
En ny Oscillator med fordelagtige Egenskaber.
(Efter „Rag Chewing"),

Hams, der gerne vil have en klar, stabil CC Tone, men 

paa samme Tid vil kunne skifte mellem et større Antal 

Bølgelængder indenfor Baandet, bør anvende det nye Kreds

løb: Den „elektronkoblede Oscillator". Vi ved alle, hvor 

irriterende det er, naar man har faaet at vide, at der er 

stærk QRM paa ens CC Signaler; saa kan man jo ikke 

uden videre skifte til et andet Sted i Baandet uden at have flere 

Krystaller, og det er vel for dyrt for de fleste. Der er 

imidlertid næppe nogen Ham, der, naar han først er blevet 

vant ti! CC og T9 Rapporter, bryder sig om at vende til

bage til T6 eller T8 med Chirp-Rapporter eller Ustabilitet 

i Tonen, naar Vinden leger med Zepp-Feederne. Selv 

mange ellers fortræffelige MOPA-er kan lide af Frekvens

variationer som Følge af Rørets Temperaturforandringer 

eller Spændingsvariationer i Lysnettet, selv om de iøvrigt 

er bedre end en hvilkensomhelst selvsvingende Sender.

Nu har „QST" imidlertid offentliggjort et nyt Kredsløb, 

der afhjælper alle de her nævnte Mangler, — en Oscillator, 

der har de samme Egenskaber som en CC Oscillator, 

men som kan afstemmes til en vilkaarlig Bølgelængde. 

Dette Kredsløb anvender et Skærmgitterrør, og den Sving

ningskreds, der bestemmer Frekvensen, er en almindelig 

Hartley, placeret mellem Skærmgitteret og Styregitteret. Det 

er meget vigtigt, at Skærmgitteret er paa samme Potential 

som Jord, saaledes at Anodekredsen,som er forbundet mellem 

Anoden og Skærmgitteret, forhindres i at blive kapacitivt koblet 

til Oscillatorkredsløbet. Dette gør det nødvendigt at have 

Glødetraaden paa Højfrekvens-Potential i Forhold til Jord, 

og dette gøres enten ved at bruge en isoleret Akkumulator 

eller en Transformator med Choker i Glødestrømsled- 
ningerne.

Under vore første Eksperimenter anvendte vi en Philips 

A442, der fik sin Glødestrøm fra en Akkumulator; senere

blev dette Rør erstattet af en E442, der har indirekte op

varmet Katode og fik Strøm fra en Transformator.

Begge disse Rør kræver en Anodespænding paa 150 Volt 

og en Skærmspænding paa 75 Volt. E442 gav lidt større 

Output, da dens Forstærkningsfaktor er en Del større. 

Glødestrømschokerne syntes ikke at være særlig kritiske i 

PA0QQ's Tilfælde. Oscillatorens Frekvens ligger i 1,7 MC 

Baandet, og der opnaaedes en meget klar og ren Tone, 

skønt Kapaciteten i Svingningskredsen ikke var videre høj, 

ikke mere end ca. 200 cm. Der er anbragt en lille Fin- 

indstillingskondensator parallelt med den, forsynet med en 

Viser og en Skala, saaledes at det er let at opnaa QSY 

til andre Steder i Baandet.

Man bør drage speciel Omsorg for, at Afkoblingskon- 

densatorerne Cl og C2 ikke er mindre end 2000 cm, da
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det er vigtigt, at Skærmgitteret bliver effektivt afkoblet til 
Jord.

Skønt det er muligt med gode Resultater at arbejde 
med samme Frekvens i begge Svingningskredsene, faas de 

bedste Resultater kun, naar der anvendes Frekvensfordob
ling i Pladekredsen. Naar denne afstemmes til Resonans 
med Gitterkredsen, indtræder der absolut ingen Frekvens
variation. Samtidig er Skærmgitterets Belastningsgrænse 
saa høj, i Sammenligning med Oscillatorens Input (70 Volt 
4 MA), at der ikke kan iagttages nogen Forskydning i 
Bølgelængden under stadigt Arbejde. Ydermere bevirker 
Forandringer i Skærmspændingen paa indtil 20 % i begge 
Retninger heller ingen Forskydning i Bølgelængden.

En saadan Oscillator er i Virkeligheden fuldt paa Højde 
med en CC Oscillator, og vi kan endog tilføje: bedre end 
CC, da den forener Krystallets Stabilitet med den selv
svingende Oscillators „Elasticitet“.

Med 150 Volt og 10 MA i Pladekredsen var Output 
tilstrækkeligt til Udstyring af en neutraliseret TC04/10 
med 15 Watts Input paa 80 m.

Ganske interessante var ogsaa de Forsøg, som PAOOO 
udførte med en Philips QC05/15, der er et specielt 
Skærmgitter-Senderrør, beregnet til en Anodespænding af 
500 Volt og 100 Volt paa Skærmgitteret. Dette Rør be
høvede ingen Mellemtrin, idet det afgav tilstrækkeligt Out
put til Udstyring af et PA Trin med et Input paa 50 

Watts.

(Oversat  a f  OZ5MK).

En l i l l e ,  men  e f f ekt iv  Modtagerantenne

2. Meddele lse fra Forsøgskreds 3.

Den i Udlandet meget anvendte Doublet Modtageran
tenne synes ikke at være meget kendt herhjemme. Den 
bestaar af en Traad paa 1/a Bølgelængde med dobbelt 
Nedføring paa Midten, altsaa akkurat som en strømfødet 
Hertz, med Undtagelse af, at Nedføringen ikke laves paa 
samme Maade som Hertzens Feedere, men blot bestaar af 
et Stykke dobbeit Glansgarn, der kobles ti! Modtageren 
med en særlig Spole. Dette Arrangement har den For
del, at Selektiviteten forbedres ganske betydeligt, og des
uden formindskes Baggrundsstøjen stærkt i Forhold til det 
modtagne Signal. Imidlertid kræver en saadan Antenne 
temmelig megen Plads, da den f. Eks. for 80 m Baandet jo 
skal være ca. 40 m lang. Heldigvis kan man ogsaa opnaa 
udmærkede Resultater med følgende System, der næsten 

ingen Plads optager. Man vikler 2 Spoler paa en 3“ Rør 
med tyk Kobbertraad, monterer dem paa Stand-off Isola
torer paa et Tværstykke af Træ, der er anbragt paa en

tynd Mast, der nemt kan anbringes paa Taget. Hele Histo
rien fylder ikke mere end 1 m. Spolernes Størrelse for de 
forskellige Baand er saaledes:

80 m — hver Spole 56 Vd.
40 m — „ „ 28 Vd.
20 m — „ „ 14 Vd.

Nedføringens Størrelse er ikke saa kritisk som Sender
antennens Feedere, og Antennen arbejder ogsaa godt paa 
sine Harmoniske, saaledes at en 80 m Antenne kan bruges 

til 40 og 20 m. OZ5MK.

QSL-Centralen.
I den forløbne Maaned er der ekspederet 1107 Kort fra 

OZ og 1165 til OZ.

Ved en Revision har det vist sig, at mange Ikke-Med- 
lemmer benytter Centralen. Dette kan E. D. R. ikke under 
nogen som helst Form gaa med til. Det er uretfærdigt 
mod Foreningens Medlemmer, der betaler deres Kontingent 
hovedsagelig for „OZ“ samt for Ekspedition af QSL. De 
paagældende anmodes derfor om at indmelde sig, da QSL 
ellers ikke ekspederes.

Ved Indsendelse af Kuverter bedes det iagttaget, at de 
har Størrelsen 20X13 cm. Det et nødvendigt, at der er 
en Standardstørrelse, saa at Ekspeditionen kan gaa let fra 
Haanden. Der savnes den 1/a navnlig Kuverter fra føl
gende: OZ1B, 1CC, 1X, 2D, 2H, 2RS,  3H.  3J ,  3W, 5BK, 
5G, 5H, 5M,  5VG, 5X, 7FP,  7LP, 7NG,  7ON,  7VP,  
7WH og 9D.

Nogle Amatører har for Skik at anvende op til 4 a 5 
Kaldesignaler. Det er meningsløst, idet ikke alle tilmelder 
det nye Call, og det giver desuden forøget Kartotekarbejde, 
det hænder ogsaa, at en Amatør ønsker netop et af disse 
Kaldesignaler ved Ansøgning om Licens. Meddel altid QSL- 
Centralen, naar de . gaar over til andet Kaldesignal og 
hvilket, De ikke mere benytter.

Der modtages stadig QSL til nedennævnte af QSL- 
Centralen ikke indregistrerede Kaldesignaler: OZ1C, 3S, 
4Z, 5AT, 5N, 5TR, 5V, 7G, 7H, 7J, 7M, 7S, 7V, 9K og 
9M.

Derfor: Har De benyttet et af disse eller benytter det 

nu, meddel det da, idet Kortene fylder for meget op.
Saa vidt muligt ekspederes QSL omkring den 1. og 15. 

f hver Maaned, naar ikke andet forlanges. QSL modtages 
gerne direkte.

OZ4H.

PS.  Fra den licenserede OZ7X har jeg modtaget Klage 
over, at hans Call benyttes af en anden Amatør. Ved
kommende bedes snarest finde sig et andet Kaldesignal.
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Maanedens Emne.

Amatørernes Rettigheder.

I dette Numer bringer vi i Korrespondance-Rubrikken 
et Indlæg fra en af Danmarks ældste og mest kendte 
Sender amatører. Det er os en særlig Glæde at offent
liggøre det. Ikke blot er Emnet højaktuelt. Det bliver 
tillige behandlet paa en Maade, som vil vække stor (og 
derfor gavnlig) Opmærksomhed hos enhver, der har 
Interesse og Sympati for Amatørernes fortsatte Eksistens. 
Uden Omsvøb stilles vi overfor Muligheden af, at de 
Rettigheder vi tror at besidde, kun er en Illusion.

