliste til Generaldirektoratet for Post
og

Telegrafvæsenet,

Tietgensgade,

Kø

benhavn y.
Listen maa være saa udforlig som mu
lig, men bør ikke forsynes med Priser paa
Delene.

Alle

beredvillig
Heinemann,

Tvivlsspørgsmaal

af

Sekretæren,

Vanløse

Allé

besvares

OZ4H,
100,

Poul

Telefon

Damsø 2495.
Og saa kan det oplyses, at Undersøgelsen,
der paa EDRs Foranledning blev foreta
get i et Skur bag Sliellhuset, hvor en Del
Fig. 4.

af vore Sendere var anbragt af Tyskerne,
viste, at Senderne var i en saadan Stand,
at

Til Slut skal anføres, at Autoayn-Princippet kun kan
anvendes paa Frekvenser over c. 3 Mhz. Det kan altsaa
ikke nytte noget at prøve paa at bygge en BCL-Spille
efter de her anførte Retningslinier. Autodynen er en
udpræget K. B.-Modtager.
I en følgende Artikel vil vi bringe en Konstruktion af
en lille, simpel Autodyn-Super.
DR 690.
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fra

der

øjeblikkelig blev indgivet

Politi

anmeldelse af Generaldirektoratet.
Saa vi kan roligt regne med, at vor Sag
nu er i gode Hænder.
OZ3U.

De kære »Væsener«.
Et Medlem i Vejle er flere Gange af det daværende
Postkontor blevet advaret mod paa Kuverter eller lig
nende at benytte Amatørbetegnelser som DR 465 eller
OZ7GD.
Første Gang blev han ringet op af den lokale Post
mester, der bestemt, men høfligt henstillede, at vore Med
lemmer ikke for Fremtiden uden paa deres Kuverter
skrev til Hr. DR465, da saadanne Forsendelser ikke vilde
blive ekspederet.
Næste Gang var det helt galt, da paatalte det ener
giske Væsen, at man ikke saa gerne vilde ekspedere Ku
verter med EDRs Hoved paa!! Man forstaar vort Med
lems Forbavselse, han havde paa fuldt legal Vis købt
Medlemskuverter og Skrivepapir, og saa nægter Post
væsenet at ekspedere det! Vi har nu tænkt os at skrive
til Postmesteren i Vejle og gøre ham opmærksom paa,
at EDR er og har altid været en fuldt lovlig Sammen
slutning, og saa ellers haabe, at Manden er kommen
sig over sin sikkert indgroede Tyskskræk. For det kan
da ikke være andet, der ligger til Grund for Sagen?
___________________________________________________ OZ3U.
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet med
deler:
Radiofoniudsendelserne
over
Radiohusets
FM-Sender
genoptages sideordnet med den normale Radiofoniudsen
delse over Kalundborg Radiofonistation fra Lørdag den
14. April. Frekvens 50,2 MHz, Bølgelængde 5,976 m.
Udsendelserne finder Sted som nedenfor anført alle
Ugens Dage (Søn- og Hverdage):
Program

AM eller Effekt,
Watt
FM
Kalundborg
500
FM
12,30—12,40
200
AM
17,30—18,00
')}
FM
200
18,00—18,30
»
500
FM
18,30—21,00
})
Umiddelbart forud for Annonceringen fra Speakerstudiet ud
sendes en Tone paa 1000 Hz 1 Sekund af Hensyn til Udsendel
sernes Identificering.
Tid

