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Kortbølgestation OZ1NW, Vaarst.
Mennesker kan være ubarmhjertige. Saaledes skrev jeg

skifter til Krystallet anbragt. I begge Trin benyttes Tele-

fornylig til OZ7F og bemærkede i Brevet, at jeg, naar

funken RE134, og Anodespænding tages fra den lille Eli-

jeg næste Gang skrev til ham, vilde sende ham en Be

minator gennem en Modstand.

skrivelse af min Station, og prompte kom der det Svar, at

Øverste Hylde bærer Udgangstrinet, og Spolerne er ud

han bestemt ventede Beskrivelsen

skiftelige

til

Baand.

næste

„OZ“.

Der

var

altsaa

for

Det

de
er

tre

almindelige

Meningen

her

at

ingen anden Udvej end hurtigst at

benytte 2 Stk. TC04/10 i Parallel,

gribe Pennen og forsøge at beskrive

men saaledes, at der med et Greb

en Station, der var under Ombyg

paa Forpladen kan skiftes til Tele

ning, og hvor Indmaden laa rodet

foni. Det ene Rør virker da som

sammen i en Kasse for senere Mon

Modulatorrør efter Heising-Metoden.

tering. Naa — jeg mener dog, at

Med den gamle Hartley opnaaedes

det hele vil være i Orden, naar

ret god Modulation med et Trin

„OZ“ udkommer, og jeg vil der

Forstærkning efter Mikrofonen, men

for

jeg mener her at kunne forstærke

beskrive

Senderen,

som

den

lidt kraftigere, da Senderen er sty

bliver.

ret.

Som Fotografiet viser, er Sen
deren opbygget i Etager. Paa neder-

Senderantennen er en ca. 41,5

ste Hylde findes Akkumulator med

m Zepp ophængt frit i ca. 20 m

Ladeanordning. Anden Hylde bærer

Højde. Koblingsspole og Konden

to

satorer er ikke monteret paa selve

Eliminatorer,

hvoraf

den

ene

giver 500 Volt RAC og 120 MA til Udgangstrinet, og den

Senderen, men paa en Hylde ved Siden af, og der kan

anden giver 300 Volt og 60 MA til CO og FD. Paa

saaledes nemt tilsluttes en anden Sender. Modtageren er

Forpladen er her anbragt Omskiftere, saaledes at Højspæn

bygget i Aluminiumskasse, og Diagrammet er det afOZ7Z

ding, Glødestrøm og Opladning kan dirigeres nemt og be

beskrevne med dobbelt Detektor og et Trin LF.

hageligt. Paa tredie Hylde er CO og FD placeret Side

Jeg haaber altsaa, at det er i Orden, naar dette læses.

om Side, og paa Forpladen er Afstemningsgreb og Om

Men skulde det knibe med Stabiliseringen, maa jeg jo
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Turmalinkrystaller.

søge Raad hos min erfarne Nabo, OZ7Z. Jeg beder til
Slut OZ-Amatørerne om ikke at give OZ1NW Skylden

(Efter CQ).
Turmalin giver færre Sidesvingninger end Kvarts. Det
svinger ogsaa lettere, skønt den piezoelektriske Effekt er
10% mindre. Paa samme Frekvens kan et Turmalinkrystal
være tykkere end Kvarts, da dets Elasticitet er meget høj,
selvom det er tykkere. Man regner med, at et Turmalin
krystal paa 1 mm Tykkelse svinger paa 80 Meter, medens
et Kvartskrystal af samme Tykkelse svinger paa ca. 105,135150 m.
Denne Egenskab hos Turmalin gør det særligt egnet til
Forsøg paa ultrakorte Omraader. Den lavest naaede Bølge
længde er i Følge Stråubel 1,2 m og naaet ved direkte
Styring af smaa Rør. Indtil lidt under 7 m er der ingen
Svingningsvanskeligheder ved Turmalin, medens Kvarts
for alle de uartikulerede Lyde og Modulationsforsøg, de
undertiden
allerede ved 40 m yder temmelig lidt.
muligvis vil høre i Æteren i den kommende Maaned. Hi!
Skæringsretningen ved Turmalin er i Modsætning til
OZ1NW.
Kvarts lodret paa den optiske Akse, hvilket letter Frem
stillingen betydeligt. Kvarts er jo som bekendt parallelt paa
den optiske Akse og lodret til Sidefladerne.
Det mest almindelige Gennemsnit paa Turmalin er 8-12
mm eller større. Svingningsdiagrammet er det samme
Af OZ7WB.
som for Kvarts. Elektrodematerialet , er for højere Bølge
længder det samme som for Kvarts; ogsaa Forsølvning af
Fladerne-kan anvendes; men til Ultrakortbølgeomraadet er
I to foregaaende Artikler omtaltes HF-Drosien i Sende
meget nøjagtige planparallele og polerede Staalflader be
ren. Nedenstaaende følger en Omtale af Droslen i Mod
dre. Elektroderne maa ligge løst paa; kun paa højere
tageren, hvor den ogsaa har den Mission at spærre for
Bølgelængder kan man uden Skade anvende Tryk. Afvigel
Højfrekvens. Man benytter bedst Drosler, viklet paa Rør,
ser fra Snitretningen spiller her meget ringere Rolle end
der er 2 cm i Diameter eller Skivedrosler, viklet i Sekti
ved Kvarts og Temperaturkoefficienten er omtrent 10%
oner. Vil man anvende een Drossel for hele Kortbølgestørre.
omraadet, hvad absolut ikke kan anbefales, vikler man ca.
Turmalin synes bedre at kunne taale Overbelastning end
150 Vindinger 0,1 mm Traad paa Røret.
Kvarts; i hvert Fald springer det ikke saa let, naar det
Bedre er det at anvende en særlig Drossel for de helt
overbelastes, som Kvarts. Arbejdstemperaturér paa over
korte Bølger. Denne kan saa have 50 Vindinger af noget
100° Celsius viser ingen Forringelse af Ydeevnen og har
tykkere Traad, f. Eks. 0,3 mm.
ingen skadelige Følger for Krystallet. 1 Modsætning til
Ensartet Afspærring over hele Omraadet opnaar man
Kvarts tager Styringsevnen først af ved 7-8 m, sandsynlig
med en Drossel, viklet paa 30 mm Rør og ca. 150 mm
vis fordi man er kommet til de lavest opnaaelige Bølge
lang. Man paavikler ialt 190 Vindinger 0,1 mm Traad,
inddelt i Grupper: 20 Grupper å 5 Vindinger, 3 Grupper længder af Elektrodefladernes Parallelkapacitet (ligesom ved
Kvarts).
å 25 Vindinger og 15 Vindinger anbragt med 2 mm Af
Med en RE134 var Udstyringen paa 7 m endnu 95%
stand. Mellem de enkelte Grupper er der ca. 3 mm Af
ved
2,5 m ca. 50. % og først under 2 m lig Nul. Rør
stand. Der benyttes ingen Omskifter til de enkelte Grup
kapaciteten
spiller ogsaa her en Rolle.
per, da Droslen virker paa samme Maade, som hvis flere
Materialets
højere Pris maa siges at være retfærdigt lige
Drosler for forskellige Omraader blev lagt i Serie.
som Prisen paa det færdige Krystal, naar man tager i Be
Vil man benytte uafstemt HF-Forrør med Drossel i
Gitterkredsen, kan man risikere at faa Lokalstationen ind tragtning, at man særlig i Ultrakortbølgeomraadet sparer
mange Fordobler- og Energitrin og at Afskærmning og
som Baggrund, hvad der ikke er Tilfældet, hvis en Mod
Neutralisation
er unødvendig.
stand paa 20.000 Ohm anvendes. Skal Modtageren fødes®
(Oversat af OZ4H).
fra Lysnettet, kan en Modstand give Anledning til Brum
men, saa her kan Droslen anbefales.

Højfrekvens=DrosIen.
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Maanedens Emne.