Mange andre Amatører har maaske i deres stille Sind 
gjort sig lignende Tanker. Amatørernes Rettigheder kan 
jo ofte synes os noget svævende — i hvert Fald den 
Maade, hvorpaa de bliver respekteret, og det skyldes vel, 
at vi kun har os selv at stole paa. Mens Lytternes Ret
tigheder varetages af Statsradiofonien, Dagspressen og 
Lytterorganisationerne, saa har Amatørerne kun E. D. R. 
— som endda indtil fornylig har holdt sig saa mærkelig 
passiv. Imidlertid har det nuværende Styre bragt gammel 
Slendrian til Ophør.

Det er altsaa paa Tide, vi faar taget dette Spørgs- 
maal op til Behandling. Offentligheden kender intet til 
vore Rettigheder. Og hvorfra skulde man kende dem? 
Den Støtte fra Myndighedernes Side, som man skulde 
synes. Amatørerne har Krav paa, er nemlig udeblevet. 
Skønt vi lever i et Land, hvor man ynder at skilte baade 
med Frihed og Retfærdighed for Befolkningen, saa sø
ger man i dette Tilfælde at skjule et Mindretals Rettig
heder og berettigede Krav i Skyggen fra Statsradiofoniens 
Kolos. Det ser ikke godt ud!

Amatørernes Eksistens er hjemlet ved Lov. Derfor 
maa vi ogsaa kunne kræve vore Rettigheder respekteret 
og forlange Myndighedernes Beskyttelse. Det er jo der
for, vi løser Licens, og vi behøver ikke at bede om 
Undskyldning, fordi vi eksisterer.

Det farlige ved hele Situationen er, at vore Rettigheder 
ikke er præcist defineret i Loven. Licensbestemmelserne 
fastsættes af Generaldirektoratet for Post- og Telegraf
væsenet, og de indeholder det sørgeligt berømte Forbud 
mod at sende i den Tid, hvor danske Radiofonistationer 
er i Gang. Heraf følger jo klart, hvornaar vi har Ret 
til at bruge Senderen. Men denne Ret er afhængig af 
Statsradiofoniens Forgodtbefindende. Hvis vi som et 
Tankeeksperiment antager, at dansk Radiofoni efterhaan- 
den tager samtlige Døgnets 24 Timer i Brug, saa vil 
vore Sendetider samtidig være forsvunden, uden at Ama

tørsending officielt er forbudt i dette Land. Det viser, 
at vore Rettigheder saare nemt kan fordufte, og vi har 
allerede længe kunnet mærke Kvælertaget.

Imidlertid — hvad vi har, vil vi kæmpe for at be
holde. Og vor Eksistensberettigelse, som ogsaa Loven 
om Amatørsending maa være et Udtryk for, kræver vi 
respekteret. Nu er det, at OZ7Z i sit Indlæg gør op
mærksom paa, at vore Rettigheder maaske alligevel er 
af ret problematisk Natur. I Loven staar nemlig, at 
Amatørerne ikke maa forstyrre andre lovligt bestaaende 
Radioanlæg.

Det er almindeligt bekendt, at det Sprog, man bruger 
i Lovene, adskiller sig en hel Del fra det, almindelige 
Dødelige anvender. Vi har ogsaa set, at man saadanne 
Steder kan finde paa at bruge Ordet „Radioanlæg" om 
en Radiofonimodtager. Men alligevel maa vi vægre os 
ved at tro. at det samme er Tilfældet i Loven om pri
vate Radiostationer. I saa Fald var Amatørsending ikke 
almindelig tilladt her i. Landet, hvor det er umuligt at 
undgaa at forstyrre de mange daarlige Modtagere, der 
stadig er i Brug. Heraf vil igen følge, at den Afgift, 
man forlanger af os, ikke vilde kunne taale en juridisk 
Prøvelse i ret mange Tilfælde.

Om vor Ret kan der ikke være nogen Tvivl. Fa,ren 
ligger i, at ikke den Myndighed, der udsteder Licens, men 
derimod Statsradiofonien bestemmer, i hvor mange af 
Døgnets Timer, vi maa udøve vore Rettigheder. Under 
saadanne Forhold skal Resultatet blive meget magert. 
Den almægtige Statsradiofoni kender ikke til at tage 
Hensyn. Tilbage er der for Amatørerne kun at gøre E. 
D R. til en saa stærk Organisation som muligt, saa vi 
til rette Tid og paa rette Sted kan hævde vor Ret, inds
til Offentligheden bliver bekendt dermed. Vi har kun os 
selv at stole paa.

OZ7Z har Ret i, at det vilde være sørgeligt for Ama
tørbevægelsen her i Landet, hvis vi ingen Rettigheder 
havde. Om det blev dens Undergang er dog mere tvivl
somt. V1 tror ikke, Amatør-Radio lader sig udrydde 
blot ved et Pennestrøg fra Myndighedernes Side. Tysk
land har været et godt Eksempel herpaa. Antallet af 
Senderamatører har altid været stort der, skønt For
holdene har været saa daarlige som i intet andet civili
seret Land. Nu synes det at lysne. Man forstaar derfor 
udmærket, at der i en ledende Artikel i „CQ" tales om 
„de tyske Kortbølgeamatørers bedrøvelige Stilling under 
det gamle i Dag fjernede Regime". Og endvidere: „Det 
mest beklagelige ved hele Tilstanden var, at udprægede 
Ikke-Fagfolk havde den afgørende Indflydelse".

Her i Landet kan Kortbølgeamatørerne heller ikke 
udryddes. Og vi er mange, der vil sætte haardt imod 
haardt, hvis det blev nødvendigt. Derimod kan der meget 
nemt blive lovløse Tilstande blandt Amatørerne, hvis 
deres Kaar bliver for trange, og det vil ikke være til
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Gavn for nogen af Parterne. Derfor maa der komme en 
Dag, hvor Amatørernes Ret bliver officielt bekræftet. 
Nu venter alle OZ Amatører foreløbig Svar paa Reso
lutionen fra Landsstævnet. Naar det foreligger, skal vi 
vende tilbage til Sagen.

H. F.

56 MC Modtager,
CMeddelelse fra Forsøgskreds 2>

Som Diagrammet viser, er den her beskrevne parallel
afstemte Ultraaudion en meget enkel Modtager. For Over
skuelighedens Skyld er evt. LF-Trin udeladt, men Forstærk
ning bør dog tilføjes for at faa tilstrækkelig Signalstyrke.

Afstemningskondensatoren Cl er en normal Neutrodyn- 
kondensator med nogle Plader udtaget, saa Kapaciteten 
bliver 20-25 cm. Man kan ogsaa bruge et Par Femører 
med 2-3 mm Afstand, naar de arrangeres saadan, at Kapa
citeten kan varieres. C2 er paa 300 cm.

Gitterafledningen R har en Værdi af 3 Megohm. Iøvrigt 
skal det bemærkes, at man som sædvanlig maa forsøge 
sig frem til det bedste Resultat. Den variable Modstand 
RI, som man regulerer Tilbagekoblingen med, er her en 
almindelig B & O Højohmsmodstand. Shuntkondensatoren 
C3 er paa 0,5 MF.

F j e r n e l s e  a f  BCL-QRM.
Af OZ7AG.

HF-Droslen, som er viklet til 5,2 m Bølgelængde, be
staar af 1,3 m isoleret Monteringstraad, viklet om en 6-8 
mm rund Form. Vindingsmellemrummet er aftagende fra 
HF mod Batterisiden. Afstemnings- og Tilbagekoblings- 
spolerne er lige store, ca. 1 x/2 Vinding med en Diameter 
paa 50-60 mm. Som Detektorrør er bl. a. forsøgt RE084, 
RE034 og med bedst Resultat Tungsram LD408. Tilbage
koblingen maa naturligvis være blød og ikke „slippe“.

Højohmsmodstanden maa have samme Modstand paa et 
givet Punkt, hvad enten den er for indad- eller udadgaa- 
ende. At Betjeningshaandtagene er forsynet med lange 
Forlængeraksler turde være overflødigt at bemærke. Det 
er tilraadeligt at anvende Mikroskala til Afstemningen, da 
en Bærebølge selv ved en Afstemningskapacitet paa en 
Snes cm ligger knivskarpt.

Jeg har foretaget en hel Del Eksperimenter med denne 
Modtager og en serieafstemt Ultraaudion og faaet ret op
muntrende Resultater. Opstillingen er dog endnu ikke 
prøvet „i Marken“, da OZ5X, som vil deltage i Forsøgene, 
først lige er blevet færdig med et tilsvarende Udstyr, og 
to maa man jo som bekendt være.

OZ2P.

Det største Problem, Senderamatørerne her i Landet 
har at kæmpe med, er ubetinget Undgaaelsen af at for
styrre Radiofonilytningen. De fleste af os har sikkert bitre 
Erfaringer her. Det er ogsaa ofte blevet paapeget her i 
„OZ“, at Miseren skyldes de daarlige Modtagere, der er 
i Brug mange Steder.

Imidlertid kan meget ændres med lidt god Vilje fra 
begge Parter, og jeg skal her beskrive nogle vellykkede 
Forsøg, jeg har foretaget med en meget enkel Bølgefælde. 
Den vil særlig være af Betydning for Amatører paa Landet 
og i de mindre Byer, hvor det Antal Lyttere, der bliver 
forstyrret, er forholdsvis begrænset.

