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Metal Ensrettere for høj og lav Spænding.
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I

lader Strøm at passere, faar vi Ladning i Kondensator Nr.
2 i Serie med den i første Halvperiode ensrettede Spæn
ding. Paa den Maade bliver det muligt at faa en Output
spænding, der er højere end Inputspændingen. Hver Halv
periode giver nemlig en ny ensrettet Spænding i Serie med
Kondensatorernes Ladning.

Metal-Ensrettere findes i mange Variationer til forskel
lige Formaal. De mindste Typer bruges som Detektorer
i store Radiofonimodtagere („Westectors“) og i Maaleinstrumenter, hvorved det bliver muligt at maale Veksel
strøm med Drejespoleinstrumenter. Af størst Interesse for
Senderamatører er de store Modeller for høj Spænding
(Pladespænding til Sendere og Modtagere) (Fig. 1) samt
for lav Spænding (Akkumulatoropladning og Glødestrømsforsyning.
Nedenstaaende angives Data og Priser for Metal-Ensrettere af det kendte „Westinghouse“ Fabrikat.
Type

H.T.5
H.T.6
H.T.7
H.T.8
H.T.9
H.T.10
H.T.ll
Type

L. T. 1
L. T. 2
L. T. 4
L. T. 5
L.T. 6
A. 4
A. 6

Output efter
Filtrering
Volt MA

120
175
200
250
300
200
500

20
25
28
60
00
100
120

Input ved
Maksim. SpændingsforOutput
dobling.
MA
Volt MA

30
30
30
60
60
100
150

Ou t p u t
Ampere
Volt

6
6
6
12
6
9
6

V4
lU
1
1
2
2
3

80 60
110 75
135 90
200 200
240 200
150 300
300 550

Pris

i Shillings

skilte Transformatorer af den Type, som normalt bruges
til en enkelt Ensretter alene, eller man kan klare sig med
een Transformator der giver dobbelt saa høj Spænding.
I 1. Tilfælde vil DC-Spændingen blive dobbelt saa høj
som den, een Ensretter kan yde, mens den i 2. Tilfælde
vil stige en Smule yderligere paa Grund af den forøgede
Spænding over Kondensatorerne.
Ogsaa to broforbundne Ensrettere kan forbindes i Se
rie, men det er her vigtigt at bruge to særskilte Trans
formatorer — een til hver Ensretter — og Serieforbindel
sen maa kun foretages paa DC-Siden. Output-Spændingen
bliver dobbelt saa høj som fra een Ensretter. Forsøger
man at sætte Input-Spændingerne i Serie, vil der blive
Kortslutning i de sekundære Vindinger. Serieforbundne
Ensrettere maa altid være af samme Type.
Ved Parallelforbinding er det ogsaa nødvendigt, at de to
Ensrettere er af samme Type. Man maa ogsaa sørge for,
at Forbindelserne er helt korrekte, da man ellers risikerer,
at den ene Ensretter tager hele Belastningen, hvorved der
er Fare for Ødelæggelse. Transformatoren maa kunne
afgive det dobbelte Output, og Kondensatorernes Kapaci
tet skal fordobles. Output-Spændingen bliver den samme,
som een Ensretter afgiver. Parallelforbinding af Ensrettere
af Højspændingstypen kan f. Eks. have Interesse, naar
man ønsker at bygge Heising-Modulation paa Senderen,
hvorved Anodestrømsforbruget rundt regnet fordobles.
Metal-Ensretterne er ideelle for Amatører, der ønsker
at gøre deres Senderanlæg absolut driftsikkert. Man kan
paa en nem og forholdsvis billig Maade blive fri for de
ustabile Batterier og i Stedet for føde Senderen fuldstændig
fra AC-Lysnet. Desuden er det en Fordel at kunne undgaa Ensretterrør, som hverken i mekanisk eller elektrisk
Henseende er nær saa robuste som Metal-Ensretterne.
Faradius.

12/6
15/17/6
18/6
21/21/35/-

Maxim. Input
Volt

Pris
i Shillings

9
11
11
22
11
14
9

10/6
11/13/15/30/39/6
47/6

Ensrettere kan forbindes i Serie, og det bliver jo aktu
elt, naar man ønsker Senderens Input forhøjet. Ved Spændingsfordobler-Kredsløbet kan man enten benytte to sær

Senderrør for ultrakorte Bølger.
Paa Ultrakortbølge-Omraadet — Bølgebaandene som
endnu ikke er overfyldte — arbejder baade Amatører og
Videnskabsmænd for at udforske saa meget som muligt.
Hidtil har man manglet et driftsikkert Senderrør til mindre
Energi, fordi de sædvanlige Rør ikke er saa godt egnet,
bl. a. paa Grund af deres kortere Levetid.
Telefunken har imidlertid bragt det første seriefremstil
lede Special-Senderrør for ultrakorte Bølger paa Markedet
under Typebetegnelsen RS280. Det kan helt ned til en
Bølgelængde af 3 m endnu levere en Nytteeffekt af 5
Watts. Paa 15 m yder det 20 Watts. Ved forsigtig Be
lastning er Levetiden over 1000 Timer.
1 Røret bruges en indirekte opvarmet Oxyd-Katode, som
er overordentlig stabil. Den kan taale Rystelser, saa Røret
ogsaa kan finde Anvendelse ved transportable Stationer.
Det viser sig desuden, at det nye Ultrakortbølgerør er
fortrinlig egnet til Krystalstyring, hvorved det bliver meget
nemmere at bygge en Ultrakortbølge-Sender med konstant
Frekvens.
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Maanedens Emne.

E.D.R. og de ulicenserede Amatører.
Generalforsamlingen den 3. September 1933 vil utvivl
somt komme til at betegne et Vendepunkt i E. D. R.s
Politik.
Spørgsmaalet
om
Foreningens
Stilling
til
de
ulicenserede Amatører blev denne Gang mere end et
Diskussionsemne. Der blev taget Standpunkt og ind
ført Bestemmelser.
For mange af vore Medlemmer i Provinsen er det
sikkert kommet overraskende, eftersom Dagsordenen intet
røbede i saa Henseende. Men Generalforsamlingen er
Foreningens
største
Myndighed,
og
Flertallets
ønsker
er afgørende, selvom Resultatet muligvis berører enkelte
af vore Medlemmer pinligt. Til Gengæld er der andre,
som er glade over den ændrede Politik.
I den Tid, E. D. R. har eksisteret, er Antallet af
aktive Sender-Amatører steget jævnt over hele Landet.
Saavel Foreningen som Myndighederne har vidst god
Besked med, at der fandtes et stort Antal ulicenserede
Amatører — saa mange, at de endog en Tid udgjorde
over Halvdelen af samtlige aktive Sendere.
E. D. R. har aldrig været glad for denne Tingenes
Tilstand, idet vort Forhold til Myndighederne har lidt
derved. Vi har ikke kunnet vente saa stor Imødekom
menhed hos Autoriteterne, som der vil være Grund til
at regne med, naar Foreningen kun repræsenterer lovligt
arbejdende Medlemmer. Desuden har mange følt det
som et Prestige-Tab for E. D. R. hver Gang et Medlem
kom under Tiltale for Brug af de ganske vist temmelig
uskyldige Apparater, som imidlertid er ulovlige uden
Statens Tilladelse.
Naar der skulde gaa saa lang Tid, inden Foreningen
opgav sin passive Stilling, saa skyldtes det i første
Række Frygten for, at en for skarp Fremfærd imod de
ulicenserede Amatører vilde bevirke et saa stort Tab af
Medlemmer, at E. D. R. kunde komme ud for et Sam
menbrud
i økonomisk
Henseende. Desuden vilde der
maaske være Fare for Dannelsen af en konkurrerende
Organisation,
og
de
ulicenserede
Amatørers
fortsatte
Virksomhed resulterede sandsynligvis i Kaos, naar ingen
længer kunde holde Kontrol med de anvendte Kaldesignaler m. m.
Indenfor Bestyrelsen har der heller ikke været Enig
hed i Bedømmelsen af ulicenseret Sending set fra et
moralsk Synspunkt. Udfra den Betragtning, at der ikke
var Tale om nogen Samfundsfare, og den ulicenserede
Tilstand i Reglen kun var forbigaaende, mente man at
kunne overlade til Myndighederne at tage sig af de mest
graverende Tilfælde, saaledes som det ogsaa er sket i