Anmeldelse.
Vi har til Anmeldelse faaet en nydelig Skiveskærer (Hulskæ
rer), der er fremstillet af et af vore Medlemmer: Como-Teknik,
Irmingergade, København Ø.
Skiveskæreren kan fastspændes i en Haandboremaskine, Bore
sving eller en alm. Bænkboremaskine, der kan tage et Bor paa
10 mm. Skærestaalet er fremstillet af selvhærdende, hurtigskærende Drejestaal, og det er baade i Stand til at skære i
Isolationsplade, Metal og Jernplade. Største Huldiameter, der
kan skæres, er ca. 130 mm og mindste do. ca. 30 mm. Skiveskæ
reren er nydelig haandværksmæssig udført, og skal man kriti
serer noget, maa det nærmest være, at det vilde være snedigere,
hvis Tappen var 6 mm i Stedet for 6,3 mm. De fleste har vel
nok et 6 mm Bor liggende til at bore for med, men hvem har
et 6,3 mm?
Ved at foretage en Fladfræsning paa den ene Side af Skive
skæreren kunde man meget let faa den mindste Huldiameter ned
paa ca. 20 mm, men det er sikkert ogsaa en Ting, der bliver
rettet. Skiveskæreren, der kun koster Kr. 16,50, vil sikkert
finde god Anvendelse i den kommende Tids Senderbyggeri.
9R.

En frisk Hilsen fra Sveriges
Kortbølgeamatører
OZ9R var i Begyndelsen af sidste Maaned i Stockholm
paa Forretningsrejse og benyttede der Lejligheden til
at spørge Nyt om Amatørerne i Sverige og „de andre
derude”.
Desværre viste det sig, at Amatørbevægelsen — i alt
Fald hvad angaar de Foreninger, der er tilsluttet I. A.
R. U. — ligger eller har ligget i Dvale under Krigen. I
Sverige er Interessen for Kortbølger meget stor — saa
stor, at der endog er dannet to Amatørlytterforeninger
eller DR-Foreninger. Den ene Klub er beliggende i Gøte
borg og den anden i Stockholm. Begge Klubber har stor
Tilstrømning af interesserede, og begge udsender Maa
nedsblade af Format og Kvalitet omtrent som vores OZ.
S.
S. A. eller som den hedder: Sveriges Sändareamatö
rer, har følt disse nye Foreningers Opstaaende som en
meget alvorlig Trusel, og efter to Aars Dvaletilstand,
hvor der ikke har været afholdt Møder eller udkommet
noget

Medlemsblad

—

QTC,

begynder

Foreningen

nu

igen at røre paa sig.
I Følge Samtale med Ingeniør W. Stockman (Populär
Radio),

som

iøvrigt

var

overordentlig

gæstfri

og

vel

kendt med danske Amatørforhold, var Foreningsarbejdet
særligt i Norge, Sverige og Finland gaaet fuldstændigt
i Staa, og det samme var for en stor Del ogsaa Til
fældet i det øvrige Udland. I Sverige undredes man
meget over EDR’s Vækst og Fremgang — hvilket jo ud
adtil især var mærkbart ved Udgivelsen af den nye
Haandbog og OZ. Vi har kun Grund til at være stolte
af denne Stilling, vi indtager — og dette var netop Inge
niør Stockmans Ord, da han til Afsked bad mig hilse
danske Kortbølgeamatører.
OZ9R.

Dødsfald
Det er med Sorg, at vi Aalborg-Amatører erfarer, at
vor gode Kammerat, OZ-DR 390, Viggo Jakobsen, den
6. Marts pludselig er afgaaet ved Døden, kun 28 Aar gl.
Viggo Jakobsen var kendt i
vide Kredse i Nordjylland, hvor
man ofte saa ham til Stævner
og lignende. Han indmeldtes
1936 i EDR, og i Aaret 1939 var
han blandt de Pionerer, der
oparbejdede en Afdeling i Aal
borg, og flere Aar beklædte
han da Posten som Kasserer
her. Ogsaa Aalborg-Stævnerne
var han Medarrangør af, og
indtil
Undervisningen
maatte
indstilles,
forestod
han
med
Dygtighed Afdelingens Morse
kursus. — Vi vil mindes Viggo Jakobsen som en dygtig
og retlinet Mand og frem for alt som den gode Kam
merat, han var.
Æret være hans Minde.
DR-384.
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FRA A F D E L I N G E R N E

FOR 10 AAR SIDEN

KØBENHAVN
Afdelingens Moder afholdes, naar intet andet bemærkes, i Wisbech’s Sel
skabslokaler, Haveselskabetsvej 3. Alle Oplysninger om Afdelingens Virk
somhed faas hos Formanden, OZ9R Henrik Nielsen, Søndergaardsvej 4.
Søborg 2677 (efter Kl. 18).