Den Bølgefælde, der er Tale om, bestaar af en variabel 
Luftkondensator paa 500 cm og en Spole paa 9 Vindinger 
1 mm Traad, viklet paa en Papcylinder af 7 cm i Dia
meter med 2—3 mm mellem hver Vinding. Som det 
meget enkle Diagram viser, danner Spole og Kondensator 
en lukket Kreds. Antennen forbindes til den ene Spole
ende og Modtageren til den anden. Der findes ingen Af
tapninger paa Spolen, saa det hele er meget simpelt. Jeg 
har ogsaa prøvet med Glimmerkondensator i Stedet for 
Luftkondensator, men denne er dog ikke helt saa god.

Naar det hele sættes i en Kasse, er det ikke vanskeligt 
at blive af med hos de kære BCL, som ønsker at nyde 
deres Underholdning uforstyrret. Ledningen fra Bølgefælden 

til Modtageren maa ikke være lang — højest ½—1 m, da 
den ellers virker som en lille Antenne, hvorved det til
sigtede Resultat udebliver. Men bliver det lavet rigtigt, saa 
faar man en god R9 fuldstændig væk, og dermed er 
Maalet fuldtud naaet. Bemærk, at det drejer sig om 
Telefoni paa 3,5 MC!

Min nærmeste Nabo, som kun bor 40 m fra mig, 
har haft en saadan Bølgefælde i 4 Uger, og han siger nu: 
„For mig kan du sende lige saa meget, du vi!, for jeg 
hører ikke det mindste — hverken Tale, Brummetone eller 
andre Forstyrrelser“. I Betragtning af, at jeg har været 
hans. „værste Fjende“, er det nok Umagen værd. Jeg 
haaber herved at have givet mine Kolleger — om ikke 

^ligefrem et Middel til at undgaa al BCL-QRM — saa dog 
et nyttigt Vink, der kan gøre det muligt for dem at ar
bejde videre med Sagen paa en Maade, der giver de bedste 
Resultater under de givne lokale Forhold.
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Højfrekvens=Droslen.
Af OZ7WB.

Under samme Overskrift fremkom for nogen Tid siden » 
en Artikel i OZ", hvortil skal knyttes nogle supplerende 
Bemærkninger.

Skal man vikle en HF-Drossel til en CO, maa Droslens 
og Krystallets Resonanspunkt ikke falde sammen, idet Sen
deren da svinger uden Krystal. Droslen skal have saa faa- 
Vindinger som muligt. Man kan for 40 m regne 50 Vin
dinger paa en Diameter 1-1,5 cm. Traadtykkelse 0,2-0,4 
mm. For længere Bølger kan man regne Vindingstal = 
50 + sqr(L),  hvor L er Bølgelængden i Meter.

Krystalspænding Ukr, Anodestrøm la og HF-Energi som Funktion 
af Anodekredsafstemningen i Skalagrader.

Ved Anvendelse af selvinduktionsfri Modstand parallelt 
med Krystallet synker Anodestrømmen, naar Svingningerne 
sætter ind, mens den stiger ved Anvendelse af Drossel. 
Af hosstaaende Kurve fremgaar at man, naar Senderen er 
ubelastet, ikke skal indstille paa maximal Anodestrøm, men 
derimod en Smule over Krystallets Resonanspunkt, idet 
CO'en her afgiver maximal HF-Energi. Drejer man altsaa 
Anodekredsens Kondensator, finder man først paa Skalaen 
Droslens Resonanspunkt, derefter Krystallets og indstiller 
et Par Grader over dette Punkt.

Har Amatørerne nogen Ret?
Adskillige Senderamatører har sikkert efterhaanden er

faret, at det er vanskeligt at undgaa Ubehageligheder fra 
BCL, selv om der kun sendes i de faa Timer, hvor dansk 
Radiofoni holder Pause. Fornylig har jeg oplevet noget 
tilsvarende heroppe i Nørresundby.

Nu er det, jeg vil vide, om Senderamatørerne over
hovedet har nogen Ret til at sende, for en Gennemgang 
af Licensbestemmelserne maa siges at give BCL og ikke 
mig Medhold. Der staar nemlig, at „Senderen ikke maa 
forstyrre andre lovligt bestaaende Radioanlæg" — og hvis 
den gør det, vil (eller kan) den blive forbudt.

Det er almindelig bekendt, at man ikke kan gøre en 
Sender forstyrrelsesfri, -da slet ikke en Telefonisender. 
Og i hvert Fald i Byerne vil det være uoverkommeligt 
for en enkelt Mand at foretage de nødvendige Ændringer 
paa selve Modtagerne.

Vil det altsaa sige, at vi sender udelukkende af BCL's 
Naade? For enten maa det ene eller det andet være rig
tigt — jeg mener: Enten har Amatørerne Ret til at sende 
udenfor dansk Radiofonitid, eller ogsaa har de ikke Ret, 
og BCL kan da faa enhver Amatørstation kendt ulovlig.

Det forekommer mig at være af største Vigtighed for 
Amatørbevægelsen at faa et tydeligt Svar paa dette Spørgs- 
maal. Hvorfor skal Amatører, der har betalt deres Licens, 
Gang paa Gang staa overfor Offentligheden som For
brydere, Provokatører o. s. v.? Andet er Amatørerne 
nemlig ikke for dem, der føler sig generet.

At Folk i Almindelighed har den Mening, at de som 
Lytter hersker uindskrænket i Æteren, er let forklarligt. 
Baade Lytterorganisationerne og Statsradiofonien giver og 
bestyrker dem i den Mening.

Hvis vi har Ret til at sende, saa mener jeg, det er 
paa Tide at gøre Offentligheden opmærksom derpaa, f. 
Eks. gennem Pressens Radioavis. Desuden burde Stats
radiofonien paa sine Licenskort gøre opmærksom paa, at 
det kun gjaldt for dansk Radiofoni, og at Licensindehaveren 
kun kunde gøre Krav paa Beskyttelse af det, der er betalt 
for. Desuden opfordrer jeg E. D. R. til at tilsende alle 
danske Lytterblade en Redegørelse af dette Forhold. En 
saadan vil sikkert ikke blive nægtet Optagelse.

Hvis vi — mod Forventning — ikke skulde have nogen 
Rettighed, maa jeg sige, det ser sørgeligt ud for Amatør
bevægelsen, som kun kan gaa sin Undergang i Møde — 
— — og E. D. R. har røgtet sin Opgave paa en ret sløj 
Maade — for ikke at bruge værre Udtryk!

Det gælder altsaa om at faa Svar paa følgende Spørgs- 
maal (fra autoritativ Side, selv-følgelig):

1) Har Amatørerne Ret til at sende? (Dette kan ikke 
besvares med: „Ja, hvis de ikke forstyrrer Radiofoni
lyttere", for disse lytter til enhver Tid, og Forstyrrelser 
af en eller anden Art vil ikke kunne undgaas, navnlig ved 
Radiotelefoni).

2) Hvis dette Spørgsmaal da maa besvares med Nej, 
hvad faar den licensbetalende Amatør da for de 30 Kr., 
der ialt skal erlægges (efter Loven)?

Men hvis vi har Ret til at sende, saa maa vi .ogsaa 
kunne fordre at blive behandlet paa samme Maade som 
enhver anden lovlydig Borger og nyde samme Beskyttelse. 
Det er ikke mere, end hvad vi med Ret og Rimelighed 
kan forlange.

Jeg vilde herved opforde E. D. R.s Bestyrelse til at 
undersøge denne Sag nøje. For hvis vi ingen Ret har til 
Brug af Æteren, maa vi hellere lægge hele Amatørbevægelsen 
paa Hylden. Jeg for mit Vedkommende kan nemlig ikke 
foretage nogen som helst Udsendelse, og det vil vel gaa 
andre ligesaa. Enten har BCL Ret til 24 Timers Lytning; 
i Døgnet, eller ogsaa har de det ikke.

Vi kan ikke finde os i at være til at „Naade" eller 
noget andet ubestemt. Tværtimod maa der Bestemthed
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til i dette Spørgsmaal. Situationen kræver det. Her — 
og sikkert andre Steder — lader nemlig BCL ikke Naade 
gaa for Ret.

H. Tscherning Petersen, 
OZ7Z.

Brev fra TF3B.
Jøkulhus, 25. April.

Dr OB's!

Vor kære Redaktør er voldsomt paagaaende, naar det 
gælder om Stof til vores alksammens „OZ". — Naa, ja, 
det maa vi jo være glade over — at 7F har det rigtige 
Stof i sig til at være Red. for OZ. Men alligevel — at 
tænke sig, at man ikke engang kan blive fri for hans 
„Rykkerbreve" (Hi!), endskønt man er fjernet saa langt 
fra Civilisationen, som jeg er det for Tiden. — Naa, jeg 
skal ikke være vred paa ham, for jeg husker, at der paa 
mit Medlemscertifikat staar noget om, at jeg har visse 
Forpligtelser overfor Foreningen.

Altsaa, saafremt nedenstaaende ikke behager d'Herrer 
OB's, saa er Skylden indirekte OZ7F's.

Da jeg tog herop til dette Isbjerg, var det med de bedste 
Forhaabninger om at blive TF-WAC — Jo, Go'morgen! 
Jeg kan næsten ikke engang faa OZ, og TF er det umuligt 
at faa (Den isl. Telegrafdirektør har taget deres Sende
tilladelse! Hi! — Dette Emne skal jeg behandle, naar jeg 
atter kommer hjem til OZ; det vil sikkert være af stor 
Interesse. De nuværende Forhold, jeg er under, tillader 
mig ikke at have frit Ord i denne Sag!).

Jøkulhus" i Januar 1933 Midten Udblæsningsiør fra Delco Light'en.