Aarenes Løb. Endelig maa det til enhver Tid være
Foreningen magtpaaliggende at sikre de nye Amatører
imod at møde for store Vanskeligheder i Starten. Ellers
kan man risikere, at de opgiver et fortsætte, og Haabet
om at faa en ny Amatør, som der altid er Brug for til
Erstatning for de gamle, der forlader os, vil dermed
være bristet.
Erfaringen viser, at det er Kravet om Morsefærdighed, der er den største Aarsag til, at der er saa mange
ulicenserede. De 20 Kr., som Staten kræver i aarlig
Afgift, spiller dog sikkert ogsaa en Rolle. Vi er mange,
som tydeligt ser det uheldige i Bestemmelsen om, at
det er Morsefærdighed, der skal give Adgang til at
foretage de saa tillokkende Sendeeksperimenter. Det er
jo nemlig saa godt som udelukkende den tekniske Inter
esse, der drager — i hvert Fald i Begyndelsen. Men
Bestemmelserne om Morsefærdighed er internationale og
kan ikke fraviges. Den eneste Mulighed er Lempelser,
og noget saadant har E. D. R. som bekendt faaet gennem
ført i Form af en speciel Begynderlicens.
Generalforsamlingen viste, at de Betænkeligheder, Be
styrelsen har haft m. H. t. at opgive Foreningens pas
sive Holdning, ikke næres af Flertallet af Medlemmerne.
Derfor blev Bestemmelsen om at tilbageholde QSL-Kort
til ulicenserede Amatører fra og med 1. Januar 1934
indført med stor Majoritet. Hermed er Retningslinjerne
for E. D. R.s fremtidige Politik uden Tvivl angivet. Det
vedtagne maa sikkert kun betragtes som en Begyndelse,
idet man ønsker at gaa saa skaansomt frem som muligt.
Desuden gaar vi ud fra, at der m. H. t. QSL-Kortene
sker en Undtagelse for de Medlemmer, der paa Grund
af for lav Alder endnu ikke kan faa Licens.
Paa Generalforsamlingen blev der fra en enkelt Side
gjort gældende, at E. D. R. kun skulde skelne mellem
Medlemmer og Ikke-Medlemmer, og at enhver, der be
talte sit Kontingent, havde Krav paa de Goder, Fore
ningen byder paa - altsaa ogsaa QSL-Fordelingen. I
Forsamlingen vandt disse Synspunkter dog ikke tilstræk
kelig Støtte.
Initiativet til at modarbejde og udrydde den ulicen
serede Sending fremkom fra vore københavnske Medlem
mer. Oprindelig var deres Ønsker betydelig mere vidtgaaende. Det Lovforslag, der var indsendt til Besty
relsen, gik ud paa at ekskludere alle ulicenserede SenderAmatører af E. D. R. En saa drastisk Fremgangsmaade
fandt Generalforsamlingen dog ikke tilraadelig paa nu
værende Tidspunkt af Hensyn til Foreningens Velfærd.
Vore
københavnske
Kollegers
Aktion
maa
ses
paa
Baggrund af de fortvivlede Forhold, der er at arbejde
under i Storbyen. Naar der endelig er en beskeden
Pause i Statsradiofoniens Program, fyldes Æteren af
ulicenserede Amatører, saa de lovlige og licensbetalende
ikke kan faa Plads. Desuden faar licenserede Amatører
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ofte Ubehageligheder af BCL-QRM, som stammer fra
ulicenserede. De Synspunkter, som E. D. R.s køben
havnske Afdeling saaledes fremkommer med, maa siges
at være saa godt underbygget, at alle Landets Amatører
vil kunne respektere og forstaa dem.
Tilbage har vi kun en kraftig Opfordring til alle
ulicenserede Amatører om at faa deres Licens i Orden
inden Nytaar. De skal gøre det baade for deres egen
og for E. D. R.s Skyld. Forskellige Steder i Landet
vil der nu blive oprettet Morsekursus, saaledes at Maalet
nemt kan naas. Med lidt god Vilje kan enhver blive
licenseret i Løbet af 3—6 Maaneder. Vi henleder sær
lig Opmærksomheden paa Begynderlicensen, der kun
kræver Hastigheden 40 Bogstaver pr. Minut, og som
mange Amatører i det sidste halve Aar har faaet tildelt.
Det nytter ikke at udmelde sig af E. D. R. som Pro
test mod Generalf or samlingens Beslutning, idet dette
kun vil gere ondt værre. Sandsynligheden taler for,
at E. D. R. for Fremtiden hverken vil taale licenserede
eller ulicenserede Amatørsendere udenfor sine Rammer.
Samtidig med, at Foreningen styrker sit gode Forhold
til Myndighederne og gennem Medlemmernes Enighed
om i Samarbejde at bringe dansk Amatørsending ind i
holdbare Baner, forøges E. D. R.s Magt og Indflydelse.
Aktive Amatører udenfor Foreningen, som følgelig kun
spiller Tilskuerens Rolle, vil der derfor ingen Plads
være til. Samarbejde til Gavn for alle, der ønsker det
bedste for Kortbølgesagen, maa være vort Motto for
Fremtiden.

Levetid betydeligt, hvis Glødetraaden har antaget sin nor
male Arbejdstemperatur, inden der tilsluttes nogen Plade
spænding. Desuden har man den Fordel ved Telefoni- og
Telegrafisendere, hvor Modulationen og Tegngivningen ikke
giver Forandring i Anodeensretterens Belastning, at kunne
indskyde en variabel Modstand i den ene primære Ledning,
hvorved Senderens Output kan reguleres. Hvis Modulati
onen, f. Eks. Klasse B, og ligeledes Telegrafi giver An
ledning til Anodestrømsændring, kan denne Metode ikke
anvendes, men saa maa Spændingen reguleres ved en Trans
formator (herom følger i „OZ" senere).
Jernkærnens Tværsnit er af mindre Betydning, idet den
ved forkert Dimensionering kun giver en mindre Virknings
grad, og da denne i Forvejen er ret ringe, kan vi vist
lade dette ude af Betragtning. Dog anvendes til Klasse B
Modulatorer og Transformatorer til selvsvingende Sendere
Jernkærner af noget større Dimensioner end almindeligt
for at forhindre for stor Spændingsvariation ved den for
skellige Belastning.
Vi har nu fundet eller fremstillet en passende Kærne og
skal til at bestemme Viklingstallene og Traaddimensionerne.
Lad os antage, at det er en Anodetransformator, som
skal afgive 2X500 Volt og 100 MA, altsaa 500X0,1 =
50 Watts. Denne Strøm skal optages af Primæren. Dertil
kommer Tabsstrømmen, der løselig sættes til 10 °/ 0 , altsaa

ved 220 Volt. Vi skal nu have bestemt Vindingsantallene,
naar Jerntværsnittet er 3X3 cm = 9 cm 2 , og Kærnen
bestaar af legeret Blik. I Tabel IV finder vi Vindingsantallet. Da 9 cm 2 ikke findes, gaar vi til nærmeste lavere
Værdi, altsaa 8 cm 2 . Til 220 Volt svarer 920 Vindinger,
Beregning af AC Transformatorer.
og Sekundærens 2X500 Volt giver 2X2080 Vindinger.
Disse Tal er nu bestemt, og vi mangler Traadtykkelserne,
Af N. Munck Petersen, OZ-DR084.
som findes i Tabel V. Til 250 MA kræves Traad paa
(Fortsat).
0,325 mm i Diameter, og Sekundærens 100 MA — altsaa
2X50 MA — giver 0,15 mm. Spolens Længde regnes til
5
cm, og til Vindingerne anvendes Emaljetraad med Dia
Det første, man gør, naar der skal fremstilles en Trans
meterforøgelse
paa 0,04 mm. Da det er umuligt at spole
formator, er at faa en passende Jernkærne, - og en saadan
Vindingerne
tæt
op
ad hinanden, maa man regne, at hver
findes sikkert i de fleste Kasser med Diverse. Jeg skal
med det samme pointere, at man staar sig ved at anvende
en Transformator for Glødestrøm og en for HT, da en
hver Forandring i den ene Viklings Belastning vil influere
paa de andre sekundære Viklingers Spænding. De moderne
højtydende Oxydrør taaler kun en ganske lille Difference
fra den af Fabrikken opgivne Glødespænding. Det gælder Lagenes Højde er = (udvendig Traaddiameter + Papir
baade op og ned. Hvis Glødespændingen er for høj, for mellemlagets Tykkelse)X M- Det giver (0,33 + 0,1)X1,1
damper Emissionslaget, og bliver den for lav, stiger den == ca. 0,475 mm for hvert Lag. Hele Højden bliver her
indre Modstand — særlig ved Ensretterrør — betydeligt, efter 0,475X7 = 3,5 mm. Isolering mellem Primær og
hvorved det indre Watt-Tab stiger. Denne Energi omdan Sekundær er 1 mm Papir.
nes til Varme inden i Røret, hvilket i høj Grad virker
ødelæggende. Desuden forlænges Sender- og Ensretterrørs
H. F
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lede

Højde

=

3,5+1+5,75=10,25

mm,

som

sammen

med ca. 4 mm til ind- og udvendig Isolering ialt giver ca.
14 mm.