gynder — vel at mærke, naar den nye Mand har det
rette „Stof' i sig.
Hjælp først Begynderen til at finde 80 m Baandet
(3,5 MC). Her arbejder de danske Amatører med Tele
foni, og det fanger Interessen, fordi. man straks kan
følge med i det. Ogsaa det gode Kammeratskab, der
kommer saa tydeligt frem i QSOerne, har den nye Ama
Ved Redaktionsskiftet i Efteraaret blev der indført en tør godt af at stifte Bekendtskab med. Men sender han
Del
nye
Reformer,
hvoriblandt
var
Offentliggørelsen - en Rapport, bør den ogsaa besvares, selv om den ikke
er af særlig Interesse. Den: gamle Amatør har her en
af nye Medlemmers Adresser i „OZ“, Læserne har sik
kert sammen med os glædet sig over, at der stadig er Pligt til at vise Begynderen, at denne ogsaa er velkom
god Tilgang. Det er til Gavn for E. D. R.s Position og men til Samarbejde og godt Kammeratskab. Er vi først
naaet saa langt, da er der ingen Fare for, at den værdi
støtter det Arbejde, vi har sat os for at udføre.
fulde Del af de nye Medlemmer forlader, os som skuf
Nu skal det ingen Hemmelighed være, at vi atter mis
fede. Men samtidig maa vore gamle Medlemmer forklare
ter en Del af de nye Medlemmer -—enkelte endda alle
rede efter et Kvartals Forløb. Hvad kan Grunden være Begynderen, at 80 m Baandet ikke er alt. Der findes
til det? Vi mener, at der er to Muligheder-. Enten er ogsaa andre interessante Bølgebaand, og det lønner sig
derfor saa hurtigt som muligt at paabegynde Morsedet blot en almindelig Nysgerrighed, som er tilfreds
stillet, naar der er gaaet et Kvartal, eller ogsaa maa øvelserne.
Nye Medlemmer, der føler sig „udenfor" —- de som
det nye Medlem være blevet skuffet.
endnu ikke er kommet i Kontakt med de øvrige Ama
Det er den sidste Kategori, der interesserer os. Skuf
tører — bør i det mindste gøre et Forsøg, inden de
felsen kan nemlig skyldes Grunde, der er til at fjerne
eller som i Virkeligheden slet ikke eksisterer, naar man forlader os. Sekretæren, Redaktøren, den øvrige Besty
relse og mange af vore interesserede Medlemmer — vi
kommer Sagen paa nærmere Hold. De af os, der gen
er her alle for at gøre vort til at faa Samarbejdet i
nem Aarene har Erfaring for, hvor mange Glæder Kort
bølgearbejdet bringer med sig, kan kun beklage de Menne
Gang. Skriv til os for at faa Oplysninger! Det kan
sker, som bliver altfor mangelfuldt orienteret paa Grund altid opklares, om vi har andre Medlemmer paa Deres
af
Egn, og er det Tilfældet, vil De her blive modtaget
for kort Ophold i vor Lejr. Og vi kan heller ikke
undlade at tænke paa, at det Samarbejde, som alligevel med aqbne Arme. Den gode Amatøraand er ikke blot
ikke blev til noget, maaske betyder Tab af meget godt et forslidt Udtryk. Det dækker ogsaa over en Realitet.
for begge Parter. Ingen kan paa Forhaand sige, om ikke
Man bliver ikke rigtig Kortbølgeamatør paa een Dag.
netop det skuffede Medlem kunde have blevet den gode Der er slet ikke saa lidt at sætte sig ind i--------------------------- og vi
Kollega og Kammerat, som vi nødigst vilde undvære.
kan vist ogsaa sige, at der stilles visse Fordringer til
I
de større Byer, hvor der som oftest bor flere Ama
baade Energi, Taalmodighed og Intelligens. Men det er
tører, er det et stort Gode, naar de kan arbejde sammen netop Charmen ved Kortbølgearbejdet, at det ikke er lige
og hjælpe hinanden med at løse de forskellige Proble
at løbe til, og vi kan tage os det let, at udenforstaaende
mer. Betydelig daarligere stillet er den ensomme Amatør af og til ryster paa Hovedet, naar de overfladisk strej
paa Landet, naar han har langt til nærmeste Kollega. fer vore „Fagudtryk“ og vort hele Virke.
Maaske aner han slet ikke, om der er andre Kortbølge
At være Kortbølgeamatør er ikke en Interesse for
amatører paa Egnen. Har han gjort nogle Forsøg paa Dusinmennesker, og her har vi vel Grunden til, at en
bygge Modtager og maaske ikke hørt andet end kelte — dem vi kalder de nysgerrige — kun bliver i E.
Morsetegn, som i Begyndelsen ikke kan aflæses — ja D.
R. et enkelt Kvartal. Ingen fælder Taarer, fordi de
saa er der Fare for, at det hele opgives. Interessen for
forsvinder. Vor Bevægelse har bedst af at være fri for
dem. Men de Mennesker, der kommer til os med en
svinder, og den paagældende gaar Glip af den Oplevelse,
det er, at være rigtig Kortbølgeamatør.
ægte Interesse for tekniske Forsøg og det øvrige, vi be
Her er det, at vore gamle og erfarne Medlemmer kan skæftiger os med — dem vil vi hjælpe og i Tilgift bringe
gøre en Indsats. Naar De ser i „OZ", at der er et nyt dem godt Kammeratskab.
Medlem paa Deres Egn, saa besøg ham. Hjælp ham
Vel ved vi, at ganske enkelte af de ældre Amatører
ikke ser med blide Øjne paa for stor Tilgang af nye.
tilrette og giv gode Raad. Vi ved, at allerede flere
Amatører har gjort det. De har derved bragt den
De vil helst have hele Æteren for dem selv. Men Hoved
vordende Amatør en stor Oplevelse, glædet sig selv og parten af os sympatiserer ikke med den Tankegang.
sikret E. D. R. et varigt Medlem. For den rigtige Ama
Amatør-Baandene skal ikke være forbeholdt enkelte Kli
tør vil det altid være en Fornøjelse at hjælpe en Be
ker. De Naturkræfter, vi beskæftiger os med, skal være

Vore nye Medlemmer.
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til Raa.digh.ed for enhver, der med ærlig Vilje og ægte
Interesse vil kaste sig over Arbejdet paa en fornuftig
Maade og med Hensyntagen til alle berettigede Krav.
De Rettigheder, Lovgivningsmagten har givet os, bringer
ogsaa et Ansvar med sig.
En af E. D. R.s fornemste Opgaver vil til enhver Tid
være at bringe det bedst mulige Samarbejde i Stand
mellem gamle og ny tilkomne Amatører. Paa dette
Punkt maa vi alle hjælpe til, og hvis Bestræbelserne
lykkes, vil vi aldrig mere se nogen forlade E. D. R. paa
Grund af Skuffelse.

H. F.

DX == Langdistance-Forbindelse.
DNT = Dansk Normal-Tid.
GMT = Greenwich mean time (1 Time senere end DNT).
SG = Skærmgitter(rør).
MA = Milliampere.
MF = Mikrofarad.
HF = Højfrekvens.
LF = Lavfrekvens.

Pladespænding
fra lavspændt Jævnstrøm
Af W8EZQ. CEfter „QST Q.

Vigtige Forkortelser.
Til Orientering for vore nye Læsere bringer vi her en
Forklaring af de Forkortelser, der hyppigst bruges i „OZ“.
Mens det hovedsagelig er tekniske Betegnelser, der bringes
nedenstaaende, vil de almindelige Forkortelser, som benyt
tes under QSO, kunne findes i E. D. R.s Bog „Kortbølge
amatøren“.
AC (alternating current) — Vekselstrøm.
RAC (rectified alternating current) = ensrettet Vekselstrøm.
DC (direct current) — Jævnstrøm.
CC (crystal control) = Krystalstyring.
MO (master oscillator) ==• selvsvingende Oscillator.
PA (power amplifier) = Kraftforstærker.

Det Højspændingsanlæg, der bruges af W8EZQ, vil
sikkert være af Interesse for de Amatører, der er handi
cappede ved at have et lavspændt Jævnstrømslysnet. Det
arbejder direkte fra et 32 Volts Lysnet i dette Tilfælde;
men Princippet kan bringes i Anvendelse paa en hvilkensomhelst DC Strømkilde lige fra en 6 Volts Akkumulator
til 220 Volt. Apparatet bestaar af en speciel hjemmelavet
Gnistrulle med 2 Glødestrømsviklinger, een til Ensretter
røret og en til Senderrøret, foruden Højspændingsviklingen
og Primæren. Diagrammet er, med Undtagelse af Primær
viklingen, identisk med den almindelige Vekselstrømseliminator med Halvbølge-Ensretning. Helbølge-Ensretning er
selvfølgelig mere tilfredsstillende; men uheldigvis var der
ikke nok Traad forhaanden til en Vikling med tilstrække
lig stor Spænding paa hver Side af Centertappen.

MO-PA=Oscillator + Forstærker (Rørstyret Sender).
CO (crystal oscillator) = krystalstyret Oscillator.
CO-PA=Krystaloscillator + Forstærker (Krystalstyret Sen
der, der arbejder paa Krystallets Frekvens).
FD (frequency doubler) = Frekvensfordobler.
CO-FD-PA=Krystaloscillator - Frekvensfordobler + For
stærker (Krystalstyret Sender, der arbejder paa det
dobbelte af Krystallets Frekvens = den halve Bølge
længde).
Hi-C (high capacity) = Svingningskreds med stor Kapa
citet og lille Selvinduktion. (Bevirker større Stabilitet,
men mindre Effektivitet).
MC (mega cycles). 1,7 MC = 160 m Baandet, 3,5 MC
= 80 m, 7 MC = 40 m, 14 MC = 20 m, 28 MC
= 10 m og 56 MC == 5 m.
BCL (broadcasting listeners) = Radiofonilyttere.
WAC (worked all continents) = Tovejsforbindelse med alle
Verdensdele.
Conds. (conditions) = Forholdene (gode eller daarlige) paa
Amatørbaandene.
*
CW (continual waves) = kontinuerlige Bølger (i Modsæt
ning til Qnistsendere). Almindelig Betegnelse for
Telegrafi-Signaler blandt Amatører.