Siden sidst
er der afholdt endnu to Formiddagsmøder. Den 15. April for
talte OZ8O om Decibel m. m. Et Referat til OZ er under Ud
arbejdelse. Den 22. April var der Filmfremvisning. OZ3U viste
en Række Film, bl. a. den, der blev optaget ved Herman Han
sens Foredrag i sidste Maaned.
OZ8O.
I den kommende Maaned
indleder vi Sommersæsonen med Aarets første Rævejagt. Sid
ste Aars Rævejagter uden Sender og Modtager blev som be
kendt særdeles vellykkede, og vi haaber, at alle Deltagerne fra
disse vil være blandt dem, der melder sig i Aar. Da det ikke
endnu er muligt at overse, under hvilke Betingelser Jagten vil
kunne afholdes, kan her kun meddeles, at den finder Sted
Søndag den 3. Juni, saaledes at selve Jagten afsluttes, før vi
samles til Frokost og Præmieuddeling. Omraadet bliver det
samme som sidst, nemlig det smukke Terræn omkring Sjælsø.
Der er udsat to Præmier: en EDR-Haandbog og en Grosman
Maaleinstrumentventil.
De, der kan tænke sig at deltage enten hele Dagen eller blot
i den mere selskabelige Del om Eftermiddagen, kan bestille
nærmere Oplysninger ved at tilmelde sig hos Afdelingens For
mand eller hos OZ8O (Helrup 7133) senest Tirsdag den 29. Maj.
OZ9R.

AALBORG
Afdelingens Lokale er for Tiden under Reparation og er der
for lukket indtil videre. Der bliver lagt nyt Loft, og hele Lo
kalet bliver derefter malet.
Saafremt Forholdene tillader det, vil der blive afholdt ordi
nær Generalforsamling i Lokalet Søndag den 27. Maj Kl. 14,
og i Forbindelse hermed holdes en lille Festlighed i Anledning
af Lokalets Restaurering. Der vil tilgaa Medlemmerne nærmere
Besked pr. Post.
DR-384.

Maj 1935.
„OZ“ 7. Aargang Nr. 5: Lederen handler om „Forstyrrelser,
som ikke kan tolereres“. — E. D. R.s Landsstævne i Fredericia
havde samlet ca. 70 Deltagere. Den første Dag var der Foredrag
og Diskussioner og næste Dag Udflugt til den nye Lillebæltsbro.
Mange OZ-Hams klager for Tiden over, at deres Kaldesignaler
misbruges. — Der findes i Øjeblikket 165 licenserede Sendere
og ca. 75 aktive DR-Amatører. — Amatørernes Sendetider er
i de sidste tre Aar indskrænket med over 400 Timer om Aaret,
fordi
Statsradiofoniens
Udsendelser
er
udvidet
tilsvarende.
OZ2Q meddeler, at Statsradiofoniens Radiovogn ved Lejlighed vil
gaa ind i 80 m Baandet og være klar til QSO med Kalde
signalet OZTR2.
OZ7F.

2425 - J. P. Jensen, Fr. Alle 178, 3. S., Aarhus.
2426 - Ebba Smith, Steenstrupalle 13, Kbhv. N.
2427 - E. H. Gravesen, Røde-Kro, Sønderjylland.
2428 - Gunner Olsen, Rødovrevej 349, Vanløse.
2429 - Th. Mortensen, Kibæk.
2430 - P. E. Møller Petersen, Skanderborgvej 100, Aarhus.
2431 - Villy Svend Hansen, Slotsgrund 6, Haderslev.