Tabel III — Almindeligt Transformatorblik.

Jern- Volt

Antal Vindinger ved:___________________________________

tvær- pr.
snit

Vin-

i cma

ding

1
2
3
4
5

6

2,5 V.

4,0 V.

5,0 V.

0,02
0,04
0,06
0,08
0,10

125
63
42
31
25

200

0,12

21

250
125
83
63
50
42
31
25

8

0,16

10

0,20

12.5
15.0
17.5
20.0
25.0
30.0

0,25
0,30
0,35
0,40
0,50
0,60

Jern

Volt

tvær

pr.

snit

Vin

i cm2

ding

1
0,03
2
0,06
3
0,09
4
0,12
5
0,15
6
0,18
8
0,24
10
0,30
12.5 0.375
15.0 0,45
17.5 0,50
20.0 0,60
25.0 0,75
30.0 0,90

(Fortsættes).

100
67
50
40
33
25

16
13

20

10
8

16
13

7

11

6

10
8

5
4

7

20

6,0 V.
300
150
100
75
60
50
38 ’
30
24

17
14
13

20

10

12

8

10

17
15

7,5 V.

127 V.'

150 V.

220 V

300 V.

375
188
125
94
75
63
47
38
30
25

6350
3175

7500
3750
2500
1875
1500
1250
940
750
600
500
430
375
300
250

11000

15000
7500
5000
3750
3000
2500
1875
1500

22
19
15
13

2120
1590
1270
1060
790
635
510
425
363
318
254

210

5500
3660
2750

2200
1830
1375

1100
880
735
630
550
440
365

750 V.

400 V.

500 V.

10000

12500
8300
6250
5000
4150
3100
2500

6700
5000
4000
3350
2500

2000
1600
1335
1140

1200
1000
860
750
600
500

1000
800
665

1000V.

835

12500
9400
7500
6250
4700
3750
3000
2500
2140
1875
1500
1250

500 V.

750 V.

1000 V

5550
4150
3330
2780
2080
1670
1335

8350
6250
5000
4160
3120
2500

11500
8350
6660
5550
4160
3330
2665

1120
1000

1665
1500
1250

2000
1670
1430
1250

1000

10000
8350
6250
5000
4000
3335
2850
2500

2000
1665

Tabel IV — Legeret Transformatorjern.
Antal Vindinger ved:______________________________

2,5 V.

4,0 V.

5,0 V.

6,0 V.

7,5 V.

127 V.

150 V.

220 V.

300 V.

83
42
28

133
67
45
33
27

200

10000

1220

17

21

1670
1250

8

13
11
9

17
13
11

20

8

10

12

7

8

10

17
15
13

4225
2115
1410
1060
845
710
530
423
340
282
254

7730
3660
2450
1830
1465

10

250
125
83
63
50
42
31
25

5000
2500
1670
1250

22

166
83
56
42
33
28

7

8

10

21
17
14

7
5
4
3

100
67
50
40
33
25
16
13

20

1000
830
625
500
400
330
300
250

212

200

169
141

8

920
735
585
490
440
367
294
244

167

400 V.

5000
3330
2500

2000

6700
4450
3350
2670

2220

1000
800
665
600
500
400
330

1670
1335
1070
890
800
665
535
445

2C00

835
670
555

2200
2000

1000

1670
1330

835

1100

Tabel V.
Strøm i
MA
Diameter i
mm.

50

75

0,15

0,18

100 150 200
0,20 0,25

250 300

0,30 0,325 0,35

400

500

750 1000 1500 200025003000

0,40

0,45

0,55

Usædvanlig Kortbølgemodtager.
(Efter „TheWireless World").
For den eksperimenteringslystne Amatør vil Modtageren,

0,80 0,90

O,65

1,00 1,20

5000 7500 10000
1,50

1,80

2,00

15000

2,50

Er man kendt med Armstrongs superregenerative Arran
gement, forklarer Diagrammet i nogen Grad sig selv. Det
vil erindres, at en af de største Ulemper ved denne Mod
tagertype

er

med

umaadelige

den

den

daarlige
store

Selektivitet,

og

HF-Forstærkning,

i

Forbindelse
der

opnaas,

som her skal omtales, være af ikke ringe Interesse. Det

bliver Skavanken endnu mere udpræget. For at overvinde

drejer sig om et superregenerativt Kredsløb med eet Rør,

denne Mangel er der tilføjet en Selektivitetsenhed, som er

som kan give overraskende Resultater.

koblet til Gitterkredsen ved Hjælp af en Kondensator med
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ringe Kapacitet. Det er fordelagtigt, at Kondensatoren er
variabel.
Fremgangsmaaden kan maaske synes temmelig urimelig,
naar det gælder Kortbølgemodtagning, hvor alle Kilder til
Tab maa undgaas. Men i Praksis spiller det ingen Rolle
ved superregenerative Modtagere, hvor Følsomheden jo er
meget stor.

Alle afstemte Kredse og dermed forbundne Dele — in
kluderet Røret, som er af Skærmgittertypen — skal fuld
stændig afskærmes paa alle Sider. Dette er meget vigtigt,
hvis Selektiviteten, der er opnaaet ved Hjælp af den ekstra
afstemte Kreds, skal bibeholdes. En superregenerativ Mod
tager kan nemlig i overraskende Grad optage Signaler paa
Spoler og Ledninger alene, selv om de er afskærmet. Ofte
er en Antenne af ringe eller ingen Virkning.
For at undgaa ekstra Spoleskiftning er der Aftapning
paa Antennespolen, saa den kan dække de ønskede Bølgebaand, mens Gitterspolen kan gøres udskiftelig. Man kan
ogsaa bruge to af de almindelige Kortbøigespoler, der
dækker et dobbelt saa stort Bølgeomraade. Ved denne
Modtager er Spolernes Effektivitet ikke af overvældende
Betydning, og man kan nemt fremstille dem selv med
meget tilfredsstillende Resultater. Spolerne paa 600 Vin
dinger er af den almindelige gammeldags Honeycomb-Type,
og Koblingen mellem dem skal kunne varieres.
Forsøg med denne Modtager — og ved Anvendelse af
en lille indenaørs Antenne omkring 12 engelse Fod lang
— har vist, at 15 eller flere amerikanske og canadiske
Stationer kan høres saa godt som hver Nat. W8XK, Pitts
burg paa 48,86 m og 25,27 m gaar ofte igennem paa
Højttaler med moderat Styrke. Alle Resultater kommer ikke
straks ved denne Modtagertype, som kræver en betydelig
Øvelse og Taalmodighed. Men netop derfor er her noget
at gøre for Eksperimentatoren, som har Haab om at opnaa forbavsende Resultater med denne ualmindelige Op
stilling.
Styrken af „Kvælersvingningerne“ — reguleret med den
variable Modstand — har stor Indflydelse paa Modtage
rens Præstationer. Den bedste Styrke kan kun findes ved
Forsøg, og maaske varierer den med de forskellige Bølge
længder. De, der ønsker at faa det mest mulige ud af et

enkelt Rør, kan ikke opdrive noget Diagram, der kan
klare sig med den superregenerative Opstilling, og med
forbedret Selektivitet lover den godt i Kappestriden med
mange af de mindre Superheterodyn-Arrangementer.

(Oversat af OZ7F).

Diagram-Serien IV,
Omstaaende vises Diagrammet af en tysk IndustriKortbølgemodtager. Til denne Modtager benyttes ganske
almindelige indirekte opvarmede Rør undtagen for Pentodens Vedkommende. Modtageren arbejder paa følgende
Omraader:
Bølgelængde
i m.