Kærnen paa den Gnistrulle, der nu bruges, er lavet af
lamelleret Jern og maaler 1 1 / 2 “ X l 1 / 4 “ i Tværsnit og er
7“ lang. Den første Spole, der prøvedes, havde en Jern
kerne bestaaende af et Bundt blødt Jerntraad 1 “ i Dia
meter. Der ser ikke ud til at være nogen Fordel ved den
større Kærne; den blev prøvet i den Hensigt at reducere
Antallet af Vindinger pr. Volt; men det viste sig, 10 Vd.
pr Volt var det længste, man kunde komme ned. Det vil
altsaa sige, 320 Vd. Nr. 20 emaljeret Traad til et 32
Volts Lysnet. Et mindre Antal Vindinger foraarsagede en
modbydelig Gnist mellem Summernes Kontakter. 5 Volt
Viklingen til Ensretterrøret (en Type ’80) bestaar af 60
Vd. Nr. 20 em. Traad. Glødestrømsviklingen til Sender-
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røret, en Type ’10 (TB 04/10) bestaar af 90 Vd. af
samme Traad. De ekstra Vindinger her gjorde det nød
vendigt at bruge en Glødemodstand. Højspændingssekundæren indeholder 2,8 Ibs. Nr. 28 s. c. e. Traad, vundet i
2 Sektioner med 3450 Vd. i hver. Disse Sektioner er
viklede i jævne Lag med et Stykke Gennemslagspapir mel
lem hvert Lag. Papiret maa ikke være altfor tyndt, da
der saa nemt bliver Vanskeligheder med Traadenderne,
mellem Lagene.
Summeren er en ganske almindelig Ford-Summer med
en ekstra Fjederstaal-Vibrator anbragt under den alminde
lige Vibrator for at opnaa større Stivhed og forøget Pe
riodetal.
Hele Apparatet er indbygget i en Trækasse paa 10 X
10X6". Et Kabel med 4 Traade, der fører Højspændingen
samt Glødestrømsledningerne til Senderrøret, gaar fra
Eliminatoren til Senderen. Eliminatoren er saa anbragt i
Værelset ved Siden af saa langt borte fra Modtageren
som muligt. Paa denne Maade er Støjen fra Summeren
næppe hørlig.
Senderen er en almindelig T. P. T. G., som har været
i Luften hver Dag siden først i Februar, og Loggen ud
viser 40 QSO’s i Løbet af de første 15 Dage — alle paa
80 m Baandet. QRl-Rapporterne fordeler sig saaledes: 2
næsten CC, 6 fb CC og hele Resten ren DC. Signalstyrken
varierede fra R6 til R8 med et Gennemsnit af R7. QSOerne var alle indenfor en Radius af ca. 300 miles. Plade
strømmen med Antennen paa er 55 MA og 38 MA uden
Antenne. Den nøjagtige Værdi af Anodespændingen kendés ikke; men Viseren slog ovenud paa et 0-300 Volt
meter.
Ved et Problem af denne Art er der altid Vanskelig
heder med Detaljerne, og det vilde glæde mig at høre fra
Amatører, der bygger et saadant Apparat. Det svageste
Punkt i hele Opstillingen er Summeren. Antagelig vilde en
roterende Kontaktskive af den Slags, der bruges i Auto
mobiler, kunne klare Vanskeligheden. Saa kunde man
bruge en ganske normal AC Transformator med lukket
Jernkærne og derved eventuelt opnaa Forbedringer m. H.
t. Spændingsreguleringen og Antallet af Vindinger pr.
Volt.
Dette Højspændingsanlæg synes ikke at behøve saa stort
et Filter som en almindelig AC Eliminator. Den paa Dia
grammet viste Drossel er en Gnistrulle fra en gammel
Benzinmotor. I Stedet for den angivne Filterkondensator
paa 1 MF blev der først prøvet en paa 8 MF, som imid
lertid ikke forbedrede Tonen det mindste.
Tilslut en Advarsel mod Brugen af et AC Voltmeter
for 60 Perioder til Maaling af Glødespændingerne. Det
Instrument, jeg har, synes kun at kunne registrere Halv
delen af den virkelige Spænding, skønt det virker o. k.,
naar det bruges til almindelige Radiofoniapparater.
(Oversat af OZ5MK.)

De tyske Senderamatørers Skæbne,
Af OZ2NF.

Naar de danske Amatører siden i Foraaret ikke har
hørt ret meget til deres tyske Kolleger paa de forskellige
Baand, er Grunden, som vi sikkert alle ved, den, at da
det „tredie tyske Rige“ opstod, blev der af Regeringen
udstedt totalt Forbud mod privat Radiospredning og Amatør
sending, og alle de daværende tyske Sendetilladelser blev
inddraget.
For nu ogsaa at komme de ulicenserede Amatører
til Livs, blev D. A. S. D. opfordret til gennem sine Med
lemmer at faa disse udryddet. Det lykkedes ogsaa at faa
de fleste Stationer standset, men en Del blev dog ved med
at sende. Det tyske Politi var imidlertid paa sin Post,
og saa snart de fik det mindste Nys om en ulovlig Sender,
mødte der straks et Par Mand fra det hemmelige Politi
samt et Par S A.-Folk i Uniform. De foretog en grundig
Husundersøgelse og Afhøring, og fandt de en Sender eller
Dele deraf i Huset og fik konstateret, at Senderen havde
været i Brug fornylig, tog de Synderen med sig til Politi
præsidiet i Berlin eller nærmeste Politistation, hvor han fik
Lov til at sidde og tænke lidt over Sagen. Bekendte han
sin Brøde, eller blev det bevist, at han var Synderen, blev
han idømt en større Bøde eller Fængselsstraf. Saaledes gik
det dog kun de mest genstridige af Amatørerne. En Del
fik Lov at gaa ustraffet.
Det saa nu ikke videre lyst ud for de tyske Sender
amatører. Og D. A. S. D. optog derfor en Del Forhand
linger med Regeringen for at faa en Nyordning, men det
varede nogle Maaneder, inden der overhovedet kom den
mindste. Ordning paa Forholdene. En Tid saa det ud,
som om alle Forhandlinger skulde strande, men D. A. S. D.
gjorde et stort Arbejde for sine Medlemmer, og den 26.
Maj blev de første 20 Sendetilladelser udstedt. Det var
dog kun til „Landesgrupperne“ og et Par af de mest be
tydningsfulde Ingeniører indenfor den tyske Kortbølgtekniks
Omraade.
I Løbet af de sidste 2 Uger har Forholdene imidlertid
udviklet sig ret stærkt indenfor D. A. S. D., og det ser
ud til, at der nu er truffet en Ordning, der vil blive den,
de nye tyske Senderamatører skal indordne sig under.
Der er indenfor D. A. S. D. blevet oprettet et
,Øversteraad“: „Head Commission of Admission“ (Øverste
Myndighed ved Bedømmelse af indgivne Ansøgninger om
Sendetilladelser). Raadet er udpeget af Radiopropagandaminister Goebbels og skal have en permanent Plads i D.
A. S. D.s Hovedkvarter og har, som ovenfor nævnt, det
sidste Ord at sige ved enhver Ansøgning om Sendetilladelse
i Tyskland.
I Løbet af sidste Uge har ialt 170 forhenværende
ulicenserede tyske Amatører indgivet deres Andragende om
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Sendetilladelse til dette Raad, og Raadet er meget hurtig
i sin Behandling af Ansøgningerne, idet flere allerede har
modtaget Meddelelse om, at deres Ansøgning vil komme
i Betragtning.
Det er kun med Glæde, man kan vente paa at høre
de nye tyske Stationer i Luften, idet det ser ud til, at de
tyske Amatører nu har faaet en Ordning, under hvilken
de virkelig kan arbejde og saaledes, at næsten alle kan
opnaa Sendetilladelse, selv om der fordres ikke saa lidt
ved den Prøve, der skal aflægges sammen med Ansøgningen,
I hele det tyske Rige er der i Dag (28. Juni) kun 30
Stationer, der er lovlige ifølge den nye Ordning, og af
disse Stationer er følgende beliggende i Berlin: D4ADC—
D4KZA— D4VXW—D4FLA og D4SAR. Men i Løbet af
Sommeren kommer sikkert en hel Del flere i Gang, idet
mange af de tyske Amatører jo hørte til de dygtigste
blandt de europæiske Amatører og sikkert kan bestaa
Prøven for det høje Raad.

Kapacitetsfølsomhed
ved Telefontilledningerne.
CEfter „CQ“).
En af de værste Forstyrrelser at komme til Livs ved
Kortbølgemodtagning er Kapacitetsfølsomhed ved Telefon
tilledningerne. Den viser sig ved Hovedbevægelser eller
ved, at Indstillingen (Forhøjelse af Tilbagekoblingen) svinger.
Fænomenet viser sig særlig, naar man har en daarligt
ledende, en for lang eller slet ingen Jordledning. Den kan
ikke fjernes ved kapacitiv Kortslutning af Anodebatteriet
eller lign. Bedre Afhjælpning faar man ved fuldkommen
Fjernelse af Telefonen fra Højfrekvensledningerne. Det kan
ske ganske normalt ved to Drosler, og det ligger nær
at koble dem induktivt for at forhøje Virkningen.
Man kan forsøge at vikle begge Droslerne paa eet
Spolerør. Paa Grund af denne Spoles Egenskaber er det
fordelagtigt at sætte Forbindelserne til Telefonen til begge
de inderste Viklingsender. I saa Fald maa Droslerne vikles
modsat hinanden. En Fjernelse af Halvdelene er ikke
alene unødvendig, men ogsaa skadelig.
Paa et Spolerør med Diameter 2 å 3 cm vikles Kobbertraad, dobbelt omspunden Bomuld, 0,3 mm, Vinding ved
Vinding. Naar den ene Halvdel er viklet paa, sættes
Traaden fast. Derefter laves en Sløjfe paa ca. 10 cm
Længde og man vikler i direkte Tilslutning hertil videre i
modsat Retning. Til Slut skæres Sløjfen i Stykker, og
Enderne af den sættes i direkte Forbindelse med Hoved
telefonbøsningerne. De to yderste Ender føres henholdsvis
til Anode og Anodebatteri. Til 20m-0mraadet skal hver
Viklingshalvdel være paa 50—60 Vindinger, og ti! 40mOmraadet hver 100- 120 Vindinger.