Jeg sidder ved Radioen flere Gange daglig og har gjort 
det siden den 14. Oktober 1932, trods det har jeg kun 
faaet 317 QSO's til Dato med Hams i Europa samt een 
med VE — I Retning Grønland gaar jeg derimod fb. 
igennem, næsten daglig har jeg OZ2Z og NX1XL (som 
for Resten de sidste Par Maaneder ikke har kunnet høre 
hinanden („Skip"). De er gerne hos mig R6 — 9!).

Modtagerforholdene er meget varierende. Nogenlunde 
kan jeg dog beregne, naar særlige bd. Conds. indtræffer,

og det er hver Maaned. Ret interessant pr det at lægge 
Mærke til, at det altid falder sammen_ med Maanens Form 
(som vi kan se den, thi Maanen har jo altid den samme 
Form! Hi!), nemlig naar Maanen er i Aftagende (venstre 
Halvdel af Maanen er synlig). Jeg ved ikke og mindes 
ikke at have hørt, at andre har gjort samme Iagttagelse, 
men prøv OB's, om det ogsaa slaar til i OZ og i det 
hele taget i Europa.

Hovedbrud - den sidste hele Mast er „gaaet sig en Tur".

Fra den 14. Oktober har jeg ført en ret interessant Log 
over QRN og Aktivitet paa de forsk. Bølgeomraader 
(80-70- 50 40-36 — 28 — 20 mtr.). Hver Gang, jeg 
sidder ved Modtageren, noterer jeg ned til samme Klokkeslet 
hver Dag. QRN noterer jeg ned som vi alle gør efter 
R-Skalaen, men ved to Tal. Det første angiver, om 
QRN kun kommer i enkelte Knald, eller om det er en 
stadig vedvarende Knalden og Bragen. (Har Interesse for 
de magnetiske Maalinger, der bliver foretaget med de 
magnetiske Apparater, der findes paa de fleste af Polarstatio
nerne). Det andetTal angiver QRK. For Aktivitet paa Bølge- 
omraaderne har jeg dannet eri Skala 0—5 saaledes 
benyttet:

0 = Omraadet dødt.
1 = Een Station er hørlig.
2 = To—fire Stationer er hørlig.
3 = Fire —otte Stationer er hørlig.
4 = Flere end otte Stationer er hørlig.
5 == Hele Omraadet er „fuldt" af Stationer.

Ved at „worke" med saadan en Skala har jeg en ud
mærket Oversigt over, hvorledes Conds er fra Dag til Dag.

Vejret synes ogsaa at have Indflydelse paa Conds. 
Saaledes synes QRN at være meget generende, naar der 
paa Stationen her og den, jeg korresponderer med, findes 
meget forskellige Lufttryk og Temperaturer.

Nordlys, som er meget hyppige i disse Egne, giver ikke 
QRN paa korte Bølger, derimod synes det at genere en 
Kende paa lange Bølger (over 1000 m). Naar Nordlysene 
er meget kraftige, er det som om bestemte Landomraader 
(paa hele Jordkloden), varierende paa de forsk. Bølgebaand,
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bliver svagere eller endog bliver helt borte. Nordlysene 
synes saaledes at have en skærmende Virkning paa 
Radiobølgerne.

Paa Amatøromraaderne er 40 mtr det eneste rigtig bruge
lige Baand. 20 mtr og 80 mtr giver næsten kun G-St. 
og enkelte W. 20 mtr. er bedst om Eftmd. og 80 mtr. 
omkring Midnat. Trods gentagne Opkaldninger paa begge 
Baand er det ikke lykkedes mig at opnaa QSO — bortset 
fra en enkelt G paa 20 mtr.

40 mtr. er som sagt det bedste Omraade, men Conds. 
er som ogsaa allerede sagt meget varierende. Om Aftenen 
er EAR og CT de bedste Stationer; W kommer ind ved 
22-23 Tiden med meget stor Lydstyrke. (Trods det er 
det endnu ikke lykkedes med mine 50 Watts at faa fat i 
en eneste W -- EAR og CT derimod fb!).

Efterhaanden som Dagene bliver længere, bliver Conds. 
værre og værre, saaledes har jeg kun faaet meget faa 
QSO med Europa den sidste Maaneds Tid. — OZ2Z og 
NX1XL derimod fb daglig — underligt, men sandt.

Ret interessant bliver det, naar Resultaterne fra de andre 
Stationer, der aflytter Udsendelserne fra de Sendere, jeg 
ogsaa aflytter (Skema i ,,OZ"-Jan.) bliver bearbejdet. 
Mange interessante Ting ang. Bølgernes Forplantning vil 
sikkert komme for Dagens Lys. Det er første Gang i 
Radioens Historie, at et saa stort Arbejde bliver gjort, 
for at udforske de korte Bølgers Forplantning, idet saa 
godt som hvert Land paa Jordkloden aflytter disse ovenfor 
omtalte Udsendelser. (Paa Island har Telegrafautoriteten 
nu besluttet selv at afholde Kortbølgeforsøg i Stedet for 
som forhen Amatørerne, der nu ikke maa sende mere. 
Trods det bliver der ikke deltaget i Radioforsøgene 
Polaraaret 32/33).

Andet Steds i „OZ" sætter 7F sikkert den Liste over 
OZ „Calls heard", som jeg har medsendt dette Brev. — 
„Calls heard" har 7F nu rykket mig for 5 — 6 Gange 
i sine Breve til mig, saa for at faa Fred for ham (Hi!) 
har jeg nu sendt ham dem.

Vy mni 73 OB's. Poul J Jensen. 
XOZ7GL-  TF3B.

Lyt efter PKF!
Meteorologisk Institut har henvendt sig til E. D. R. og 

bedt om Assistance ved Aflytningen af en Serie Udsendelser, 
der foretages i Forbindelse med Polaraaret fra Station 
PKF paa Kortbølge. Udsendelserne begyndte den 15. Maj, 
men Meddelelse herom kom os desværre for sent i Hænde 
til at kunne blive offentliggjort i „OZ" for Maj. I Stedet 
for er der udsendt Cirkulære til Kredsformændene.

Opfordringen til denne Aflytning udgaar fra „Office 
National Meteorologique" i Paris, og den lyder i Oversæt
telse : I Anledning af det internationale Polaraar vi! Moscou

Stationen PKF foretage følgende Prøveudsendelser med en 
Energi af 20 KW. Hver Sending gaar gennem 24 Timer: 
15. Juni 2100 GMT til 16. Juni 2100 GMT paa 43 m. 
22. „      1600   „      „ 23.   „    1600 „          „ 87 m.
27. „    2100   „     „ 28.    „    2100 .,         ., 61,54 m. 

Resultatet af Aflytningen aftegnes paa Millimeterpapir
idet man afsætter Tidspunktet ad Abcissen (hver Time= 
5 mm). Signalstyrken afsættes paa Ordinaten, idet hver 
Grad af Hørbarheden 0 - 9  er lig 5 mm.

Som jeg har meddelt det danske Meteorologisk Institut, 
vil det selvfølgelig ikke være en Amatørsender muligt at 
aflytte disse Udsendelser gennem alle 24 Timer. Men da det 
væsentligst drejer sig om blot een Gang hver Time at kon
trollere Signalstyrken af PKF, vil det sikkert være muligt at 
faa Rapporten frem paa adskillige af de Tidspunkter in
denfor de paagældende Døgn, der er Tale om.

De opnaaede Kurver bedes senat mig straks efter den
28. Juni, saaledes at jeg hurtigt kan levere Materialet til 
Meteorologisk Institut. ' Sekretæren.

Danske Hams,
VII. - OZ5MK,

OZ5MK begyndte som Radioamatør i 1928 og fik In
teresse for de korte Bølger i Sommeren 1931. Samme 
Efteraar gik han i Gang med Telegrafien og bestod Morse- 
prøven i Januar Maaned, hvorefter Licensen kom i Orden. 
Det lykkedes dog ikke at komme i Luften før 10. Juli, 
hvor første QSO opnaaedes med OZ8RK.

Siden da har 5MK været aktiv næsten hele Tiden, kun 
af og til afbrudt af BCL-QRM. DX-Resultater er ikke 
opnaaet, men det meste af Europa er „worked" paa 7 og 
3,5 MC. Som bekendt blev 5MK paa sidste Landsstævne 
valgt til Kredsformand i den midtjydske Afdeling, men 
allerbedst vil han være kendt som en af „OZ's faste, 
aldrig svigtende Medarbejdere.
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En Kortbølgemodtager
med Højfrekvensforstærkning.

Af  OZ8J ,

Det er meget faa af vore danske Amatører, der benytter 
Kortbølgemodtagere med Højfrekvensforstærkning. Maaske 
har en Del prøvet at bygge en saadan Modtager; men 
faaet et daarligt Resultat, og andre har derfor ikke turdet 
gaa i Gang med en saadan.

Skal man have en Modtager til at virke effektivt med 
Højfrekvensforstærkning paa Bølgelængder under 100 Meter, 
stilles der nemlig større Krav til Komponenterne og Op
bygningen af Modtageren end paa de almindelige Radio- 
fonibaand. Som Højfrekvensrør kommer kun Skærmgitter- 
røret i Betragtning, da en almindelig Triode overhovedet 
ikke vil give nogen Forstærkning. Men har man først faaet 
en Kortbølgemodtager til at virke godt med Højfrekvens
forstærkning, og faaet det rigtige Tag paa at betjene den, 
kan man ogsaa faa ikke saa lidt mere ud af en saadan 
Modtager, end af en almindelig Detektoropstilling.