15 - 18
18 - 23
23 - 32
32 - 50
50 -100
200-600

Frekvens i MC. Gittervindinger

20

16,7
13
9,4

6

16,7
13
9,4

47a

6

67a
772
1172

3

197a

Tilbagekobl.
Vindinger

47a
57a

57a
57a
97a

Der er saaledes omtrent lige stor Frekvensforskel for
hvert Omraade, hvilket sikrer ligelig Fordeling af Senderne
paa Skalaen.
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For sidste Omraade er indbygget speciel Tilkoblingsspole og anbragt særlig Antennebøsning. Det giver bedre
Selektivitet paa Radiofonibaandet, end naar Antennen kob
les direkte til HF-Trinet. Spoleskiftningen foregaar uden
Parallel- eller Seriekobling af Vindingerne. Hvert Omraade
har sin Afstemningsspole og sin Tilbagekoblingsspole.
Afstemningen foregaar ved Hjælp af Kondensatoren K
paa 500 cm. Modtageren er haandjusteret med KrystalOscillatorer, og hver Skala er tegnet for sig. Det garan
terer stor Nøjagtighed. Paa Diagrammet bemærkes end
videre en Kondensator i Serie med hver af Kortbølgeafstemningsspolerne. Paa den Maade lader Afstemningskondensatorens maksimale Kapacitet sig ændre, saaledes at
det er muligt at forskyde Bølgeomraaderne lidt ved Juste
ringen. Derved opnaar man at kunne nøjes med meget lille
Overlapning.

Spolerne er viklede paa Pertinaxrør, 35 mm i Diameter
og 100 mm lange og anbragt Side om Side i en Halv
kreds i en fælles Afskærmning. For de to første Omraader er anvendt 1,5 mm tyk emaljeret Traad, mens der i
de øvrige bruges Tykkelsen 1 mm. Piller man Laaget af
Spolekassen, kan man tælle Vindingerne paa de 5 Kort
bølgespoler, hvad der er uhyre praktisk for Hams. Vindingstallene er angivet i Tabellen over Bølgeomraaderne.
HF-Drosselspolerne er viklede i 5 Sektioner. 1. Sektion
spærrer for laveste Omraade, 1 .+2. Sektion for andet
Omraade o. s. v. Herved opnaas særdeles effektiv og jævn
Spærring uden Omskiftning — en Metode jeg i en tidligere
Artikel om HF-Droslen har beskrevet mere indgaaende.
Koblingskondensatoren mellem HF og Detektor er ind
stillet paa en gunstig Værdi under Justeringen paa Fa
brikken.

Af konstruktive Enkeltheder skal nævnes, at der er an
vendt meget tykke Ledninger i Apparatet, Afstemningskondensatoren har Kuglelejer, Indstillingsknapperne er ikke
fastgjort med Skruer, men med en Fjederanordning. Tilbagekoblingskondensatoren, der er af Luft-Typen, er an
bragt 5 cm fra Forpladen og forsynet med en Fjeder, der
presser paa Siden af Aksen, saaledes at Gangen er fuld
kommen jævn, og Kondensatoren „staar fast“.
Alle Modstande er anbragt samlet paa en Plade. Led
ningen fra Gitterkondensatoren til Detektorrørets Gitter
er afskærmet. Dette er meget fikst udført, idet Ledningen
gaar i et Pertinaxrør med 8 mm Diameter. Røret er be
viklet med 0,5 mm Kobbertraad, hvis Ender saa er sammenloddede.
Ligeledes skal anføres, at Netafbryderen ikke er anbragt
paa Forpladen eller i selve Apparatet. Der er i Stedet
for indbygget en Trykknap-Afbryder i selve Ledningen,
der forbinder Apparat og Vægkontakt. Man undgaar saa

ledes at føre Netledningerne rundt i Modtageren og for
mindsker derved Netstøj.
I LF-Trinene bemærker man den yderst gennemførte
Afkobling. Værdierne paa Modstande og Kondensatorer
retter sig i det store og hele efter, hvilke Rør man be
nytter. Desværre var det ikke muligt at se Modstandenes
paastemplede Værdier, da disse med Undtagelse af Antenne-Gittermodstanden var vendt ind mod Monteringspladen. Ensretteren er udeladt, da der intet nyt var at
finde der. Kun bemærker man paa Diagrammet en Kon
densator mellem Net og Jord.
Med Modtageren, som jeg gennemrodede for Diagram
mets Skyld, kunde jeg under mit Studieophold i Sachsen
modtage London, Rom, Wien, Skamlebæk, OZ7F, og 5G
med en mægtig R10 paa Højttaler. Amerika gik i Regelen
ogsaa ind med god Højttalerstyrke.
Maaske kan disse Linier give et Fingerpeg baade for
Amatører og for danske Apparatfabrikker, som saa vidt
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4)

vides ikke har vovet sig ud paa de korte Bølger i deres
Fabrikation. At en speciel Kortbølgemodtager vil finde
Afsætning herhjemme er vel meget tvivlsomt. Dertil er
Markedet for lille. Men at Fabrikkerne kunde indbygge
Kortbølgeomraade i deres bedre Modtagere var der vist
intet i Vejen for. Over 50% af de bedre tyske Modtagere
er forsynede med Kortbølgeomraade, enten det drejer sig
om Superopstillinger eller Modtagere med 1 eller 2 Trin
HF, og de fleste af dem virker tilfredsstillende.

Begge Oscillatorer sættes samtidig i Funktion, og For
stærkeren afstemmes til Fællesfrekvensen Fq + F^

5)

Kobling og Afstemning af Antennen. Derved maa
det paases, at Koblingen ved L] L 2 er ligesom den
ved l^, men med omvendt Vindingsjustering,
da man ellers faar en Antennestrøm af Frekvens
Fq og ikke Frekvens Fq -f- F^ .

Senderen arbejder paa enhver Antenne, naar de foran
nævnte Betingelser er overholdte. Betjeningen er lettere
end ved en normal krystalstyret Sender med Forstærker,
idet en Tilbagevirkning paa Oscillatoren fra Forstærkeren
eller Antennekredsen er umulig. Neutrodynstabilisering er
altsaa unødvendig. For at forandre Bølgelængde behøver
Hjælpeoscillatorens Kondensator altsaa blot at stilles om,
hvorpaa C] et'terreguleres.

OZ7WB.

Krystalstyret Sender

med regulerbar Bølgelængde.
C Efter „CQ“).
Krystalbølgelængder forandres meget lidt ved Afstandsforandring af Krystalholderens ene Elektrode, men den her be
skrevne Metode tillader en større Variation i Valg af Bølge
længde. HvisBaandet skal bestryges fra 7000—7300 KC, maa
der benyttes et Krysta! paa 6700 KC. Den særlige
Hjælpeoscillator H, som har Bølgeomraadet 500—1000 m,
frembringer den Frekvens, der mangler i at naa den øn
skede Bølgelængde. Afstemningen af Forstærkeren faar

Det er vigtigt at opbygge Hjælpeoscillatoren, saa at den
ikke kan svinge paa Antennen. 1 modsat Fald kan der
komme Forstyrrelser paa BCL-Stationer.

man nu af Summen af begge Frekvenser F s = Fq -f F^

At angive sit Kaldesignal paa et fremmed Sprog, saa
ledes at det forstaas, og der ikke f. Eks. paa Engelsk
tages fejl af D og B, volder altid Vanskelighed. En
engelsk Amatør raadede mig fornylig til at benytte et
„key word“ fra Listen over Western Union’s Key Words.
Her er Listen til Tjeneste for andre Amatører, der har
været i samme Vanskelighed som jeg: .

(Oversat af OZ4H).

For Telefoniamatører.

Selvfølgelig er Senderen ikke matematisk konstant, men
i alt Fald meget mere konstant end en MO-PA. Det vanske
ligste bestaar i at holde Hjælpeoscillatoren konstant paa
500 m.

A
B
C
D
E
F
G
H
i
J
K
L
M

Indstillingen foregaar paa følgende Maade:
1) Forstærkertrinnet tilsluttes. Anodestrøm og Gitter- .
forspænding indstilles paa en Tiendedel af det nor
male Forbrug.
2) Krystaloscillatoren tilsluttes; Koblingen reguleres, til
der er opnaaet maximal Anodestrøm.
3)

Krystaloscillatoren tages fra, Hjælpeoscillatoren til
sluttes, og Afstemningen foretages, indtil man har
naaet samme Anodestrøm som ved 2 ).

= Adam
= Boston = Chicago
= Denver
= Edward
= Frank
= George
= Henry
= Ida
= John
= King
= Lincoln
= Mary

N = New Y(
O = Ocean
P = Peeter
Q = Queen
R = Robert
S = Sugar
T = Tom
U = Unicorn
V = Victor
W = William
X = X-ray
Y = Young
z
- Zebra

OZ1D.

«

CO-FD-PA
til Salg.- — Nærmere Oplysninger hos OZ8J, Jernbane
pladsen, Faaborg.