Anordningen blev gennemprøvet ved tre Kortbølgemod
tagere og fjernede fuldstændig Kapacitetsfølsomhed. Der
var f. Eks. ved et tidligere „haabløst“ Tilfælde med 20 m
Droslen fra 15—33 m ikke mere til at paavise en Tonhøjdeforandring ved Bevægelse af Telefonsnøren.
Droslen er f. Eks. ogsaa anvendelig i Nøgleledningen i
en Sender. I et saadant Tilfælde maa man paase, at For
bindelserne er rigtige, da de to Halvdele ellers modarbejder
hinanden. Undertiden er det ogsaa muligt at fjerne de
berygtede „Hyl“ i Totrins Forstærkere paa denne Maade.
(Oversat af OZ4H).

Nøgling i Gitteret
(Efter „CQ.")

Ved en selvsvingende Sender med et Rør med lille
Gennemgreb er det fordelagtigt at anvende Nøgling i Git
teret. Størrelsen af Gitterforspændingen maa være saadan,
at Anodestrømmen „afskæres“. Den udregnes efter Form
len D . EA- 10%, hvor D er Rørets Gennemgreb og EA
den anvendte Anodespænding. De 10 % beregnes som
Sikkerhedsfaktor.

Den i Gitterledningen liggende Drossel parallelforbundet
med Modstanden, tjener til at opnaa en langsom Strøm
stigning, hvorved Klik saa ikke fremkommer. Indreguleringen faas paa følgende Maade:
Man aflytter Senderen i en Radiofonimodtager og regu
lerer paa Gittermodstanden, til Klikkene er forsvundne.
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Den parallelt med Nøglen liggende Kondensator-Modstandskombination tjener til at forhindre Gnister ved Nøglen.
Dens Størrelse er ikke kritisk. Den anden Modstand paa
10.000 Ohm forhindrer, at Gitterbatteriet kortsluttes, naar
Nøglen trykkes ned.
Den samme Anordning, naturligvis uden Gitterbatteri,
kan ogsaa indsættes i Minus-Anodeledningen. I saa Fald
maa Droslen kunne staa for den højere Anodestrøm.
En yderligere Formindskelse af Nøgleklik, naar oven¿staaende Filter er indbygget, er mulig ved Antenneafstem
ningen. Her gaar man frem paa følgende Maade:
Antennekoblingen gøres saa fast som muligt; Afstemning
paa maksimal Antennestrøm. Saa gøres Koblingen løsere
under vedvarende Afstemning til Resonans, til Antenne
strømmen har naaet 75 % af den første Værdi. Derefter
forstemmer man Antennekondensatoren, indtil Antenne
strømmen har naaet 60 % af den anden Værdi.
Denne Metode er kun anvendelig ved selvsvingende
Sendere, idet den ikke paa styrede Sendere har Indflydelse
paa Nøgleklik.
(Oversat af OZ4H).

Forstyrelsesfri Modtagning paa lange bølger
i Nærheden af en Kortbølgesender.
(Telefunken Patent).

Ved Modtagning paa lange Bølger i umiddelbar Nærhed
af en Kortbølgesender optræder der hyppigt stærke For
styrrelser, som gør det umuligt at høre Langbølgesenderne.
Afskærmning af Modtagerne ved Hjælp af Metalkasser og
Forøgelse af Selektiviteten ved Brug af flere Afstemningskredse hjælper ikke. Det har ogsaa vist sig, at HF-Rørene
ikke er delagtige heri, thi Forstyrrelserne bliver ikke ringere,
naar Rørene fjernes.
Vejene, hvorfra de forstyrrende højfrekvente Svingninger
kan naa ind til Detektorens Gitter, er følgende:
1. Mellem Batteriledningerne, især i deres Tilslutningspunkter opstaar en Spænding. Da Detektorens Glødetraad
er en Del af Svingningskredsene, naar Forstyrrelserne til
Gitteret via Afstemningskondensatoren.
2.
Mellem Antenne og Batterier, henholdsvis Telefon
og Batterier opstaar en Spænding, som paa lignende
Maade naar at paavirke Detektorens Gitter.

QSL-Centralen.
Vi er nu midt i Sommerperioden. Heldigvis er Aktivite
ten stadig god ialt Fald herhjemme. I den forløbne Maaned er der fra OZ afsendt 1023 Kort og til OZ modta
get 803.
Man bedes eriridre, at Kuverterne bør være 20X13 cm.
Det er ikke rart at faa for smaa Kuverter, da Kortene saa
maa bøjes.. Den 2 / 7 ligger der QSL fra 10 Stk. og opefter
til følgende:
ICC, 2P, 3NN, 5BK, 5VG, 7FP, 7LP, 7NG, 7VP, 7XX,
og 9D. Desværre savnes der Kuverter fra mange andre
Amatører, der har mindre „Lager“ paa Centralen. Pse ind
hent hurtigt det forsømte.
Til Centralen kommer stadig Kort til ikke indregistre
rede Kaldesignaler. I den senere Tid er der en uhyre Por
tion. At jeg betragter det som Taktløshed ikke at med
dele sit Kaldesignal, lægger jeg ikke Skjul paa. Under saadanne Forhold har en Amatør ingen som helst Garanti
for, at hans Kaldesignal ikke benyttes af andre. Jeg maa
derfor bestemt anmode Amatører, der vil sende, først at
skrive til mig og høre, om Kaldesignalet er optaget. 1
modsat Fald maa der jø træffes andre Sikkerhedsforan
staltninger.

OZ4U.

For at beskytte Modtageren imod de beskrevne For
styrrelser er det derfor nødvendigt at indskyde KortbølgeDrosselspoler i alle udefra kommende Ledninger. Desuden
maa Kondensatorerne mellem Droslerne forbindes til
Skærmkasserne. Paa den Maade lykkes det at formindske
Forstyrrelserne i meget høj Grad.
Er Forstyrrelserne saa stærke, at der heller ikke ved
Anvendelse af det beskrevne Middel kan opnaas brugbar
Modtagning, saa kan man — selv i meget ugunstige Til
fælde — faa fjernet Forstyrrelserne fuldstændigt ved ogsaa

103

at indskyde en HF-Drossel i Detektorens Gitterledning.
Den maa være saaledes dimensioneret, at den ikke for
hindrer Modtagning i Langbølgeomraadet.
(Efter „Funk“).
Vi har oversat denne Patentbeskrivelse, fordi vi finder, at her er gode Tips
at hente for den Amatør, der eksperimenterer med Fjernelse af den altid
sørgeligt aktuelle BCL-QRM. Især Indskydelsen af en passende HF-Drossel
i Detektorens Gitterledning er et saa nemt Forsøg at foretage, at det kan
betale sig at prøve. Vi hører gerne fra Læsere, der opnaar positive eller
negative Resultater efter dette og andre Principper.

Red.

Danske Hams.
VIII. - OZ7KIS.

Sender til 56 MC.
CMeddelelse fra Forsøgskreds 2>

En af de sidste store engelske „56 MC Tests“ blev af
holdt den 21. Maj i Aar. Det var G6QB, 6NF og 6HP,
der ved fælles Hjælp havde faaet installeret en Sender
samt to Modtagere i det nordre Taarn paa Krystal-Palad
set i London.
i
Senderen var en Push-pull T. P. T. G. med et Input paa
omkring 10 Watts ved 400 Volt RAC fra Paladsets Net.
Antennen var 2V 2 m lang og vertikalt ophængt. Begge
Modtagere var Supere.
Med dette Anlæg opnaaedes der bl. a. Tovejsforbindelse
med G5SA i en Afstand af ca. 40 miles (rundt regnet 75
km). Taarnet er beliggende 700 Fod over Themsen, og
dette er naturligvis Aarsagen til de forbløffende Resultater.
Det vil føre for vidt at komme ind paa en udførlig Be
skrivelse af disse interessante Forsøg. Dog fortjener G5CV
særlig at omtales. Han tog nemlig op med en Flyvemaskine
medbringende en 56 MC Modtager og aflyttede Udsendel
serne i forskellige Højder og Afstande. Han fortalte bl. a.,
at han i en Afstand af 130 miles fra London og i en
Højde af 10.000 Fod hørte G6QB kalde „Test”. QRK
var da R9. Dette er en Rekord af Rang!
Som nævnt var den benyttede Sender Push-pull T. P.
T. G. Da dette Diagram er det mest populære og lettest
at faa til at virke godt, bringer jeg det her sammen med
en strømfødet Hertz.

OZ7KIS begyndte som Radioamatør i 1919 og har siden
eksperimenteret med alle Arter af Modtagere. I 1921 for
søgte han sig med Sending, men kun over kortere Af
stande. Med en lille Gnistsender lykkedes det at række fra
København til Lillerød.
I 1924 gik 7KIS paa Radioskole. Sending paa korte
Bølger paabegyndtes i September 1932 med en 10 Watts
Hartley Push-pull Sender. Dette Diagram er bibeholdt, efter
at flere andre Opstillinger har været prøvet i Mellemtiden.
Input er nu sat op til 50 Watts.
7KIS meddeler, at enhver er hjertelig velkommen til a't
se hans Station. QRA er: Gersonsvej 77, Hellerup.
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Cl er en normal Neutrodynkondensator paa 50 cm —
naturligvis forsynet med lang, isoleret Aksel. R er en
Gitterafledning, hvor Størrelsen 10.000—15.000 Ohm vil
være passende for de fleste Rør til dette Brug. Den af
stemte Pladespole bestaar af et 1/4“ Kobberrør, ca. 450
mm langt bøjet i een Vinding. Gitterspolen, som er uaf
stemt, og følgelig maa tilpasses, ligger inden i Pladespo
len og godt isoleret fra denne.
Anodespændingen er tilført paa Midten af Pladespolen.
Paa hver Side af Anodetappen er Fødeledningerne til An
tennen fastgjort med en indbyrdes Afstand af ca. 30 mm.
Sprederne mellem Fødeledningerne kan passende være 1520 mm lange. Hver Halvdel af Systemet har en Længde
af ca. 137 cm.
OZ2P.