Den her beskrevne Modtager er meget effektiv; men 
selvfølgelig maa Komponenterne være førsteklasses, og 
Opbygningen maa foretages meget omhyggeligt. Antennen 
bliver gennem Spolen L2 induktivt koblet til Modtageren. 
Spolerne kan udmærket være viklet paa Lampesokler, og 
der maa anvendes to Sæt, til henholdsvis Højfrekvens- og 
Detektorkredsen.

Vindingstallet ser saaledes ud:

Selve Opbygningen kan foretages paa en Bundplade af 
Trolit eller andet Isolerstof, og Monteringen foretages under 
Bundpladen. Ligeledes anbringes ogsaa Potentiometere, 
Drosselspoler, Blokkondensatorer og Modstande under 
Bundpladen, saaledes at kun Spoler, Rør og Knapper til 
Regulering af Potentiometerne er over Bundpladen.

Paa Forpladen anbringes de to Afstemningskondensatorer, 
Koblingskondensatoren samt Glødestrømsafbryderen. Man 
gør bedst i at afskærme de tre Kondensatorer paa For
pladen indbyrdes, og for at faa Haandkapaciteten bragt til 
Minimum kan man anbringe det hele i en Kasse af Zink 
eller Kobber, og jordforbinde denne.

De tre Rør er ikke saa kritiske; blot maa man sørge 
for at have et godt Skærmgitterrør i Højfrekvenskredsen, 
da Forstærkningen ellers udebliver.

Til Slut skal lige bemærkes, at Detektorspændingen er 
anvist meget lav, nemlig 20 Volt. I det hele taget bør 
man altid have en ringe Detektorspænding paa sin Kort
bølgemodtager.

En Indikator for Overmodulation
(Ef t e r  „QST") .

Den eneste Tilføjelse til den normale Heissing Modu
lator er et Ensretterrør V og et Milliamperemeter med 
lille Maaleomraade. De andre Komponenter paa Diagram
met er den almindelige Modulations Choke, Modstand og 
By-pass-Kondensatoren samt det modulerede Forstærkes- 
trins Anodekreds.

Apparatet virker saaledes: Med fuld 100% Modulation 
vil Bærebølgen paa visse Tidspunkter reduceres til Ampli
tuden 0; men hvis Modulationsgraden er større end 100 %,

Drosselspolerne CH kan man selv vikle af 0,1 mm 
Spoletraad paa et Isolerrør med en Diameter paa 15 — 20 
mm. Paa hver Drossel vikler man 200 Vindinger.

De to Afstemningskondensatorer er valgt temmelig smaa, 
hver med en Kapacitet paa 50 cm, hvilket i høj Grad 
letter Indstillingen og spreder Amatøromraaderne overset 
stort Stykke af Skalaerne. De to Potientiometere kan 
have en Modstand paa 100—1000 Ohm.

9-14 m. LI-3 Vind. ; L2-3 Vind . L3- 2 Vind . L4—2 Vin
13-21 " „ 5 „ 4» „ 3 . „ 4 „
19—33 V » 8 „ „ 5 „ » 4 „ 7

t t 1 »

31-55 » „ 15 „ " 8 „ » 6 „ „ 13 „
53-91 n „ 25 „ „ 20 „ . 18 „ „ 22 „



vil disse ,Spidser" være bredere, idet Bærebølgen i saa 
Tilfælde momentvis afbrydes, og Forvrængning indtræder. 
Spidserne afskæres m. H. til Udstraalingen, idet denne da 
vil være 0; men i Virkeligheden gaar de over Nullinien, 
hvad der resulterer i, at Anodespændingen til den modu
lerede Forstærker faktisk vendes om. Denne negative 
Spænding ensrettes af Røret V, og den resulterende Strøm 
kan aflæses paa Milliamperemetret. Saalænge Senderen 
ikke bliver overmoduleret, vil Instrumentet intet Udslag vise. *

Næsten ethvert Enretterrør kan bruges, blot Isolationen 
er god nok til at modstaa Pladespændingen paa Forstær
kerrøret plus de ekstra Spændinger, der opstaar ved Mo
dulationen. Det samme gælder Glødestrømstransformatoren. 
Milliamperemeteret kan være paa 1—25 MA.

(Oversat af OZ5MK).

Rapporter fra Island.

TF3B har sendt os et interessant Uddrag af sin Log, 
der viser, hvorledes forskellige OZ-Stationer høres paa 
Island. Alle Rapporter stammer fra 7 MC, og QSO er 
gennemført i de Tilfælde, hvor Linien er afmærket med 
et (x).

Dato Q. M. T Station QSA QRK QSB til

(x) Okt. 6. 2115 OZ5H 4 R6 R3
»i 10. 1135 OZ4C 5 R6 —

r 25. 1652 OZ2F 4 R4 —„ 26. 2145 OZ5H 3 R3 —

» 28. 0841 OZ5MK 5 R7 R4
(X) Nov. 11. 1740 OZ3J 3 R4 RI

»» 18. 0837 OZ8J 4 R4 —

V 18. 1523 OZ1NW 5 Rä —

n 21. 1304 OZ2RS 4 R4 —

M 22. 1736 OZ9D 5 R6 —

» 22. 1843 OZ7BO 5 R5 —

<x) » 23. 1722 OZ2RS 4 R7 R2
(X) n 26. 1740 OZ8A 4 R4 RO

» 29. 0945 OZ8J 4 R5 —

» 30. 0941 OZ8A 4 R4 —

V 30. 0943 OZ5A 5 R5 —

Dec. 2. 0839 OZ1CC 5 R6 —

« 3. 0943 OZ8J 5 R8 —

Jan. 1. 1635 OZ4H 5 R7 —

n 26. 0825 OZ8J 3 R6 R3
00 Feb. 1. 1725 OZ5M 5 R7 R6
(X) 7. 2330 OZ7KB 5 R7 R5

» 8. 1637 OZ2P 5 R8 R6
H 8. 1655 OZ7FK a R7 —

w 8. 1856 OZ7PH 5 R8 —

(X) » 10. 1820 OZ7PH 4 R6 R3
(x) » 13. 1820 OZ7PH 5 R7 —

(X) » 14. 1820 OZ7PH 3 R4 R2
(x) » 17. 2135 OZ4H 4 R7 —

Mar. 1. 1910 OZ2SS 4 R5 —

„ 4. 1715 OZ4H 4 R6 —

„ 5. 1905 OZ5R 3 R6 —

8. 1700 OZ4H 5 R7 —

„ 8. 1705 OZ4K 5 R6 —

(x) „ 8. 1830 OZ7PH 4 R5 R3
„ 9. 1507 OZ7ON 4 R7 —

(x) „ 10. 1820 OZ7PH 5 R7 —

(x) „ 11. 1825 OZ7PH 3 R4 R3
„ 13. 1822 OZ2SS 5 R7 —

„ 14. 1632 OZ9A 4 R5 —

„ 15. 1445 OZ7PH 2 R4 R2
„ 20. 1825 OZ5A 4 R4 —

„ 21. 1714 OZ5A 4 R5 R3
„ 25. 1746 OZ9M (?) 2 R4 —

» 26. 1832 OZ2SS 3 R4 — -

Apr. 3. 1727 OZ9D 5 R6 —

„ 7. 0945 OZ9FA 4 R4 RO
,. 10. 1840 OZ8J 5 R7 RO
„ 14. 1320 OZ5MK 4 R5 RO
„ 14. 1339 OZ7HL 3 R4 RO

(x) .. 16. 1900 OZ2FN 4 R4 —

, 21. 1835 OZ7LP 4 R5 —

Diagram-Serien ll,

Fig. 1 viser en Opstilling, som ved 220 Volt Veksel
spænding maximalt kan afgive 4X220X1,4 = 1232 Volt. 
Ved en Belastning paa 50 MA giver Ensretteren 880 Volt. 
Der er anvendt „Ostar" eller „Man" Rør, Eg 100, der 
herhjemme dog nærmest er uforskammet dyre. Det be
mærkes, at Rørene er konstrueret for en Spænding af 300
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Volt, hvorfor der ved længere Benyttelse er Fare tilstede 
for Gennemslag. Kondensatorerne maa være prøvet for 
3000 Volt.

---------- ø

ji^_______________ =

o
Fig. 2 viser en Opstilling med Autotransformator. Af 

Hensyn til Isolationen bør man ikke gaa længere end til 
500 Volt ensrettet Spænding. Kondensatoren er egentlig 
ikke nødvendig og tjener kun til at undertrykke de fra 
Røret eventuelt kommende højfrekvente Svingninger.

OZ7WR.

E. D. R.s Sommerlejr.
Kortbølgeamatører!  Hold Ferie sammen!

Naar et Stævne er forbi, beklager Amatørerne sig som 
Regel over, at der er saa kort Tid at være sammen i. 
Det gælder særlig, naar det er Kolleger fra andre Egne 
af Landet, som man kun træffer en Gang om Aaret. For 
at raade Bod paa dette  - og opnaa flere andre Fordele 
paa samme Tid — har en Kreds af Amatører i flere 
Maaneder arbejdet med Planer om at arrangere en speciel 
Kortbølge-Sommerlejr.

Nu bliver Planerne til Virkelighed. Alle Amatører 
indenfor E. D. R., der ønsker det, kan komme til at holde 
Sommerferie sammen for en meget billig Pris. Det bliver 
en Lejr, hvor godt Kammeratskab skal være det mest 
fremherskende. Men her bliver tillige Lejlighed til at dyrke 
Friluftsliv i en af Landets mest naturskønne Egne.