Knud Langaa-Jensen.
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Livlig Generalforsamling i E. D. R.
De ulicenserede Amatører under Debat. - Tegn til Kursændring i Foreningens Politik.
E. D. R.s Generalforsamling plejer ikke at være kedelig,
og den blev det heller ikke i Aar. Skønt Dagsordenen
intet opsigtsvækkende røbede, saa kom de mange Del
tagere dog til at opleve en begivenhedsrig Eftermiddag
med skarpe Meningsudvekslinger, hvor end ikke direkte
Trusler manglede. For de indviede kom det ikke over
raskende, men mange af vore Medlemmer ud over Lan
det, som ventede en rolig Generalforsamling, har sikkert
hentet sig en Del Forbavselse.
Deltagerne samledes paa Radioudstillingen i „Forum“,
hvor man tilbragte et Par Timer. Foruden E. D. R.s smukke
Stand var der særlig Interesse for de nye Rørtyper. Ogsaa
de faa Firmaer, der udstillede Løsdele, kunde glæde sig
ved stort Besøg af vore Medlemmer. Det er ikke for
meget at sige, at E. D. R. paa det Tidspunkt prægede
Udstillingen. Overalt, hvor man vendte sig, kunde man
se Mennesker, der bar vort Emblem.

OZ2Q, der nu forlader Bestyrelsen efter i 3 Aar
at have været E. D. R.s Formand. (Fotografiet
er nogle Aar gammelt).
Selve Generalforsamlingen begyndte Kl. 15 i „Ny Rosenborg“s Selskabslokaler. Deltagernes Antal var ca. 60,
hvoraf omtrent Halvdelen var fra Provinsen. Den nordjydske, midtjydske og fynske Afdeling var repræsenteret
af Formændene, som er henholdsvis OZ7Z, OZ5MK og
OZ5G. Den sønderjydske Afdeling havde sendt OZ7TN
som sin Repræsentant. Iøvrigt var der mødt adskillige
Medlemmer fra baade Vestjylland og Vendsyssel.

Den fungerende Formand, Ingeniør cand. polyt. Gerhard
Hansen bød velkommen. Efter at Deltagerne var præsen' teret for hinanden, valgtes OZ7KB til Dirigent, og han
gav straks Ordet til den fungerende Formand, der aflagde
BERETNINGEN.
Det forløbne Aar maa siges at have været tilfredsstillende
for E. D. R. Medlemsantallet er steget jævnt, saa 1 / 4 Tusind
snart vil kunne naas, og Foreningens økonomiske Forhold
er forbedret. Særlig maa fremhæves, at Medlemsbladet er
udvidet til den dobbelte Størrelse, uden at nogen Forhøjelse
af Kontingentet har fundet Sted. Dette er muliggjort ved,
at saavel Redaktør som Medarbejdere har ofret sig for
Sagen uden Honorar.
De aktive Amatørsenderes Antal er steget stærkt, saa
ledes at der i Øjeblikket er lige ved 100 licenserede Sta
tioner. Dette har ogsaa givet et stort Arbejde for QSLCentralen, hvorfra adskillige Tusind Kort er ekspederet i
Aarets Løb. I de sidste Maaneder er QSL-Centralen bleven
ledet af OZ4H, som har nedlagt et stort Arbejde deri.
Bl. a. er der lavet et meget udførligt Kartoteksystem, som
paa udmærket Maade simplificerer hele QSL-Centralens
Virke.
Af Begivenheder i Aarets Løb er der særlig Grund til
at nævne følgende:
E. D. R. deltog i Radio-Jubilæumsudstillingen i Eftéraaret,
hvor vi havde en smuk Stand og fik mange nye Medlem
mer. Desuden var der den store juletest, som var tilrette
lagt af OZ2E og fik et udmærket Forløb.
I 1933 er det særlig Landsstævnet i Fredericia, der
erindres. Det blev som sædvanlig en Sukces med Tilslut
ning fra hele Landet. Som det vil erindres, blev der ved
den Lejlighed vedtaget en Resolution, som E. D. R. ind
sendte til Generaldirektoratet. Desværre saa man sig ikke
i Stand til at opfylde vore Ønsker.
Ogsaa E. D. R.s Sommerlejr var en af Aarets store Be
givenheder. Den har været udførligt refereret i „OZ“ for
nylig og behøver derfor ikke at omtales nærmere her.
Som sædvanlig har der Aaret igennem været afholdt en
Mængde lokale Stævner i Landsforeningens forskellige Af
delinger, og det er altsammen medvirkende til det gode
Samarbejde, vi har indenfor E. D. R. En Del af Afdelin
gerne har ogsaa arrangeret Morsekursus. I Løbet af Aaret
blev den københavnske Afdeling dannet, og den er nu
blevet saa stor, at den har faste Mødeaftener i egne Lo
kaler. Den tidligere store jydske Afdeling er blevet delt
i 3 mindre, og det har allerede vist sig, at det af rent
praktiske Grunde er en stor Fordel.
Alt tyder saaledes paa, at E. D.R. er kommet ind i det
gode stabile Spor, hvor Foreningen vil være i Stand til at
yde det bedst mulige for Medlemmerne. Og Mulighederne
er ikke udtømt endnu. I jo højere Grad Amatørerne sam
les om E. D. R., jo mere vil der kunne udrettes i Fremtiden.*)
*) Beretningen er her gengivet i stærkt forkortet Form.
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Red.

Beretningen blev modtaget med Bifald fra Forsamlingens
Side. Som næste Punkt paa Dagsordenen aflagde Kasse
reren, OZ7HL
REGNSKABET.
Status blev oplæst, og det fremgaar heraf, at Forenin
gens økonomiske Forhold er blevet væsentligt forbedret i
Aarets Løb, selv om de gamle Vanskeligheder endnu ikke
er helt ude af Verden. OZ5G ønskede Status offentlig
gjort i Medlemsbladet for Fremtiden, og Bestyrelsen med
delte, at man havde taget Bestemmelse om det samme.
OZ1W vilde gerne have oplyst, hvorfor Posten Kontor
artikler er saa stor. Kassereren meddelte, at der i Aarets
Løb var anskaffet mange Tryksager, saasom Love, Certi
fikater, Udstillingsbrochurer m. m., saaledes at disse Ud
gifter ikke kunde ventes at figurere paa næste Aars Regn
skab. Desuden var der gaaet 150 Kr. til Anskaffelse af
en Skrivemaskine til Kassereren. OZ4H m. fl. kritiserede,
at man havde sat Foreningen i Udgift til en Skrivemaskine,
men Formanden paapegede imidlertid, at det var ganske
nødvendigt. Derefter blev Regnskabet enstemmigt godkendt.
BESTYRELSESVALQET.
OZ1D og OZ7F var paa Omvalg. D’Herrer J. Steffen
sen og Gerh. Hansen samt OZ3NN ønskede sig fritaget
for at fortsætte i Bestyrelsen paa Grund af manglende
Tid. Inden Valget fik OZ4H Ordet. Han ønskede, at der
fremtidig kunde blive et mere intimt Samarbejde mellem
de enkelte Bestyrelsesmedlemmer, end der hidtil havde
været. Det er Folk, der vil bestille noget, vi har Brug
for, og det vil ligeledes være en Fordel, at Foreningen
bliver ledet af aktive Amatører.
Følgende blev foreslaaet til Bestyrelsen: OZ1D, OZ7F,
OZ4H, OZ7KIS, OZ2VH, OZ7Z, OZ7HL og OZ3FL.
Fra OZ7HL’s Side slaas til Lyd for at faa saa mange
københavnske Amatører i Bestyrelsen som muligt, da det
vil lette Samarbejdet. OZ5G nævner en Del Provins
amatører, som han særlig opfordrer til at stemme paa.
OZ7EL ønsker ældre og erfarne Amatører i Ledelsen og
paapeger Ansvaret for at føre Foreningen heldigt videre,
efter Afgangen af en saa dygtig Formand som OZ2Q.
Wigh-Thomsen, Frederikshavn kom med det udmærkede
Forslag, at hver af Kandidaterne til Bestyrelsesvalget for
inden skulde udtale sig om deres Planer. OZ1D redegjorde
ganske kort for sit Syn paa Sagerne, som iøvrigt staar at
læse i hans Indlæg i „OZ“s August-Nr. Først og fremmest
ønsker han, at E. D. R. skal tage tydeligt Afstand fra
ulicenseret Sending. OZ7F’s Standpunkt var det, at Spørgsmaalet om de ulicenserede nærmest var E. D. R. uved
kommende, idet Foreningén maa have andre Opgaver end
at gaa Myndighederne i Bedene. Iøvrigt agtede han at
fortsætte sit Arbejde som hidtil. OZ7Z udtalte sig i lig
nende Retning, idet han paapegede, at det ikke var E. D.
R.s Pligt at holde Kontrol her. Derimod har Foreningen
sin Opgave i at vejlede og hjælpe Begynderne, bl. a. ved
Morsekursus.
Der begyndte nu en livlig Diskussion om de aktuelle
Spørgsmaal, der var rejst, og det faar Formanden til atoplyse, at man egentlig havde regnet med at vente med
den Diskussion til senere, idet der var Lovforslag fremme
om samme Emne. Nu vilde han dog ganske kort meddele,
at det paagældende Forslag gaar ud paa at ekskludere