Diagram-Serien III.
Diagrammet viser en saakaldt Mikrosender, som bruges
ved Sikring af Pengeskabe o. lign. Det er en normal
Hartley-Kobling, hvor Anodespænding leveres af Summeren
S, som passende kan have Omsætningsforholdet 1 : 50.

Senderen kan bruges til Undersøgelse af Forholdene paa
korte Bølger ved forskellige Antenneanlæg under forskellige
Forhold, idet man kan lade Senderen staa og arbejde
alene, mens man selv foretager Maalinger og Aflytninger
i Terrænet.
1 sidste Maaneds Tekst til Diagrammet var indløbet en
Fejl, idet „Ostar'‘ Rørene ikke sælges under Mærket „Man“,
men „Uran". Næste Gang kommer Diagrammet af en
tysk Industrikortbølgemodtager med Konstruktionsenkelt
heder.
OZ7WB.

Hvordan man kan opnaa
CC-Tone med en H a r t l e y .
Af D4LQT.
At man kan opnaa en fb Tone med en Hartley, viser
de Forsøg, som jeg har foretaget i denne Retning, og
som førte til en fb T9 CC. Som Svar paa de mange
Forespørgsler, der er bleven rettet til mig, vil jeg her
give en kort Beskrivelse af min Sender.
Den vigtigste Betingelse for at opnaa en god Tone er
som bekendt, at alle Senderens Bestanddele samt Antenne
og Modvægt er stabilt opbygget. Særlig Modvægten, der
jo for det meste er udspændt i Nærhed af ledende Materi
aler, maa absolut ikke kunne bevæge sig.
Jeg har fastspændt alle Dele paa en 2½ cm tyk Bund
plade. Gitterspolen (1,5 mm Traad 80 mm i Diameter) er
opviklet paa et Pertinaxrør og derefter shellakeret. An
tennespolen bestaar af 5 mm Kobberrør og skal kobles
saa løst som muligt, saa at man lige netop opnaar en
god Energioverførelse til Antennen. Yderligere er det vigtigt
at bruge stor Kapacitet og lille Selvinduktion i Svingningskredsen. Dersom man gaar frem efter disse Retningslinjer,
opnaar man i alle Tilfælde en fb T8, forudsat at Anode
spændingen er temmelig konstant.

Den karakteristiske CC-Tone opnaaede jeg først, da jeg
erstattede den sædvanlige Gittermodstand med et Rør,
ganske som det bruges ved Schaffer-Modulation. I denne
Forbindelse er Gitterdroslen meget vigtig. Den bestaar i
min Sender af 150 Vindinger, tæt viklet paa et Paprør af
0,15 2 X silkeomspundet Traad. Gitterspændingen til Afled
ningsrøret er ikke særlig kritisk. Man indstiller den saaledes, at Antennestrømmen omtrent er den samme som
med Modstand. Jeg benytter RE 064 og som Senderrør
RE 504. Tegnene sætter lige saa blødt ind som ved Gitternøgling af en CO-PA. De er fuldstændig uden Chirp,
skønt Ensretteren arbejder uden Belastning i Nøglepauserne,
og Anodespændingen stadig synker fra 480 til 380 Volt.
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Som Ensretterrør anvender jeg 2 Stk. RE 504 i Dob
beltensretning. Hvis man benytter en Lommelampepære eller
en lignende Indikator til Antenneafstemningen, maa den
naturligvis kortsluttes, naar man nøgler, da den ellers
kan ødelægge det hele. Iøvrigt er det altid anbefalelsesværdigt at kontrollere det udsendte Signal i en Monitor
eller ved at opsøge Oversvingningerne i sin Modtager. Med
den her beskrevne Sender har jeg i længere Tid næsten uden
Undtagelse faaet fb CC T9 Rapporter. Det skulde glæde
mig, om andre Amatører ved Hjælp af ovenstaaende skulde
kunne forbedre deres Tone.
(Oversat af OZ5MK).

Nyt dansk Senderrør.
Jeg har haft Lejlighed til at prøve et nyt „OxytronForstærker- og Senderrør, Type 25-0 16/4. Prisen er
40,00 Kr., og Røret har følgende Data:
Qlødespænding: 4 Volt.
Glødestrøm: 1 Ampére.
Anodespænding: 400—600 Volt.
Anodetab max.: 25 Watts.
Forstærkningsfaktor: 16,6.
Stejlhed: 4,33 MA/V.
Indre Modstand: 3850 Ohm.
Ved en Anodespænding af 450 Volt gav Røret i en
styret Sender et Input af 45 Watts, og Antennestrømmen
var større end ved tilsvarende Input paa andel lignende
Senderrør af udenlandsk Fabrikat. Røret har Normalsokkel.
OZ7Z.

Korrekt „CW-Operation“.
Af OZ2P.
For at hjælpe de mange nye Amatører skal jeg i det
følgende give nogle Retningslinier for almindelig „CWOperation“. Det er selvfølgelig ikke Meningen, at dette
skal følges slavisk. Den enkelte Amatør faar jo iøvrigt ret
hurtigt sin egen Udtryksmaade og Form.
Udsendelsernes Kvalitet skal ikke omtales, for det af
hænger af Amatørens tekniske Kundskaber og hans økono
miske Offer. Man kan vel ogsaa altid gaa ud fra, at en
rigtig Amatør til enhver Tid vil gøre, hvad han formaar,
for at faa noget fint ud i Æteren.
Naar man kalder CQ, er det urimeligt at kalde mere
end 1-1½ Minut. Send f. Eks. CQ 2-3 Gange efterfulgt
af Kaldesignalet een Gang. Det er behageligt for den, der
sidder og lytter, at Kaldesignalet kommer ofte, men allige
vel givet med Mellemrum — særlig af Hensyn til QRM og
QRN, som jo oftest er varierende.

Strengt taget burde man vel ikke kalde CQ hurtigere,
end man er i Stand til at modtage QSQ. Men da QSZ
er saa almindeligt anvendt blandt Amatørerne, kan det vel
være berettiget at kalde CQ lige saa hurtigt, som man
kan modtage QSZ. Det ei udmærket at gøre et relativt
langt Ophold paa begge Sider af Kaldesignalet, da dette
saa kommer til at staa „skarpere“. Almindeligvis sættes
et „de“ foran Kaldesignalet. Nogle bruger „v“ og andre
slet intet. Det mest korrekte er sikkert „de"
Den Krusedulle, som mange bruger at sætte mellem
Kaldesignalet og det efterfølgende CQ, er ganske overflø
dig og tjener kun til at forvirre mindre morsekyndige Ama
tører. Ved Afslutningen af en CQ-Kalden er det fuldt til
strækkeligt at sende Afslutningstegn og „k“ een Gang.
Naar man vil svare paa en CQ-Kalden, er det naturlig
vis afhængigt af forskellige Forhold, hvor længe man vil
kalde. Men ogsaa her gælder det, at man af Hensyn til
„Manden i den anden Ende“ hellere maa sende sit Kaldesignal hyppigt med Mellemrum end mange Gange efter hin
anden. Kalder man en lokal Amatør, hos hvem man er
sikker paa at blive hørt kraftigt, er det jo ganske latterligt
at kalde i to stive Minutter. Hvis man paa den anden
Side kalder en fjerntliggende Amatør paa et overfyldt 7
MC Baand, er Chancerne minimale, hvis man kun kalder
2-3 Gange.
Naar der er kommet QSO i Stand, og QSA er nogen
lunde, behøver man selvfølgelig kun at kalde et lille Øje
blik ved hver Omskiftning. Ved Afslutning er det fuldt ud
nok at sende den andens og sit eget Kaldesignal een
Gang a
Ved Afslutningen af en QSO skriv da som De vil taler
f. Eks.: - „QRU - tks fr QSO - 73 cuagn - gb“ og ikke,
som man ofte faar: „Vy mni tks fr fb QSO dr OB - vy
best 73 es fb DX luck - hpe cuagn vy sn dr OB - cheerio
- gb“. Et almindeligt Menneske vilde jo ikke tale som den
sidste Smøre, der i Oversættelse lyder: „Rigtig mange Tak
for den udmærkede Forbindelse, kære old boy. De aller
bedste Hilsener og bedste Ønsker om Langdistanceforbin
delser. Haaber at træffe Dem meget snart igen, kære old
boy. Cheerio (jeg kan desværre ikke oversætte dette Ord
træffende). Farvel“.
Til Slut vil jeg gentage, hvad saa ofte er sagt og skre
vet. Vær sikker i Forkortelserne, og vær bombesikker paa,
at QSQ betyder hvert Ord een Gang og QSZ hvert Ord
to Gange, samt at QRQ betyder hurtigere og QRS lang
sommere. Det er vel ikke altid, man kan efterkomme en
Anmodning om QRQ. Men QSQ kan alle sende. Gør,,
hvad De bliver bedt om eller fortæl Grunden, hvis De
ikke kan.
Send altid QSQ, naar QSA er 5! Svar altid paa Spørgsipaal. Ellers tror man ikke, det er modtaget o. k. Skriv
ikke „r ok", hvis De kun har 3 / 4 , og bed om QRS, hvis
det kniber. Det er ingen Skam.
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„Du gamle Maane“
Maanens Indflydelse paa Radiobølgerne.
Af OZ7WB.