Selvfølgelig svigter vi ikke de korte Bølger i vor Sommer
ferie. Til Lejren er anskaffet Højspændingsanlæg (Benzin
motor og Dynamo), og en styret Sender for CW og Fone 
er under Bygning. Der vil blive opsat et meget fint 
Antenneanlæg, og det er i det hele taget Meningen, at 
Senderen skal kunne høres stabilt med Telefoni over hele 
Landet, saa der daglig kan bringes Bud om Liv og Op
levelser i Lejren. Programmet for disse Udsendelser frem
kommer i Juli-„OZ". Naturligvis vil der ogsaa være Adgang 
til at forsøge at naa DX-Resultater.

Lejren er beliggende i Naaege ca. 2 km fra Silkeborg 
paa en høj Plads (overfor Skovfogedboligen) med gode" 
Antenneforhold. Der er Masser af Skov i Nærheden, og 
Gudenaaen løber tæt ved. Mange Forhold maa tages i

Betragtning, naar en saadan Lejrplads skal findes. Her 
er bl. a. ogsaa opnaaet de praktiske Fordele, at man 
nemt kan komme til Byen efter Reservedele, og samtidig 
maa det anses for givet, at BCL-QRM helt kan undgaas.

Søndag den 16. Juli aabner Lejren, og den varer til 
den 23. Juli. Sørg for — hellere i Dag end i Morgen 
— at faa Ferie i den nævnte Uge! Deltagerne kan 
blive modtaget ved Tog eller Rutebiler Lørdag eller Søn
dag, hvis de forinden sender OZ5MK et skriftligt Ønske 
derom. Af Hensyn til Fremskaffelse af Telte m. m. maa 
Anmeldelse om Deltagelse ske inden 1. Juli til OZ5MK, 
Thorsgade 25, Silkeborg eller til „OZ"s Redaktør. Lejrens 
Postadresse bliver: E. D. R.s Sommerlejr, Naaege pr. 
Silkeborg.

For Deltagere, som bliver i Lejren hele Ugen, er Prisen 
2 Kr. pr. Dag. (Heri inkluderet Kost, „Logis" og Andel 
i Udgifter til det tekniske Anlæg). Deltagere, som kun 
bliver der enkelte Dage, betaler 2,25 Kr. pr. Døgn. Hvis 
der blandt vore Læsere er Ejere af større, vandtætte Telte, 
der ønskes udlejet, modtager vi gerne Tilbud.

Hver Deltager bedes medbringe: 1 Hovedtelefon, dyb 
og flad Tallerken, Kniv, Gaffel, Spiseske, Teske og 
Krus. Desuden: Tæpper (eventuelt Sovepose) og et Pude- 
vaar til at fylde med Hø. Endvidere: Viskestykke, Sæbe, 
Haandklæde og andre Toiletgrejer Det tiiraades at med
tage et ekstra Sæt Tøj til Brug i Lejren, saa det pænere 
Rejsetøj kan skaanes. Et Par lette Sko, Nattøj, ekstra 
Strømper og Undertøj er ogsaa, hvad der bør huskes, men 
ellers er det jo individuelt, hvordan hver især ønsker at ind
rette sig.

Hvis nogen har transportable Sendere og Modtagere, 
bedes disse medtaget. Der vil blive Lejlighed til Sejlture 
paa Gudenaaen, hvor der samtidig kan foretages morsomme 
Eksperimenter. Musikalske Amatører bedes medtage Musik
instrumenter. Ogsaa Deltagere, som kan recitere og De
klamere, er der Brug for.

Da det af Hensyn til Bespisningen er begrænset, hvor 
mange der kan komme med i Lejren, opfordres alle sær
ligt interesserede til at melde sig omgaaende, inden der 
bliver overtegnet. Alle øvrige Oplysninger gives af OZ5MK 
og OZ7F. Fra 16. —23. Juli er Centrum for den danske 
Kortbølgebevægelse forflyttet til Silkeborgegnen. De, der 
kommer med, vil faa det at se. Resten vil kunne høre 
det paa 3,5 MC.

H v a d  s a v n e r  D e  i  „ O Z " ?  
Send Redaktøren et Par Ord derom!

g a & S E S s a a g i d S B S g B B H B B B B f l B B B B B B f l B B B B B
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T R A F F I C  N O T E S .

Siden sidst.

14 MC har været rigtig godt forsynet med DX i den 
forløbne Maaned, men det er dog alligevel ret Lejligheds
vis, man faar fat i noget rigtigt udover Nordafrika. En
kelte Aftener kan W dog komme igennem, og naar de 
endelig viser sig, er der til Gengæld nok af dem. Mærke
ligt nok forresten - men naar der er W'er i Luften, er 
der ikke stort andet. Nogle faa Aftener har man kunnet 
høre Sydamerika med rigtig god QRK, men dog uden at 
Stationernes Antal kan maale sig med Nordamerika. Den 
østlige Halvkugle er stadig noget tavs — i hvert Fald 
paa dette Baand. Af og til kunde man dog høre Japan 
og .Østsibirien.

7 MC forandrer sig ikke meget paa denne Aarstid. Om 
Dagen gaar Europa igennem, mens DX høres sent om 
Natten eller tidligt om Morgenen. Men saa er det ogsaa 
DX fra alle Jordens Egne. Forøvrigt er der snart ikke til 
at skaffe sig Ørenlyd. 7 MC er absolut det mest over
fyldte Baand.

3,5 MC forandrer sig heller ikke meget, og det er hel
digt, da det jo er det eneste „nationale" Baand — om 
man saa kan sige — idet vi her skal have vore inden
landske Forbindelser. QRK er dog blevet en Del mindre 
midt paa Dagen, og der observeres ofte en ret generende 
Fading. QRN er som Regel meget fremtrædende, naar 
Vejret er ustadigt, eller der er Tegn til Omslag.

OZ8J.

Interessen for de korte Bølger er voksende i Nordjylland. 
Saaledes kan vi denne Gang byde to nye Amatører Vel
kommen i Æteren, nemlig OZ4N i Nibe og OZ2SS i Aal
borg. De skulde begge være licenseret, naar disse Linier 
læses, løvrigt træner flere med Iver for at opnaa den 
fornødne Morsefærdighed.

OZ2SS arbejder foreløbig med CW paa 14 og 7 MC. 
Hele Europa er allerede „worked . Han haaber at 
komme i Gang med Fone, saa snart Licens ankommer.

OZ7ON og OZ8Q høres af og til med Fone, men hvad 
de ellers foretager sig er foreløbig en Hemmelighed! 
OZ1NW er tavs for Tiden, men forhaabentlig bliver han 
snart aktiv igen.

OZ7Z er i Luften af og til. Søndag den 31. var 
X-OZ7Z i Gang med QRA Hammer Bakker ca. 10 km 
Nord for Aalborg. 3,5 MC vilde ikke gaa igennem, men 
paa 7 MC opnaaedes 10 vellykkede Forbindelser. Den 
bedste var med PA0JQ, der gav R8 Fone R7 F8 QSA5. 
Senderen var Hartley med ca. 10 Watts Input og Heising 
Modulation.

OZ7Z.

OZ5BK og OZ5EK har intet særligt at rapportere i 
denne Maaned, men begge er meget aktive stadigvæk.

OZ5MK er stærkt optaget af at bygge Sender til Som
merlejren. Muligvis bliver den krystalstyret. Om Modula
tionens Art er der endnu ikke taget Bestemmelse.

OZ9MG har haft en Del DX paa 7 MC: K4, W1 og 
— Sensation! — OZ2Z, som sendte 73 til alle OZ-Hams 
2Z var R3-1 QSA3-2, og 9MG var R3 QSA3, saa helt 
vellykket kunde QSOen ikke blive.

Amatører i den midtjydske Afdeling bedes indsende 
Traffic Notes til mig inden den 5. i hver Maaned.

OZ5MK.

OZ5X har i den forløbne Maaned to Gange haft QSO 
med X-OZ3W, som stadig farter rundt paa Verdenshavene. 
Det foregik paa 7 MC. QRK var god, men QRM øde
lagde meget.

OZ7K er nu kommet tilbage til Odense som uddannet 
Underkorporal. Han kan dog ikke komme i Gang med 
Sender, saalænge han har Bopæl paa Kasernen.

OZ8J har i denne Maaned 1 Aars Jubilæum som Sen
deramatør, og han har i den Tid opnaaet QSO med 41 
Lande (fb, OB!). Der har været brugt en 52 m L-Antenne, 
men nu skal der forsøges med 21 m Hertz. Maanedens Re
sultater er: VE, Wl-3-8, FM4, F3 (Thaiti), SU, og K4 
(Porto Rico).

OZ7F.
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OZ4H staar paa Hovedet i QSL-Centralen. Der ventes 
vist ellers paa Rør fra Holland.

OZ5O er nu sammen med flere andre blevet licenseret. 
Han bebuder flere Overraskelser i den kommende Tid.

OZ7CV har ogsaa faaet Licens. Der arbejdes paa 3,5 
og 7 MC. Resultaterne paa sidstnævnte Baand har været: 
FM, W, VK, ZL og CT2. 1 Løbet af faa Dage begyndes 
med en transportabel Sender. Rapporter er yderst vel
komne.

OZ7EL har haft en Del Ombygninger i den sidste Tid. 
Der arbejdes med MO-PA og en 3 Trins CC Sender. Af 
DX er bl. a. naaet ZC6.

OZ7HL gør stadig 3,5 MC Baandet usikkert med sin 
R9 Fone. Kvaliteten er fb.

OZ7KIS er nu kommet rigtig i Gang fra sin nye QRA. 
Han har haft adskillige QSOer, hvoraf særlig fremhæves 
VE og W.

OZ7SS bebuder fb Fone med stor Energi og Klasse B 
Forstærker til Modulationen.