Atter Medlem
772 - N. Chr. Nielsen, Amagerbrogade 120, 1. S., Kbhv. S.
1275 - A. P. H. Christensen. Fredensgade 2, Skive.

Nye Adresser
449 - Erik Petersen, OZ9P, Kapelvej 58, Lyngby.
887 - Vilh. Thorstensson, OZ2W, Fuglegaardsvej 50, 1. S.,
Gentofte.
1008 - Chr. Møller Petersen, OZ9X, Karolinelundsvej 13, Horsens.
1054 - O. Bildsø Hansen, OZ3LM, Sdr. Ringgade 18, 5. S., Aarhus.
1240 - M. D. Fasting, OZ9MF, Solbjergvej 1, 4. S., Kbhv. F.
1381 - Sv. Aa. Johansen, OZ5S, Nøkkerosevej 1, 3. S., Kbhv. NV.
1483 - Holger Hansen, Sdr. Ringgade 3, 2. S., Aarhus.
1601 - E. Hallberg, OZ2CW, Edv. Brandesgade 9, Odense.
1696 - S. Lorentzen, KFUM, Helsingør.
1945 - Knud Knudsen, Savværket, Guderup, Als.
1967 - Jens Spiele, Remisen, DSB, Padborg.
1980 - M. Brodersen, Slesvigsgade Skole, Fredericia.
2140 - Vagn Eilertsen, Havnevejen 93, Grenaa.
2211 - Jørgen Holmgaard, Holstebrovej 41, Skive.
2251 - Chr. Farsø, Sjøstrup, Aars.
2270 - Herman Høedholt, Gimsing, Struer.
2286 - K. V. Raabye, Overgade o. Vandet 102, Kbhv. K.

„OZ“

ODENSE
Odense Afdeling afholder Møde paa Park Hotel Fredag den
25. Maj Kl. 19,00.
Dagsorden:
Drøftelse af Situationen.
Start af Morsekursus.
OZ5Y.

*QRA - RUBRIKKEN *
Nye Medlemmer
2416 - Helge Hansen, Hørdumsgade 45, Odense.
2417 - Fritz Engelmann, Nygaardsvej 56, 1. S., Kbhv. Ø.
2418 - E. Brandi, Søndergade 9, Herning.
2419 - Kaj Nissen, Aastrupvej 57, Haderslev.
2420 - K. V. Svensson, Strandvej 52, Korsør.
2421 - Verner Sørensen, Røjle E/V., Røjle St.
2422 - O. Svellov, DSB, Gaarde St.
2423 - Kjeld Olsen, Bredstrupvej, Fredericia.
2424 - J. Jensen, Nordby, Fanø.
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alt

teknisk Stof.
Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven): A. Clausen, Enighedsvej 30.
Odense. Telefon 10489. Hertil sendes alt øvrigt Stof, som ønskes opta
get i Bladet. Redaktionen slutter den 5.
Sekretær: Paul Heinemann, Vanløse Allé 100, Vanløse. Tlf. Damsø 2495.
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QSL-Ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse Allé 100, Vanløse. — Telefon
Damsø 2495. QSL-Kort kan sendes til Box 9, Kbhvn. K. Giro Nr. 23984.
DR-Ledere: C. TT. Holten, OZ-DR 467, Phistersvej 19, Hellerup. Hertil sendes
alt vedrørende DR-Afdelingens Foreningsforhold, — P. Møller, OZ-DR
690, Vester Boulevard 49, Kbhvn. IC. Hertil sendes alt vedrørende tek
niske Forhold.
Annoncechef: Kaj Nielsen, Ulrik Birchs Allé 17, København S. Telf. Ama
ger 8039. Amatør-Annoncer sendes til Kassereren og betales forud.
Ekspedition: Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. Klager vedrørende Til
sendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsenet og hvis dette ikke hjælper
da til Kassereren.
Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse.
Fyns Tidendes Bogtrykkeri.