I et Brev fra Gamle Lars (OZ7GL) i sidste „OZ“ om
talte denne vor gamle Maane. Da den i Modsætning til
Solen indtil nu har ført en ret uplettet Tilværelse, skal
jeg omtale nogle Undersøgelser angaaende dette Thema.
I 1916 paaviste Dr. K- Stoye, at der ikke alene opstod
Fejl i Radiopejlingerne, som udførtes ved Solopgang og
-Nedgang. Ogsaa Maanens Op- og Nedgang havde Ind
flydelse. Under Krigen var dygtige Telegrafister, der gjorde
Pejletjeneste, istand til af fastslaa, naar Maanen stod i
Horisonten. (Se „Jahrbuch der drahtlosen Telegraphie und
Telephonie“, 19. Bind, 1. Hefte). At foretage Pejlinger,
naar Maanen stod op eller gik ned, var for det meste
umuligt, da man ikke kunde faa brugbare Minima, og disse
undertiden ogsaa vandrede saaledes, at en Efterindstilling,
der gjorde Resultatet af Pejlingen tvivlsomt, maatte fore
tages.

og derved en Formindskelse af Signalstyrken (gælder for
Rumbølgen).
Paa den Side af Jorden, der vender bort fra Maanen,
finder en Hævning af Heaviside-Laget Sted. Stetson finder
ogsaa, at der bestaar en vis Afhængighed mellem Maanens
Timevinkel og den modtagne Signalstyrke.
Dr. K. Stoye foreslaar, at Kortbølgeamatørerne beskæf
tiger sig med disse Problemer, idet de noterer:
1. Maanens Op- og Nedgangstider paa Sender-og Mod
tagerstedet. Maanehøjden paa Modtagerstedet.
2. Sendestedet øst eller vest for Modtagerstedet.
3. Bølgelængde og
4. vælger Afstanden mellem Sender og Modtager saa
ledes, at Natpejling er mulig. (Afstand indtil 50 km.)
Det sidste Punkt fører ind paa et Omraade, som meget
faa Amatører har beskæftiget sig med, nemlig Retningssending og -Modtagning. Litteratur desangaaende findes
sikkert paa Polyteknisk Læreanstalt eller Industriforeningens
(Ingeniørforeningens) Bibliotek og Læsesal. („Zeitschrift
fur Hochfrequenztechnik“ Bind 39, 1932 og i Fassbender:
„Hochfrequenz in der Luftfahrt“, 1932). I D. A. S. D’s
„Kurzwellentechnik“ findes ogsaa lidt angaaende dette
Emne. (Har E. D. R. ikke Bogsamling?)
Om Interessen er stor nok, vil der antagelig i et senere
„OZ“ fremkomme et Indlæg yderligere. Hvorledes er det
med Forsøgsgrupperne i den Sag?

Omkring Sommerlejren.
Der skal foretages Udsendelser fra Lejrstationen. Det
er derfor, Medlemmerne skal have „Hviskestykker“ med.
Senderen skal skaanes.

I Prisen, 2 Kr. pr. Dag, er inkluderet Logis. Temmelig
logisk.
Der skal medbringes Pudevaar til at fylde med Hø.
Høet stilles velvilligt til Raadighed af Statsradiofonien.

I den senere Tid har H. T. Stetson, Ohio foretaget
Undersøgelser over dette Emne. Stetson mener, at Grun
den til de nævnte Foreteelser er, at Maanens egen negative
Ladning indvirker paa Kennelley-Heaviside-Laget, idet der
dannes en positiv Ladning paa den ydre Side af dette,
som igen ved Fordeling fremkalder en negativ Ladning
paa den Del af Laget, der vender mod Jorden. Væksten
af denne inderste Ladning bevirker en Sænkning af Laget

Bliktallerkener maa være forsynet med Klemskrue, saa
de kan jordforbindes i Tilfælde af Torden. (Se Elektricitetskommissionens Forskrifter).

Der

er

anskaffet

en

Sender

for

CW.

Forhaabentlig

glemmer man ikke WC.
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Mr. Pipperup.

Data, Priser og Typebetegnelse for en Del af Standard
modellerne angives nedenstaaende:

Interessante engelskeOmformere.

DC til DC.
Input, Volt DC Output, Volt DC Output, MA Type Pris Kr
300
400
600
1000

120
150
100
50

300
400
600

120
150
100

HEH 274,65

100 eller 220
12 , 32 eller 50
12 , 32 eller 50
12 , 32 eller 50

1000
400
600
1000

50
250
160
100

LFH 381,14

100 eller 220
100 eller 220
100 eller 220

400
600
1000

250
160
100

, HFH 381,14

12 , 32 eller 50
12 , 32 eller 50
12 , 32 eller 50
12 , 32 eller 50

Højspænding fra en 12 Volts Akkumulator.
Det er langtfra alle Amatører, der er saa heldigt stillet,
at de har et Lysnet, der egner sig til Drift af Sendere.
Enkelte har endda slet ikke elektrisk Installation, og andre
har Brug for betydelig højere Spændinger end den forhaandenværende.
I saadanne Tilfælde er de fikse engelske ML-Omformere
af stor Interesse, idet de med eet Slag kan fjerne alle Højspændingsproblemer. Disse Maskiner — som fabrikeres af
Rotax Ltd., London — synes mærkværdigvis ikke at være
kendt her i Landet. Vi vil derfor omtale de forskellige
Typer nærmere, idet vi samtidig haaber, at de snart vil
komme i Handelen herhjemme. Indtil da maa Amatørerne
selv skrive dem hjem.
ML-Omformere findes i mange Størrelser og til forskel
ligt Input og Output, saa enhver kan faa sine specielle
Ønsker opfyldt. De mindste Typer er beregnet til Drift af
Lysnetmodtagere, og man kan f. Eks. herved blive i Stand
til at drive en Vekselstrømsmodtager fra DC-Lysnet eller
fra en 6 Volts Akkumulator.

100 eller 220
100 eller 220
100 eller 220

Komplet Filter til disse
guleringsmodstand Kr. 44,84.

Omformere

koster

1LEH 274,65

Kr.

95,29

og

Re-

DC til AC.
Output, Volt AC

Input, Volt DC

Output, Watts Type

Pris Kr.

(50 Perioder)

12 , 32 eller 50
100 eller 220
12 , 32 eller 50
100 eller 220

40
40
85
85

230
230
230
230

257,83
257,83
302,67
302,67

LEA
HEA
LFA
HFA

Motor Generatorer.
Generator Output
V.

MA.

-

V.

Amp.

-

8

6

400 150
400 220 - 8

Pris

Type
EHL
FHL

10

Filter

uden Filter

Kr. 751,07
„ 896,80

Kr. 526,87
„ 706,23

med

Priserne er udregnet efter Kursen 22,42.

Maskinerne gaar praktisk talt støjfrit. De smaa Model
ler har indbygget Filter, og iøvrigt er det meget nemt at
opnaa yderst konstant Output. Yderligere Oplysninger kan
faas ved Henvendelse til Redaktionen.

Faradius

Afslag.
For Senderamatører er det dog nærmest de større Typer,
der har Interesse. Til Brug ved transportable Sendere eller
hos Amatører, som ikke har elektrisk Installation, vil Mo
deller, der gaar paa 12 Volts Akkumulator, være „en ren
Lækkerbidsken“. Output kan være f. Eks. 100 MA DC
ved 600 Volt eller 50 MA ved 1000 Volt. Men ogsaa
Typerne, der afgiver f. Eks. 85 Watts ved 230 Volt AC,
vil være sikker paa at opnaa Popularitet. Tænk, at alt det
kan man faa fra en 12 Volts Akkumulator! (Startbatteri).
Der maa dog ogsaa regnes med en Afladning af 6-9 Am
pere, alt efter om man kræver max. Output eller ej. Ved
højere Inputspænding bliver Afladningen naturligvis mindre.

Kort

før

„OZ"

gik

direktoratets

Svar

gaar

at

man

i

bestemte

til

heraf,
Sending

Der

henvises

der

efter

til

paa

Trykken,

modtog

vi

Fredericia-Resolu.tionen.
ikke

den

Ansøgning

i

kan

give

Tidsrum
tidligere

i

hvert

enkelt

Det

almindelig

indenfor
givne

General
frem-

Tilladelse

Radiofonitiden..