OZ7X har i den forløbne Maaned wkd det meste Europa 
samt en enkelt F3. Senderen er MO-PA med 15 Watts 
Input fra 300 Volt DC. Rørene er T94 og RE 134. 7X 
har foretaget en Mængde Antenneforsøg, hvorved Rigtig
heden af Kurvene i „OZ" fra 15. April 1931 er konsta
teret.

OZ-DR064 (nu lic. OZ8T) har i den forløbne Maa
ned lyttet mest paa 14 MC, hvor der har været gode 
Modtageforhold. VE, VP2, X, YV, PY, CT3 og W2-3-8 
kommer ind ca. 21 GMT med fin Styrke, og der er nok 
af dem. Paa 3,5 MC er der Masser af OZ, men Modula- 
lationens Kvalitet er for fleres Vedkommende af en Be
skaffenhed, som ikke er en OZ-Amatør værdig. OZ-Hams 
er desværre ikke særlig flittige ti! at sende QSL efter at 
have faaet DR-Rapport. (Vi forstaar ikke helt Udtalelserne 
om den uaarlige Modulation. Saa vidt vi kan skønne, mø
der 90 % af danske Amatører med en Modulation, der 
ikke er under F8. Red.).

Et Par nye Medlemmer af E. D. R. er OZ5EC og 
OZ5OK. De bydes Velkommen til godt Samarbejde.

Imanuel Jensen, Korsbrødregade. Ribe.
Johs. Egeberg, Algade, Korsør.
Peder Jensen, Boulevarden 5, Kg. Lyngby.
Johs. M. Hansen, Birkelund, Baardesø pr Otterup.

OZ1P - Johs. Martin Hansen, Baardesø pr Otterup. 
OZ2SS - S. P. S. Svendsen, Gabelsgade 1, Aalborg. 
OZ4N - Almar Anthon Andersen, Skomagergade 10, Nibe 
OZ5DM-Iver Jessen, Damgaard Mølle pr. Hovslund. 
OZ5O - E. F. E. Frederiksen, Marstrandsgade 17,

København 0.
OZ7B - Karl Bodenhoff Larsen, Raadmandsgade 35, St. th.

København N.
OZ7BM - Børge Henrik-Madsen, Filippavej 2, København V. 
OZ7CV - Valgard Christensen, Raadmandsgade 19,

København N. 
OZ7HA - Kaj Hesel, Allégade 23, Holstebro. 
OZ7HN - Andreas Peter Jensen, Hovslund. 
OZ7KA - Kaj Axel Christensen, St. Hansgade 6A,

København N. 
OZ7KL - K. A. J. Larsen, Maagevej 83, København N. 
OZ8G - Gunnar Pedersen, Mejeriet, Stokkemarke. 
OZ8T - Børge Otzen, Anchersvej 3, Klampenborg. 
Atter licenseret: OZ7IX - Jul. Kyster, Chr. Winthersvej 20,

Aabyhøj (old OZ7LK)

Ejler Madsen, Sdr. Boulevard 68, København V. 
Robert Nielsen, Hedemarksgade 19, Frederikshavn. 
Bent E. Holm, Knudsvej 1, Rungsted. 
Knud Aa. Hougaard, Solsortvej 70, København F. 
E. C. Mortensen, Engelstedsgade 54, København 0,
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En Telefoni -Monitor .
"  ( E f t e r  „ T . & R .  B u l l e t i n " ) .

Den nye Detektor, som Westinghouse Co. har bragt 
paa Markedet, „Westector"*), kan benyttes til en enkel, 
men alligevel fb Fone-Monitor. Der benyttes W6-Typen, 
som er en Halvbølge-Ensretter, der kan arbejde med et 
max. Input paa 36 Volt.

Diagrammet fortæller tydeligt, at Instrumentet er ganske 
enkelt. Kondensatoren er paa 200 cm. Spolen er udskifte
lig, saaledes at der benyttes en Spole for hvert Baand. 
(Med en Kondensator paa 200 cm kan man godt bruge 
den samme Spole til 2 Baand). En Hovedtelefon tilsluttes 
Jack'en.

W6-Typen kan ikke taale større Strømstyrker end 0,25 
MA, saa man maa være forsigtig med, hvordan man an
bringer Apparatet i Forhold til Senderen. Til Vejledning 
skal anføres, at Strømmen gennem Monitoren var 0,25 
MA, da den blev holdt tæt hen til Feederne til en 50 
Watts Sender, moduleret 60 til 70% paa 14 MC.

Denne Monitor giver en nøjagtig Gengivelse af den ud
sendte Telefoni. Den er absolut paalidelig med Hensyn til 
Paavisning af Forvrængning og Brummetone.

(Oversat af OZ5MK).

OZ7T paa Vej til Grønland.

Torsdag den8. ds. afsejlede OZ7T med „Gustav Holm" til 
Grønland som Deltager i den store Lauge Koch Ekspedi
tion. Ved Afrejsen var der mødt flere københavnske 
Amatører op for at sige Farvel.

OZ7T medfører en 12 Watts Hartley-Sender, og Mod
tageren er 0-V-1. Nu, da „OZ" er ved at gaa i Tryk
ken, meddeles det, at han har haft adskillige QSOer med 
OZ-Hams paa 3,5 MC. Sendingen vil blive fortsat paa 
dette Bølgebaand saa længe som muligt, og det skal blive 
interessant at se, hvor længe det varer, inden der maa 
skiftes til 7 MC.

Efter hvad der meddeles os, faar 7T til Opgave med 
sin Sender at opretholde Forbindelse med de grønlandske 
Radiostationer, naar Ekspeditionen udsender Motorbaad i 
Fjordene. Det er den 3. danske Amatør, som er taget 
op til det kolde Nord, og vi maa glæde os over, at man 
endelig har lært her i Landet at drage Nytte af Amatør
bevægelsen.

OZ7WB er pessimistisk. Forhaabentlig faar han ikke Ret.

*) Denne Ensrettertype staar beskrevet i „Radio Magasinet" Nr. 7 og .Popu
lær Radio" Nr. 2 (1933).

Tendensen indtil i Dag.

Statsradiofoniens Statistik viser, at Udsendelserne i 

Løbet af sidste Aar er forøget med 73 Timer.

Heraf følger, at Amatørernes Sendetider er reduceret 

med det tilsvarende Antal Timer.

Tendensen fortsættes!
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OZ7Z paatænker at arrangere et nordjydsk Stævne i 
Juli Maaned. Der kan samtidig blive Lejlighed til at se 
den store Aalborg-Udstilling. Eventuelt kan det blive 
Søndag d. 23. Juli, hvorved Deltagerne i E. D. R.s 
Sommerlejr ved Silkeborg kan naa at faa Stævnet med, 
saa der kan slaas to Fluer i eet Smæk. 7Z vil gerne 
høre, hvordan Stemningen er.

E. D. R.s Bog, „Kortbølgeamatøren", kan nu efter 
mange Opfordringer ogsaa faas indbundet, og den eks
pederes omgaaende fra OZ1D, naar Beløbet Indbetales 
paa Postkonto 5939. Prisen er 1,50 Kr.

I Artiklen Side 81 omtales to Kondensatorer, Cl og 
C2, som ikke gerne maa være under 2000 cm. Desværre 
er de ikke blevet afmærket paa Diagrammet, men det 
drejer sig om de to Blokkondensatorer, der i Forbind
else med Skærmgitteret (Gitteret nærmest Pladen).

OZ2Z har sendt Telegram fra Thule, hvori han beder 
Amatørerne kalde paa 7 MC den 24. ds. fra Kl- 1,00 
GMT.

Kontingentopkrævningerne for Juli Kvartal er blevet 
udsendt i disse Dage, og vi haaber, at Medlemmerne 
ta'r godt imod dem. Det store Arbejde der gøres inden
for E. D. R., skal fortsættes, og det vil alle virkelige 
Amatører med Glæde give deres Bidrag til. Skulde en 
Opkrævning enkelte Steder gaa uindløst retur, beder vi 
om at faa Kontingentet hurtigt indbetalt paa vor Post
giro-Konto. Saa spares Kassereren for unødvendige 
Ærgrelser, og der bliver ikke Kludder med Forsendelsen 
af „OZ" i næste Kvartal.

H. F.

I den forløbne Maaned har to engelske Amatører været 
paa Besøg i København, hvor særlig OZ2K har taget sig 
af dem, saa de sikkert har faaet et godt Udbytte af Turen. 
G6QK kom med Damperen „Borodino", hvor han havde 
sin lille transportable Sender installeret oppe hos „the old 
spark" ( l/4 kw Gnist), og det lykkedes at faa QSO med 
ham efter Afrejsen. G6MN var der ogsaa et Par Dage, 
og han overværede Mødet i den københavnske Afdeling 
Pinsemandag.

Fra Ragn. Hansens Rørfabrik, Drammen, Norge har vi 
modtaget en Brochure over Sender- og Ensretterrør. Det 
mindste Senderrør i Brochuren er beregnet til et Input 
paa 90 Watts, og Output som Oscillator pr 50 Watts. 
Prisen er 50 norske Kroner. Det største Rør koster 75 
Kr., og Input opgives til 175 Watts, mens Output som 
Oscillator bliver 100 Watts.

„Romantik i 1933 — eller hvorledes Radiobølgen bragte 
Professorsønnen en Kæreste" er Overskriften til en „Sol
strålefortælling", der har staaet i en Del af Provins
pressen. Som Læserne kan forstaa, er det OZ7WH's. 
Forlovelse, der omtales.

Den midtjydske Afdeling holdt sit første Stævne i Pinsen, 
og det blev yderst vellykket. Ogsaa de andre Landsdele 
var repræsenteret i Silkeborg den Dag, idet OZ1W, OZ3FL, 
OZ7DV og OZ7F var mødt.