ethvert Medlem af E. D. R., som sender uden Licens. Der
ytres fra flere Sider Betænkeligheder over en saadan Para
graf, som kan blive til stor Skade for Foreningen i øko
nomisk Henseende. OZ7HL anbefaler dog kraftigt at ved
tage Forslaget. OZ7KIS, OZ2VH og OZ3FL faar ogsaa
Lejlighed til at udtale sig om deres Planer, og de viser
sig ogsaa at være Modstandere af ulicenseret Sending.
OZ7KIS omtaler Planerne om en Klubsender, hvorfra der
kan sendes Morsekursus til hele Landet.
Den skriftlige Afstemning til Bestyrelsesvalget fandt nu
Sted. Der blev afgivet 64 Stemmesedler + 3 ugyldige
og 1 blank foruden Fuldmagter. Stemmerne faldt saaledes:
OZ4H (69), OZ7F (67), OZ7Z(66), OZ1D (56), OZ7KIS
(52), OZ2VH (43), OZ7HL (42) og OZ3FL (24). Følgelig
blev de 5 første valgt. Til Revisorer valgtes OZ7SS og
OZ7HL. OZ2E motiverede en varm Tak til d’Herrer J.
Steffensen og Gerhard Hansen for deres store Arbejde for
E. D. R. gennem Aarene, og han udbragte et kraftigt be
svaret Leve for dem.
EVENTUELT.
Sidste Punkt paa Dagsordenen var nu naaet, og man
paabegyndte Behandlingen af nogle Lovændringer, hvoraf
§ 13 alene tog et Par Timer. De øvrige Ændringer blev
vedtaget under eet uden Diskussion. I § 1 er ingen Ændringer, og § 2 bringer kun en uvæsentlig Tilføjelse. § 3
fastslaar, at Aarskontingentet ikke maa overstige 18 Kr.,
og at Bestyrelsen kan nedsætte det, naar det skønnes
forsvarligt. Den gamle Ordning, hvor man kan være Med
lem for 10 Kr. om Aaret uden Medlemsblad, bortfalder.
Iflg. § 4 gaar Foreningens Regnskabsaar fra 1. Juli til
30. Juni. Regnskabet skal omfatte Kasseregnskab og Status
pr- 30 /6§ 5 fastslaar, at Bestyrelsen bestaar af en Formand og
6 andre Bestyrelsesmedlemmer. Formanden skal fremtidig
vælges særskilt paa Generalforsamlingen, og af de 6 Be
styrelsesmedlemmer afgaar hvert Aar Halvdelen efter Tur.
I § 6 er der ingen Ændringer af Betydning. § 7 viser en
Ændring i Dagsordenen, der fremtidig skal være saaledes:
1) Valg af Dirigent. 2) Formanden aflægger Beretning.
3) Kassereren fremlægger Regnskabet i revideret Stand.
4) Eventuelle Forslag tii Lovændringer. 5) Valg af Be
styrelse. 6) Valg af 2 Revisorer. 7) Eventuelt. § 8 har
ingen Ændringer, og til § 9 er blot tilføjet, at ved Af
stemninger kan fraværende Medlemmer lade sig repræsen
tere ved Fuldmagt. I § 10 forekommer ingen Ændring af
Betydning. Derimod har § 11 faaet den vigtige Tilføjelse,
at Lovforslag, der af Bestyrelsen skønnes at være af vital
Betydning for Foreningen, skal for at vedtages opnaa
simpel Stemmeflerhed gennem Urafstemning. I § 12 er der
ikke ændret noget af Betydning.
Endelig kom den famøse § 13, som efter et til Besty
relsen indsendt Lovforslag skulde ændres, saaledes at Med
lemmer, der sender uden Licens, skal ekskluderes af Fore
ningen. OZ2E ønskede Forslaget nærmere motiveret fra
den københavnske Afdeling, som stod bag det, og OZ5G
henviste til Urafstemning. OZ7F anførte, at man kunde
vente stor Udvandring af Foreningen, og at det ikke var
udelukket at mange licenserede fulgte med for at vise deres
Sympati. OZ7SS mente ikke, at Faren var saa stor, idet
man naturligvis maatte sætte et halvt eller et helt Aars
Respit, før Loven skulde træde i Kraft. Man kunde maaske
i Aar nøjes med at indføje en Bestemmelse om, at QSL-
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Kort ikke ekspederedes til ulicenserede. OZ5H syntes, at
Paa et Møde efter Generalforsamlingen har Bestyrelsen
man i tilstrækkelig mange Aar havde drøftet det Spørgskonstitueret sig som følger: OZ4H (Formand), OZ2E (Næst
maal, saa det var rart at faa en Afgørelse i Dag. OZ2Q
formand), OZ1D (Sekretær), OZ7F (Redaktør) og OZ7KIS
mener, at man bør udsætte denne Afgørelse til næste Aar.
OZ4H finder det farligt at udsætte Sagen. Vi har i Dag» (Kasserer). Desuden bestaar Bestyrelsen af OZ7Z, OZ7T
og OZ2VH, idet sidstnævnte er indtraadt iflg. Lovenes §
ligesaa mange ulicenserede som licenserede. OZ2E mener,
at Bestemmelsen om at holde QSL til ulicenserede tilbage
6. OZ4H fortsætter desuden som QSL-Manager, og OZ7HL
er nok. OZ7F hævder igen, at ulovlig Sending er et privat
varetager Kassererposten indtil 1. Oktober.
Spørgsmaal, som alene vedrører de paagældende Amatører
og Myndighederne. Hvorfor er det værre at være ulicenseret i Dag, end da alle vi andre var det? Dette faar
Gerhard Hansen til at spørge, hvor mange i hele Forsam
lingen, der havde Licens, inden de begyndte at sende. Af
x. - OZ1X.
de ca. 60 Amatører, der var tilstede, rejste 4 sig op(!). Det
var et Øjeblik med en ganske særegen Virkning.
OZ2Q foreslaar en anden Vej, man kunde gaa. Der kunde
sendes en Skrivelse til Generaldirektoratet, der paapegede
hele det uheldige Forhold, som E. D. R. ikke sympatiserer
med. Samtidig kunde anmodes om, at der blev taget
haardere fat paa de ulicenserede. Ændringen i § 13 kunde
saa vente til næste Aar. Forslaget mødte baade Tilslut
ning og Modstand, men det vedtoges til sidst at henlægge
det. OZ7Z fastslog, at E. D. R. ikke har Myndighed over
for de ulicenserede; det har kun Statstelegrafen. Vi maa
derimod hjælpe Begynderne saa meget som muligt — sær
ligt med Morsekursus. Og det maa tydeligt pointeres i
„OZ“, at E. D. R. vil gøre det yderste for Med
lemmerne for at hjælpe dem til Licens. OZ1D for
langte Klarhed over E. D. R.s Stilling til Sagen. Vi maa
definitivt tage Afstand fra ulicenseret Sending. Naar E. D.
R. fralægger sig Ansvaret, og der hersker Uklarhed, faar
Myndighederne Indtrykket af, at vi sympatiserer med de
ulicenserede, og det er dog slet ikke Tilfældet. Mange
andre, bl. a. OZ7KIS, OZ7DV og OZ5MK, deltog i Dis
kussionen. Selv om der ikke var Enighed, saa kunde der
ikke herske Tvivl om, at der er sket et Omslag i Flertallets Syn paa de ulicenserede. Dette maa naturligvis præge
Bestyrelsens Arbejde i Fremtiden, ligesom Tendensen i
„OZ“s Spalter maa være i Overensstemmelse hermed.
Paa Grund af det fremrykkede Tidspunkt begyndte der
OZ1X begyndte som Radioamatør med en 1-Rørsnu at blive Uro i Forsamlingen. § 13 i sin skarpe Form
kom til Afstemning, men blev forkastet. Omsider enedes
modtager i 1924, og den første Kortbølgemodtager fik
man om at beholde den gamle % 13 i uændret Form og i
han
omkring 1928. Sendeeksperimenterne paabegyndtes i
Stedet for indsætte en ny § 14, der lyder saaledes: Fore
Sommeren 1931, og den første QSO opnaaedes i Sep
ningen viderebesørger ikke QSL-Kort til eller fra ulicense
rede Medlemmer. Dette træder først i Kraft fra 1. Jan.
tember samme Aar med en B406 som Svingningsrør.
1934. (Naturligvis berører det ikke DR-Amatørerne). Efter
Senere er en Række forskellige Sendere gennemprøvet
nogen Diskussion blev det vedtaget; ca. 10 pCt. af Del
tagerne stemte imod. Den tidligere § 14 faar derefter for at opnaa den bedst mulige Kvalitet. I Øjeblikket bruges
Numeret 15 og er iøvrigt uændret.
eri MO-PA med 12—15 Watts Input. OZIX blev licenDermed var Generalforsamlingen afsluttet. Den efter
seret i Marts 1933.
følgende Fællesspisning fik som sædvanlig et muntert For
løb, og inden Deltagerne skiltes, blev de af Howok Films
Co. indbudt til gratis Tonefilmsforestilling i et Sidelokale.
OZ7WH var Sjælen i Foretagendet, og han høstede stort
Bifald. Særlig den morsomme Film fra E. D. R.s Sommer
lejr ved Silkeborg gjorde stor Lykke. OZ7WH har som
bekendt selv optaget den, og han fortjener Tak, fordi han
E. D. R.s senderjydske Afdeling indbyder herved
hverken har skyet Udgifter eller Besvær ved Optagelsen og
alle Interesserede til Stævne Søndag den 24. Sep
Fremvisningen. Paa denne udmærkede Maade blev en af
tember Kl- 15 paa Hotel „Folkehjem", Aabenraa.
de mest bevægede Dage i E. D. R.s Historie afsluttet.