Meddelelse
Tilfælde

om,

paa

at

visse

Vilkaar kan opnaas Tilladelse til at sende Døgnet rundt.
Vi skal i næste Numer aftrykke Skrivelsen i sin Helhed og knytte vore Kommentarer dertil.
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T R A F F I C NOTES.
der arbejdet en Del, mest med Europa, og QRK er i
mange Tilfælde rapporteret R9. Eneste DX paa dette
Bølgebaand er YI, der gav R4. I sidste Trin anvendes
.Radio Records nye Type T416, der let tager 40 Watts.
Almindeligvis belastes den med 30 Watts ved 300 Volt.
OZ2KR er en ny Amatør, som for nogen Tid siden er
OZ9L er en ny Amatør, der arbejder med en Push-pull
kommet i Sving. Han træner med Morse, men har iøvrigt
Hartley. Input er omkring 40 Watts, og der er foreløbig
ogsaa haft Fone-QSO med de nærmeste Lande. Senderen
opnaaet QSO med OZ paa 3,5 MC. Good Luck, OB!
er Push-pull T. P. T. Q. med ca. 30 Watts Input.
OZ9MG har haft QSO med CP, SU og TF3B. Den
OZ2P er til 1. Juli flyttet til Mads Hansensvej 18'- Han
12. Juni havde han QSO med X-OZ7T, som dog gik
har nu faaet AC-Net og venter at komme i Sving i Løbet
daarligt igennem. Der er udelukkende arbejdet paa 7MC
af ca. 14 Dage med CC Xmtr og forhøjet Energi.
og med 20 Wafts Input.
X-OZ3W har lige været et Smut hjemme, men er nu
OZ-DR084 har haft travlt med at lave Højspændings
atter ude paa Verdenshavene.
anlæg til Lejrsenderen. Maskinerne er udlaant af OZ9MG,
OZ5X er atter kommet i Gang og har haft en Del
og Diagram findes andet Sted i Bladet.
DX-QSO pva 14 MC, men han arbejder iøvrigt paa alle
Jeg takker for det stigende Antal Traffic Notes i denne
de mest brugte Bølgebaand.
Maaned og haaber at kunne notere en Iigesaa stor Tilgang
OZ7K rejser til København i den nærmeste Fremtid.
af rapporterende Amatører i næste Nr. af „OZ“.
Det er muligt, at han kommer i Gang derinde fra.
OZ5MK.

OZ2SS har haft sin første DX, nemlig CR4. Energien
er sat op til 15 Watts.
OZ4N er meget aktiv paa 3,5 MC, hvor han har haft
gode Resultater med et Input af 35 Watts paa S4l2. Han
bygger om for Tiden og bebuder Fone.
OZ7Z har arbejdet paa de mest anvendte Amatørbaand.
3,5 MC synes at være meget daarligt om Dagen, mens
OZ nu gaar igennem paa 7 MC. Paa 14 MC er opnaaet
QSO med VU, FM4, CT3, Wl-2-3-8.
X-OZ7Z var i Luften Søndag den 11. Juni og havde ad
skillige Forbindelser med transportable G-Stationer baade
paa 7 og 3,5 MC. Desuden blev flere OZ-Stationer „worked“,
og 5G meddelte pr. Fone, at der havde været en Opkaldning fra X-OZ7T. Desværre blev det ikke til QSO. Des
uden blev der modtaget Rapporter fra baade Ind- og Udland.
Efter Sommerlejren samles alle jydske og andre Hams
i Aalborg Søndag den 23. Juli. Iøvrigt bedes Amatører i
Nordjylland sende Rapport til mig inden den 1. hver
Maaned. Der modtages alt for faa.
OZ7Z.

Den midtjydske Afdelings Virksomhed har i den sidste
Maaneds Tid været stærkt præget af Forberedelserne til
Sommerlejren. OZ5BK og 5MK staar saa at sige paa
Hovedet i al Travlheden. Ellers intet Nyt.
OZ5EK har haft temmelig megen BCL-QRM og er mid
lertidig closed down. Han er som Følge deraf noget
morgenstille om Søndagen,
OZ9A har mest arbejdet paa 7 og 3,5 MC med sin
CC Xmtr. Paa 7 MC har han haft 2 QSO med Wl,
hvor QRK blev meldt R4 og R5. Ogsaa paa 14 MC er

Den Kritik af ældre og erfarne Senderamatører, OZDR064 kom med i forrige „OZ‘ maa siges at være lidt
uheldig. Han synes endnu ikke at have bemærket, at E.
D. R. betyder E k s p e r i m e n t e r e n d e danske Radio
amatører“. Vi arbejder alle for at opnaa gode Resultater,
og at man mange Gange kommer ud for Skuffelser og
bitre Erfaringer, vil sikkert selv OZ-DR064 opdage, naar
han nu saa smaat kommer i Gang som OZ8T.

OZ1D har kun været aktiv faa Dage i den forløbne
Maaned. Men bl. a. Søndag den 11. Juni var han ude
med ,portable xmtr". Input var 15 Watts, og QRA Høve
Strand. Der blev benyttet en Push-pull Hartley, og Anten
nen var Zepp. 1 D blev bistaaet af 4H, 7EL og 2VH.
Det viste sig at være umuligt at høre OZ den paagældende
Dag, hvorimod G, F, PA osv. gik kraftigt ind paa 3,5
og 7 MC. Der opnaaedes QSO med 6 fcrskellige Lande
i Løbet af nogle Timer. Mandag Morgen lykkedes det
at høre OZ og gennemføre en QSA5 Fone-QSO. Adskil
lige Søndage i Juli og August vil ID atter være i Gang
med transportabel Sender.
OZ3FL begyndte paa 14 MC i Begyndelsen af Juni
med 12 Watts paa en Hartley. I Stedet for Zepp bruges
atter en 20 m Hertz-Antenne. Resultaterne er: Wl og
2, ZC6, AU3 og FS6 (Senegal). 3FL spekulerer paa Highpower til Efteraaret, men frygter BCL.
OZ3U arbejder med Fone paa 3,5 MC. Senderen er
MO-PA med 8 Watts Input.
OZ5EC faar fortrinlige Resultater med en lille Hartley
paa 6 Watts. Antennen er 30 m lang.
OZSO bruger for Tiden en MO-PA paa 3,5 MC. Input
er 30 Watts.
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Nyt paa alle Frekvenser.

OZ7BM eksperimenterer en De! med en MO-PA. Input
er ca. 13 Watts. Der er opnaaet flere gode Europa-QSOer.
OZ7CC er efter i lang Tid at have været „closed down“
atter aktiv med Push-pull T.P.T.Q. Input er 12 Watts.
OZ7KA er ogsaa en af de mange, der bruger MO-PA.
Input er 15 Watts.
OZ7KB har bl. a. haft QSO med TF3B, der meddelte,
at han samme Morgen havde fulgt en QSO mellem OZ7WH
og X-OZ7T. Alt var gaaet fint igennem fra begge Sider.
OZ7KG lader „kun“ Kæmpesenderen køre med 70 Watts.
Resultaterne er fb som sædvanlig.
OZ7KIS har været ude med en transportabel Hartley
med et Input paa 15 Watts.
OZ7WH havde den 23. Juni Kl. 1,00 GMT en to Timer
lang QSO med X-OZ7T, der sendte 73 til alle OZ-Hams.
7T meldte, at de var afgaaet fra Akureyri den 22 / 6 med
Kurs nordpaa. Han gik igennem med QSA4 R5 og T8.
Der var QSB til R3, og Tonen var unsteady paa Grund
af Skibets Rystelser. 7WH blev rapporteret QSA5 R6—8
og fb T8. Det foregik paa 7 MC.
OZ7X har hovedsagelig arbejdet paa 14 MC. Foruden
det meste Europa er opnaaet QSO med SU, ZD, AU og
W. Der benyttedes Hartley med 12 Watts Input. De
bedste Resultater naas mellem Kl. 17 og 22, idet der
senere paa Aftenen er saa mange kraftige Sendere i Gang.
7X mener, at hans 12 Watts saa ikke kan klare sig i
Konkurrencen.
OZ-DR092 faar utroligt mange DX-Stationer ind paa
sin 0-V-1. I Tidens Løb har han afsendt over 1500
Rapporter.

Søndag den 9. ds. holdt E.D.R.s sønderjyske Afdeling
sit første Stævne, der havde samlet 12 Deltagere og fik
et udmærket Forløb. Mødested var Kelstrup Strand syd for
Haderslev. Man drøftede Planerne for Afdelingens Arbejde
i den kommende Tid, og dét “besluttedes bl. a. at arran
gere et Morsekursus, som vi! foregaa paa Hverdage fra
Kl. 19,20—19,30. Der kaldes EDR de OZ7PH, eventuelt
OZ5DM. Landsdelens Amatører enedes om at være hin
anden behjælpelig med at faa Modulationskvaliteten saa
god som muligt. Desuden anmodes E.D.R.s Bestyrelse
om at gøre noget mere Propaganda ved at sende „OZ“
ti! alle Biblioteker og tilstille Boghandlere og Kiosker de
smaa gule Brochurer. Næste Møde holdes et mere cen
tralt Sted, nemlig i Aabenraa, for bedre at faa samlet de
sydlige Amatører, især fra AIs.

E.D.R.s Generalforsamling er fastsat til Søndag den 3.
September. Samme Dag vil Medlemmerne faa den store
Radioudstilling i „Forum“ forevist under kyndig Vejledning.
Nærmere Detaljer i næste Numer.

De fynske Amatørers Stævne paa Galgebakken ved Espe,
Søndag den 18. Juni, fik som sædvanlig et meget vellykket
Forløb. Der mødte ialt 22 Amatører, hvoraf de 6 var
fra andre Landsdele. Baade Als, Sønderjylland og Sjælland
var repræsenteret.

Amatørens Aftensang.
(Melodi: Lette Bølge, naar da blaaner).

Lange Bølge, mange Stunder
fyfdte mig med panisk Skræk.
Radiofoniens Kunder
fytte vi i og i eet væk.
Pinden blev du til min Kiste
med din Morgengymnastik.
Gerne vilde jeg dig miste
tif og med din Jazz-fflusik.