Det er en kendt Sag, at enkelte Amatører altid er 
overordentlig heldige med at faa DX-Resultater, mens 
andre trods ihærdige Anstrengelser intet naar. Vel ved vi, 
at mange DX-Resultater skyldes Operatorens Dygtighed 
og Taalmodighed, ligesom Stationens Godhed spiller en 
Rolle. Men er der ikke tillige andre Forhold, der gør sig 
gældende og som ogsaa maa tages med i Betragtning? 
Der tales om gode „DX-Egne". Kan Jordbundsforholdene 
spille en Rolle? Hvad mener Læserne?

Nyt paa alle frekvenser.

De jydske Amatører „hjemsøges" stærkt af permanent 
YL-QRM for Tiden. I sidste „OZ" kunde vi meddel^, 
at OZ1NW var blevet gift. I denne Maaned er det kommet 
os for Øre, at det samme er hændet for OZ3J, OZ5VG 
og OZ7EU. Vi ønsker Tillykke!

En engelsk Amatør skriver i „T&R Bullentin" om nogle 
mærkelige Tilfælde, som maaske slet ikke er ukendte for 
Amatører i Almindelighed. Han fortæller, at han meget 
ofte, naar han har siddet og kaldt paa DX-Stationer, der 
har kaldt CQ, har haft en Følelse af, at nu fik han „Bid". 
Det viser sig saa, naar han stiller om til Modtagning, at 
det virkelig var Tilfældet — altsaa en Slags Tankeover
føring. Maaske har ogsaa danske Hams været ude for 
noget lignende?
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Landenes Kendingsbogstaver.
(„Prefixes") .

AC Kina
AR Syrien
CE Chile
CM Cuba
CN Marokko
CP Bolivia
CR4 Cape Verde
CR5 Portugisisk Guinea
CR6 (CT6) Angola
CR7 Mozambique
CR8 Portugisisk Indien
CR9 Macao
CR10 Timor
CT1 Portugal
CT2 Azorerne
CT3 Madeira
CT6 (CR6) Angola
CV Rumænien
CX Uruguay
CZ Monaco
D Tyskland
EAR - Spanien
Ei Irske Fristat
EL Liberia
ES Estland
ET Ethiopia (Abessinien)
F3 Martinique
F8 Frankrig
FI Fransk Indo-Kina
FM 4 Tunis
FM 8 Algier
G England og Skotland
GI Nordirland
HAF Ungarn
HB Schweiz
HC Ecuador
HH Haiti
HI Dominikanske Republik
HK Colombia
HR Honduras
HS Siam
I Italien
J Japan
K4 Porto Rico og virginske

Øer

K5 Canal Zone (Panama)
K6 Hawaii og Guam
K7 Alaska
KA Fillipinske Øer
LA Norge
LU Aigentina
LY Lithauen
LZ Bulgarien
NN Nicaragua
NY Canal Zone
OA Peru
OH Finland
OK Czekoslovakiet
OM Guam
ON Belgien og belgisk Congo
OZ Danmark incl. Færøerne
PA Holland
PJ Curacao
PK Hol'andsk Østindien,

Java, Sumatra.
PY Brazilien
PZ Surinam
RV Persien
RX Panama
SM Sverige
SP Polen
SU Ægypten
ST Sudan
SV Grækenland
TA Tyrkiet
TF Island
TG Guatemala
TI Costa Rica
TS Saar-Distriktet
U Sovjet-Rusland
UH Hejaz
UL Luxembourg
UN Jugoslavien
UO Østrig
VE Canada
VK Australien
VO Newfoundland
VI Bahamas, Barbados,

Jamaica

VP Britisk Guiana
VP1 Fiji, Ellice Øerne,

Zanzibar
VP2 Bahamas, Barbados,

Jamaica
VP4 Trinidad
VP9 Bermuda
VQ1 Fanning Øen
VQ2 Nord-Rhodesia
VQ3 Tanganyika
VQ4 Kenya Kolonien
VQ5 Uganda
VS1 Malaya, Straits

Settlemer
VS2-3 Malayiske Stater
VS6 Hongkong
VS7 Ceylon
VU Britisk Indien
w U. S. A. 
X Mexico
XU Kina
YA Afghanistan
YH Ny Hebriderne
YI Iraq (Mesopotamien)
YK Formosa
YL Letland
YM Danzig
YN Nicaragua
YS El Salvador
YV Venezuela
ZA Albanien
ZC1 Transjordan
ZC6 Palæstina
ZD Nigeria
ZE1 Syd-Rhodesia
ZL New Zealand
ZK Cook Øerne
ZM Britisk Samoa
zp Paraguay
zs Syd Afrika
ZT „

zu

Enkelte Lande bruger endnu ikke de nye „Prefixes", som er vedtaget paa de internationale Konferencer. Saa- 
iedes bruger Kina AC i Stedet for XU, mens Rusland fornylig har skiftet fra EU og AU til U. Der forekommer 
ogsaa andre Unøjagtigheder.
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Kortbølgeamatørernes Bibliotek.
Radio Amateurs Handbook. Udgivet af ARRL. 

Med den ny Udgave, trykt i 207000 Ekspl. 
Dette er hele Verdens Standard Koribølgebog. 
Teori og Praksis om Sendere, Modtagere, 
Antenner, Bølgemaalere, Monitorer etc. Ny Pris Kr. 6,40.

Radio Amateurs Call Book. Kaldesignaler 
og nøjagtig Adresse paa alle licenserede 
Amatører over hele Jorden. Ny Udgave 1933. Kr. 6,60.

Kortbølgeamatøren. Udgivet af EDR. Ny Udgave
Bedste danske Kortbølgebog........................................ Kr. 1,00.
Samme indbundet..........................................................  Kr. 1,50.

EDR Standard QSL Kort, 3 ny Modeller, 100 Stk. Kr. 1,00. 
Overtryk med Kaldesignal eller OZ DR Ni. 
udføres i rød Farve for Kr. 2,65 pr. 100 Stk.

- 3,65 - 250 -

EDR Standard Brevpapir, Kvartpost med EDR's
originale Hoved........................................... 100 Ark Kr. 2,00.
EDR Konvolutter med EDR's org. Hoved 100 Stk. Kr. 2,00.

EDR Logbog med Plads til 800 'QSO.................................. Kr. 1.00.
EDR Emblem.........................................................  pr. Stk. Kr. 1,50.
Mappe til en Aargang af „OZ"............................  - ■ Kr. 0,90.

Ahrent Flensborg, (OZ1D) Ringsted. 
Postkonto 5939

RADIO 

MAGASINET

REDAKTØR: GEORGE W. OLESEN
UDKOMMER D. 1. OG D. 15. HVER MAANED.

R a d i o  M a g a s i n e t  e r  
Skandinaviens største Fag
bladfor Rad ioi nteresserede. 
Bladetforden kræsneAma- 
tør. HvertNumer indeholder 
flere Konstruktioner og en 
Masse Oplysninger om Ra
dio-Branchens Nyheder. — 
Enhver bør læse Bladet for 
at være fuldt orienteret.

Pris SO Øre.

Friluft-Kortbølgestævne
paa Fyn.

E. D. R.s fynske Afdeling indbyder herved til det 
aarlige Stævne paa Nybølle Galgebakke ved Espe 
Søndag den 18. ds. Deltagerne mødes ved Espe Sta
tion Kl. 11,30 (Tidspunktet for Togets Ankomst fra 
Ringe) og gaar samlet til Bakken. I Tilfælde af daar- 
ligt Vejr afholdes Stævnet paa Espe Hotel, og det 
bør saaledes ikke kunne influere paa Tilslutningen.

Paa Galgebakken bliver der Lejlighed til at dyrke det 
gode Kammeratskab i idylliske Omgivelser. Desuden 
foretages Forsøg med transportable Sendere - baade med 
Batteri - og Generatordrift. Kraftanlægget, som skal bru
ges i Sommerlejren ved Silkeborg vil her blive prøvekørt.

Deltagerne bedes medtage højt Humør og Mad til hele 
Dagen - eventuelt ogsaa en Hovedtelefon. Stævnet varer, 
indtil Mørket falder paa. Agitér for Tilslutning! Amatø
rer fra andre Landsdele er specielt velkomne.

E.D.R.s fynske Afdeling.
OZ7F OZ5G

For den venlige Opmærksomhed, mange OZ-Hams viste 
os paa vor Bryllupsdag, beder vi hermed alle modtage vor 
bedste Tak.

OZ1NW es YL.

Ensretterlampe, Philips 1832 sælges billigt eller byttes 
med Krystal til 7 eller 3,5 MC.

OZ3FL,
Faxe Ladeplads.

E, D. R.s Emblem
bør bæres af alle Medlemmer hver Dag. 
Det identificerer Dem, naar De rejser og 
er Reklame for vor Sag. Husk det nu til

Sommerferien, 
Pris: 1,50 Kr. + 10 Øre i Forsendelse.

Indbetales nemmest paa Postgiro-Konto Nr. 5939. 

COrdren kan anføres bag paa Kuponen).

Ahrent Flensborgs Boghandel,
Ringsted.

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

Ansvarshavende Redaktør: Helmer Fogedgaard pr. Skrøbe- 
lev St. Al Korrespondance vedrørende Bladet sendes hertil.

Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing. 
Klager vedrørende Tilsendelsen af „OZ" rettes til Postvæsenet. 

- Sekretær: Ahrent Flensborg, Postboks l i ,  Ringsted. Hertil 
sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold. 

Kasserer: Henry Larsen,C. J. Brandtsvej 23, København N. 
QSL-Manager: Paul Heinemann, Vanløse Allé 138, Vanløse.

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

Afleveret til Postvæsenet Onsdag den 14. Juni.

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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