Danske Hams,

Sønderjydsk Stævne.

OZ7PH.
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E.D.R. paa Radioudstillingen.
nægtende, udbrød hun forundret: „Ja, da synes jeg skam
Radiobranchens aarlige Udstilling kalder ogsaa paa de
ellers, det ligner saadan noget“ (!). Vi haaber, at den ven
eksperimenterende Amatører. I stort Tal satte E. D. R s
lige Dame har faaet afleveret sin Gave til det rigtige Ra
Medlemmer fra Hovedstad og Provins hinanden i Stævne
dio Musæum, som fandtes andet Sted i „Forum“.
paa den sidste store Radioudstilling i „Forum“. Først og
Om Radioudstillingen som Helhed udtaler de fleste af
fremmest gjaldt Besøget E. D. R.s smukke Stand, som for
vore Medlemmer, at det var en rigtig pæn Møbeludstilling.
alle Kortbølgeamatører var det naturlige Samlingssted.
Bortset fra de nye Rørtyper og de faa Stands med Løs
Det var særlig OZ7HL og OZ4H, der havde Ledelsen
dele, var der ikke meget af Interesse for eksperimenterende
ved vor Stands Opbygning, og der blev arbejdet langt ind
Amatører. Tilmed er det stadig vanskeligt at opdrive de
i de sene Nattetimer. Resultatet var da ogsaa overordentlig
specielle Komponenter, som egner sig for de korte Bølger.
tilfredsstillende. Foruden OZ7HL’s smukt udførte krystalstyrede Sender i Glasskab saas en Mængde mindre Mo
E. D. R. har imidlertid nu taget Initiativet til at forbedre
denne Tilstand, og med OZ7KIS som Fortaler aflagde en
delier af Sendere og Modtagere, som vore københavnske
Deputation Besøg hos for
Medlemmer venligst havde
skellige Firmaer, hvor vore
udlaant. Højt op over Stan
specielle Ønsker blev frem
den ragede en smuk Ud
førelse af E.D.R.s Emblem
ført.
i stor Maalestok.
Vi blev modtaget med
stor Venlighed og regner
Trods alt blev Standen
med i nær Fremtid at kunne
billigere end ved tidligere
opvise positive Resultater.
Lejligheder. Det skyldes
Foreløbig skal nævnes, at
særlig, at Haandværkere
„Torotor“ er villig tii at
blandtvore Medlemmer (De
koratør og Snedker) udførte
fremstille Afstemnings- og
Neutrodynkondensatorer,
et godt og uegennyltigt
som kan staa for 2-3000
Arbejde for E.D.R. Vi siger
Volt, hvorved de bliver an
Tak til alle, der har ofret
vendelige i Sendere. De
sig for at præsentere Kort
isoleres med det nye tabsbølgeamatørerne saa pænt
frie Materiale „Frekventit“,
som muligt for den store
og Konstruktionen bliver
Offentlighed. Det gælder
saadan, at Montering kan
ikke mindst de mange, der
ske paa de yndede Standtrofast Dag efter Dag of
off Isolatorer. Det er særlig
rede mange Timer paa at
dette, vi hidtil har manglet.
passe Standen. Vi tør ikke
nævne Navne af Frygt for
E. D. R.s Stand, paa den store Radioudstilling. Fravenstre ses OZ4H og OZ7KIS. Desuden forhandles med
Grosserer Skarsteen om Fremskaffelse af Spoleforme, Isola
at gøre Forskel paa nogen.
Hvor mange Medlemmer, der besøgte Standen,kan vi ikke med torer m. m. bestaaende af Frekventit. Rørsokler af dette
Bestemthed sige, skønt der var fremlagt Lister, hvor mankunde enestaaende tabsfrie Materiale eksisterer allerede.
Det glædede os at bemærke Radiobranchens Enighed
skrive Kaldesignal eller DR-Numer.Men med de mange, der kom
om, at selektive Modtagere er Tidens Løsen. At saadanne
paa Generalforsamlingsdagen, vil Tallet sikkert overstige 75.
Som sædvanlig var Publikum stærkt interesseret i vor Virksom- Modtagere fremstilles, saa vi mange Eksempler paa — men
hvad nytter det, naar det er de berygtede Detektoropstil
hed. Der blev solgt mange Eksemplarer af „Kortbølgeamatø
ren",og nogle Tusind af vore kendte gule Brochurer blev uddelt. linger, der hovedsagelig sælges. Ansvaret er Radioforhand
lernes. Men det gaar ud over baade Køberne og Sender
Der indtraadte dog en enkelt Episode, som i al sin
amatørerne.
Til en kendt Radiofabrikant udtalte vi, at alle
Pudsighed ikke føltes smigrende for vor Stand. En ælcfre
Detektorapparater burde forbydes. Han gav os Ret!
Dame arriverede med en gammel Hylekasse under Armen.
Red.
„Er det Radio-Musæet“, spurgte hun. Da Svaret var be
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QSL-Centralen.
Der har været „Stilhed før Stormen“ i denne Maaned.
I den forløbne Maaned er der kun ekspederet 532 Kort
ti! OZ-Amatører, medens der er afsendt 823 Stk. fra OZ.
Det er glædeligt at se, at OZ er fuldt paa Højde med
Udlandet ved Afsendelse af QSL.
Ved Uddeling af QSL paa Generalforsamlingen blev
nogle af de store Lagre borteliminerede; dog viser det
sig, at der stadig savnes Kuverter fra flere Amatører.
Man bedes venligst indhente det forsømte, saa Kortene
ikke skal staa for længe.
8-9-33.

OZ4H.

OZ2SS arbejder med CW og Fone paa 3,5 MC med
udmærket Resultat.
OZ4N vil have bygget Senderen om i en mere varig
Form. Antagelig bliver det MO-PA.
OZ7ON bebuder større Aktivitet i Æteren i snarlig
Fremtid.
OZ7Z har ikke været særlig aktiv i denne Maaned. Dog
er der enkelte Søndage opnaaet fortrinlige Telefoni-QSOer
paa 3,5 MC.

OZ7PH er igen kommet i Gang med CC og Fone.
Særlig BCL rapporterer god Kvalitet og stor Styrke. DXResultaterne i sidste Maaned er: Wl, 2 og 3 samt FM.

Nyt „Oxytron“ Senderrør.
Glødespænding
Glødestrøm
Stejlhed
Forstærkningsfaktor
Indre Modstand
Anodespænding max.
Anodetab max.
Prisen er Kr. 28,00.