RCC-KIubben er desværre kørt fast i økonomisk Hen
seende, saaledes at man ikke kan fortsætte med at udgive
det store duplikerede Blad „Rag Chewing“. Abonnements
prisen var 1/a Dollar pr. Aar, men det viste sig, at 1
Dollar var nødvendig for at kunne fortsætte. Et saa stort
Beløb mener Ledelsen dog ikke at kunne kræve, og man
vil saa nøjes med et mere beskedent Blad. „Rag Chewing “s
tidligere Redaktør og Udgiver PA0KK er fratraadt, o£
Bladet er ikke udkommet i et Par Maaneder. Men for faa
Dage siden kom Juni-Numret af den lille nye „RCC-Bulletin“
med PA0QQ som Redaktør.

G2CX — QSL-Manager for R S G.B. — sender via OZ4H
de bedste Hilsner til sine mange Venner i Danmark. Han
er nu bleven gift og meddeler, at hans QRA er forandret
til: G2CX, Douglas Chisholm, 76, Court Hill, Purley Downs
Road, Sanderstead, Surrey.

Korte Bølge, naar jeg blunder,
tænder jeg saa tit paa dig.
Mange fange triste Stunder
Har du vidst at hjælpe mig.
Nøglen du til Guftens Saade
og til mangt et Vensfabs baand
skaffed mig, og uden Traade
fod mig føle ..sfort wave" Aand.
OZ7WB.

For nogle Maaneder siden naaede en amerikansk og en
engelsk Amatør at faa QSO med hinanden paa 1,7 MC.
Det er en Begivenhed, som ikke er indtruffet siden 1922-23,
hvor Amatørerne hovedsagelig arbejdede paa dette Bølgebaand, idet de rigtig korte Bølger først kom i Brug senere.
Den stadige Bedring, der er sket paa 1,7 MC Omraadet
i de sidste Par Aar, stemmer meget godt med Solpletteo
rien. Som bekendt kommer der et Solplet-Minimum i 1934.
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Sommerlejren.
Naar disse Linjer naar ud til Læserne, er E. D. R.s
Sommerlejr ved at aabne. I Maanedens Løb er der gjort
et stort Arbejde fra alle Sider for at faa alt forberedt saa
godt som muligt. Det gælder ikke mindst den tekniske
Side af Sagen. Der er anmeldt op imod en Snes Delta
gere, som bliver i Lejren hele Ugen, og et lignende Antal
har bebudet, at de kommer en eller flere Dage.
Det tekniske Anlæg bestaar af en COPA-PA (paa 3,5
MC) med Heisingmodulation i 1. PA-Trin. Paa 7 MC vil
Opstillingen følgelig blive CO-FD-PA. En nærmere Be
skrivelse af Sender og Antenneanlæg vil fremkomme i
næste Numer, og vi skal her indskrænke os til at beskrive
Højspændingsanlægget, der er bygget af OZ-DR084.

Afstande, selv om Antenneforholdene ikke kan blive sær
lig gode i et mindre Fartøj.
Lejren er, som nævnt i forrige „OZ“, beliggende i
Naaaege, et Par km udenfor Silkeborg. Postadressen er:
E. D. R.s Sommerlejr, Naaege pr Silkeborg. Alle E. D. R.Medlemmer, som har Lyst og Lejlighed til et Besøg i
Lejren, er naturligvis velkomne.

Vi gentager, hvad vi tidligere har meddelt, at der fra
QSL-Centralen kan faas Oplysninger om, hvilke Kaldesignaler, der er i Brug. Dette kan bl. a. anbefales Amatører,
der ansøger om Licens og ønsker et bestemt Kaldesignal
tildelt.
Samtidig kan vi oplyse, at OZ7Q i Nyborg har klaget
over, at en ulicenseret Amatør bruger hans Kaldesignal.
Vi maa bestemt anmode den paagældende om omgaaende
at holde op med det. Misbrug af Kaldesignaler kan abso
lut ikke tolereres.

A Anodeakkumulator og R Spændingsregulatorer.

Som Diagrammet viser, bestaar det af to sammenkoblede
Dynamoer. Den lille Dynamo kan afgive ikke mindre end
1500 MA ved 300 Volt. Gennem Lademodstanden afgives
en passende Strøm til en 200 Volts Anodeakkumulator,
som dels giver Feltstrøm til den store Dynamo og dels
føder CO-Kredsen. Fra de 300 Volt faas Spænding til
Modulator og 1. PA-Trin (eller FD). Den store Dynamo
giver Spænding til sidste PA-Trin. Max. Ydelse er 500
MA, og med Skydemodstanden kan Spændingen reguleres
mellem ca. 250 og 1000 Volt. En Bil anvendes som
Trækkraft.
Faste Udsendelser finder Sted hver Aften fra Kl. 19,1519,30 paa 3,5 MC. Her vil der blive givet Beretning om
Dagens Begivenheder i Lejren og sendt forskellig Under
holdning. Meddelelser om eventuelle Ekstraudsendelser vil
ogsaa blive givet her. Efter Kl. 19,30 er Stationen klar
til QSO med hvem, der ønsker det. Udsendelse kan finde
Sted paa alle Tider, da BCL ikke forefindes. Der benyttes
Kaldesignalet OZ7EDR. Lejrens Modtager er 0-V-2 og
skulde saaledes kunne „trække“ et stort Antal Hovedtelefoner.
Under Sejlture paa Gudenaaen vil der blive medbragt
transportabel QRP-Sender under Kaldesignalet X-OZ5G.
Først og fremmest vil der blive foretaget Forsøg i For
bindelse med den store Lejrstation, men det er jo heller
ikke usandsynligt, at QRP-Senderen kan høres over større

Det er nødvendigt endnu engang at minde om, at Re
daktionen slutter den 5. i hver Maaned. Fotografier og
færdige Tegninger (udført i Tusch), der skal reproduceres,
maa være os i Hænde senest den 1. Skal Diagrammerne
udføres af „OZ“s Tegner, maa vi have dem en Uge tid
ligere. Kun naar disse Tider overholdes, kan vi være sik
ker paa at faa Bladet ud til Tiden og undgaa Hastværks
arbejde.
H. F.

OZ-DR134—N. P, Nøhr Hansen, Skomagergade 12, Nibe.
OZ-DR135—Knud Reker, Ny Østergade 10, Rønne.
OZ-DR136—Robert Nielsen, Hedemarksg. 19, Frederikshavn.
OZ-DR137—Magnus Nielsen, Christiansfeld.

Niels Tuxen, Stenhus pr. Holbæk.
A. Gregersen Christensen, Kayrødsgade 25, Aalborg.
Walter D. Bøwadt, Jomfrustien 13, Sønderborg.
E. B, W. Larsen, Villa „Ly“, Skansen, Nørresundby.
N. P. Nøhr Hansen, Skomagergade 12, Nibe.
E. Vigh Thomsen, Søndergade 11, Frederikshavn.
Eli Andersen c/o Købmd. H. Andersen, Lunderskov St.
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Nordjydsk Amatørstævne.
Søndag
Amatører

og

den

23.

Juli

Interesserede

afholdes

herved

det

første

indbydes.

Der

nordjydske
vil

blive

Stævne,
Lejlighed

hvortil
til

alle

Stations-

besøg, Dyrkelse af kammeratligt Samvær, Besøg paa „Nordjydsk Udstilling" m. m.

Program for Stævnet.
Kl. 15,00: Deltagerne samles paa Banegaardspladsen. Derefter marcheres til
Skovbakken, hvor Deltagerne præsenteres for hinanden. Derefter
Hamfest, Mad kan medbringes,
Kl. 18,00: Fællesspisning paa Restaurant „Ritz".
Kl. 20,00: Besøg paa „Nordjydsk Udstilling“. Derefter Hamfest under frie Former.
Alle Kortbølgeinteresserede bør møde! Hotelværelse kan forudbestilles
ved Henvendelse til OZ7Z, Postboks 45, Nørresundby.

E. D. R.s Emblem

RADIO
MAGASINET

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

REDAKTØR: GEORGE W. OLESEN

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

UDKOMMER □. 1. OG D. 15. HVER MAANED.

ndbetales nemmest paa Postgiro-Konto Nr. 5939.
COrdren kan anføres bag paa Kuponen).

Radio

Magasinet

Skandinaviens
bladfor

flere

kræsne

HvertNumer

Ama

indeholder

Konstruktioner

og

en

Masse Oplysninger om Ra
dio-Branchens

Nyheder.

—

Enhver bør læse Bladet for
at være fuldt ononterét.

Pris 50 Øre.

Ringsted.

Fag

Radiointeresserede.

Bladetforden
tør.

største

Ahrent Flensborgs Boghandel,

er

„OZ“ udgives af Landsforeningen „EXPERIMENTERENDE
DANSKE RADIOAMATØRER,“ Postboks 79, København K.
Ansvarshavende Redaktør: Helmer Fogedgaard pr. Skrøbelev St. Al Korrespondance vedrørende Bladet sendes hertil.
Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
Klager vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsenet.
Sekretær: Ahrent Flensborg, Postboks 11, Ringsted. Hertil
sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold.
Kasserer: Henry Larsen,C. J. Brandtsvej 23, København N.
QSL-Manager: Paul Heinetnann, Vanløse Allé 138, Vanløse.

Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse.
Afleveret til Postvæsenet Torsdag den 13. Juli.
Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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