4 Volt
ca. 1 Amp.
3,6 MA/V
4
1100 Ohm
250 Volt.
15 Watts.
OZ5X.

TRAFFIC NOTES.
Siden sidst.
14 MC har været ret gunstig i den bortgangne Maaned.
Der har visse Aftener været ret livligt med DX, især Nord
amerika. Enkelte Aftener omkring Kl. 19 har man ogsaa
kunnet høre Signaler fra den østlige Halvkugle, bl. a. VU
med QRK R6-7.
7
MC har heller ikke været helt blottet for DX og er
stadig det mest trafikerede Baand. Her bliver det efterhaanden vanskeligt at faa et Krystal, der er fri for QRM.
Flere OZ-Hams har haft indenlandske Forbindelser paa 7
MC i den forløbne Maaned.
3,5 MC er temmelig affolket for Tiden. Dog er der en
ret livlig Trafik af OZ-Stationer — særlig Søndag Mor
gen. Nu nærmer den Tid sig, hvor QRN skai forsvinde.
Det vil saa ogsaa vise sig, om det atter i Aar bliver umu
ligt at høre OZ regelmæssigt efter Radiofonitid i Vinterhalvaaret. 1 saa Fald maa vi se at faa forøget Aktivitet
paa 1,7 MC.
OZ8J.

OZ1NW er i Luften af og til og høres ret godt over
alt i Landet paa 3,5 MC. Han er dog ikke tilfreds med
Senderen paa Grund af dens Tilbøjelighed til Selvsvingning.

OZ3FL er særlig interesseret i 14 MC, hvor han har
opholdt sig mest. DX-Resultaterne har været: FM4 og 8,
PY, SU, VU, VE, W, ZC6, YI og FF2 (Agades). Dette
er opnaaet til Trods for svær BCL-QRM, der en Overgang
var saa kraftig, at 3FL begyndte at se sig om efter en
anden Lejlighed. Nu er der imidlertid Udsigt til Forflyttelse
til andre Græsgange, hvor BCL forhaabentlig er mere med
gørlige. Input kan nu varieres mellem 10 og 35 Watts
ved en Omskifter paa Eliminatoren, der indeholder for
skellige Nettransformatorer. Røret er det nye T416, og
3FL er glad for det.
OZ4H har hovedsagelig arbejdet paa 14 MC med sin
nye CC-Sender. Input er foreløbig 50 Watts, men vi! se
nere blive betydelig forhøjet. Maanedens bedste Resultater
er W1 og 4, som gav R5-7.
OZ7CV har paa Grund af Udstillings-QRM ikke virket
meget med Senderen. Der arbejdes paa Power-Anlæg til
en 100 Watts CC-Xmtr.
OZ7EL har haft temmelig meget BCL-QRM og er som
Følge deraf meget lidt aktiv.
OZ7KA arbejder med MO-PA. Input er 25 Watts. Der
er bl. a. wkd. VU paa 7 MC.
OZ7KG forsøger sig nu ogsaa med Fone paa 3,5 MC.
En Klasse B Modulator paa 50 Watts er under Bygning.
OZ7KIS forhøjer nu Energien betydeligt. Der arbejdes
paa 3,5 og 7 MC.
OZ7KL er meget aktiv paa 3,5 MC. Senderen er MOPA. Med 30 Watts Input er snart hele Europa worked.
Et Krystal til Forbedring af Tonen vil snart blive anskaffet.
OZ7SS har nu faaet sin AC-Brummen bortelimineret.
Der arbejdes med CC paa 3,5 MC, og Fonen er vy fb.
OZ7CV.

OZ2NF har nu faaet udmærkede Resultater med sin
Sender paa 3,5 MC. Der er opsat en 21,6 m Hertz, og
Feederens Plads blev udregnet efter en Tabel, der stod i
“OZ“ for et Par Aar siden. Resultatet blev over al For-
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ventning. Samtidig er to gamle RE604 kommet til Ære
og Værdighed igen. De sidder parallelt i PA-Trinet, og
Input er omkring 24 Watts.

OZ7F har ofret et nyt „Oxytron“ Rør, Type 25-0-16/4,
paa Senderens PA-Trin. Røret arbejder tilfredsstillende,
men Input kan alligevel ikke blive over 35 Watts, da en
forøget Belastning af Højspændingsanlægget bevirker et
stort Spændingsfald.

ud inde i Kortbølgeteknik, jeg er bange for, at en Del
dygtige unge Mænd vil holde sig udenfor E. D. R., hvis
de skal betegnes som ukvalificerede, fordi de ikke har Raad
til at faa Licens. Jeg ved med mig selv. Mig har det kostet
store økonomiske Ofre at faa Licens. 30 Kr. aariig er dog
intet lille Beløb for den almindelige jævne Mand.
Det skulde dog ikke gerne være saaledes, at mindre
godt økonomisk udrustede Medlemmer skulde stemples som
ukvalificerede. Enhver maa lære, før han bliver Mester, og
det har 1D ogsaa maattet gøre. At han ikke ønsker Til
gang af ukvalificerede Medlemmer tyder paa, at han ønsker,
at E. D. R. skulde bestaa af et udvalgt Elitehold. Det tror
jeg ikke er Meningen med E. D. R. Betegn derfor ikke
ulicenserede Hams som ukvalificerede!.

OZ4N (lic.)
Nibe.

Nyt paa alle Frekvenser.
Der er nu saa mange franske Amatører, at man har
opbrugt alle Bogstavkombinationer i Forbindelse med Tallet
8 til Kaldesignaler. Derfor faar alle nylicenserede Ama
tører et 3-Tal i Kaldesignalet. De europæiske F3-Slationer
har to Bogstaver efter Tallet, mens DX-Stationerne har 3
Bogstaver.
Mange Amatører har sikkert bemærket, at der høres en
Del Oversvingninger fra Radiofonistationer paa 3,5 MC.
Det er særlig svenske Sendere, der er fremtrædende, og
de virker tit temmelig forstyrrende. Men ogsaa en af
Skamlebæksenderne har haft en Oversvingning, som virkede
generende. Den er hørt flere Steder i Landet med varie
rende Styrke, men dog saadan, at man som oftest nemt
kunde forstaa, hvad der blev sagt. Efter hvad vi erfarer,
er man klar over Forholdet paa Stationen, og der er nu
foretaget nogle Ændringer, som forhaabentlig har givet et
positivt Resultat. Vi hører gerne fra Læserne, saafremt
Forstyrrelserne mod Forventning skulde vedvare.

Ukvalificerede Senderamatører.
I „OZ“ Nr. 8 skrev OZ1D en Artikel om Emnet Licens.
Altsammen saare godt behandlet. Men læser man videre
i Artiklen, forekommer følgende Sætning: „En fortsat
Stigning i Tallet af ukvalificerede S ender amatø rer drager
hele Bevægelsen nedad og skader vor Anseelse“. Hvad
mener 1D i Grunden med .ukvalificerede Senderamatører“?
Mener han, at det er det samme som ulicenseret, føler jeg
mig nødsaget til at sige et Par Ord.
Jeg kender flere unge Mænd, som er fuldt ud kvalifice
rede til at kaldes virkelige Hams — og dog er de ulicen
seret. Enhver kan jo lære at morse og dermed opnaa
Licens, men det betyder ikke, at vedkommende er fuldt

Indenfor den engelske Amatørverden synes nogle kede
lige Særinteresser at gøre sig gældende. Det viser sig, at
en hel Del aktive Amatører ikke er Medlem af R. S. G. B.,
og der er ogsaa startet et nyt QSL-Bureau under Ledelse
af G5KA. Muligvis skyldes Utilfredsheden R. S. G. B.s -—
efter vor Formening meget naturlige — Vægring ved at
ekspedere QSL-Kort til Ikke-Medlemmer. Det meddeles os,
at flere Amatørorganisationer sender Kort til G5KA’s private
QSL-Central — noget E. D. R. absolut ikke kan sympa
tisere med. Vi ved ikke, om der er nogen Grund til Util
fredshed med R. S. G. B., men vi er klar over, at Muld
varpearbejde altid er af det onde. Det bør være en Selv
følge, at enhver Amatør er Medlem af sit Lands KortbølgeOrganisation, saaledes at det verdensomspændende Samar
bejde gennem I. A. R. U. kan blive saa fast som muligt,

Som et Kuriosum gør en af vore Læsere os opmærksom
paa, at der her i Landet faktisk ikke er sat nogen Grænse
for den Energi, Amatørerne maa sende med, naar blot
Senderen er styret. I Loven om Amatørsending af 26.
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Februar 1926 staar, at der ikke maa benyttes mere end
100 Watts Energi til Svingningslampen. Der er næppe
mange af os, der føler Trang til at belaste Krystal-Oscil
latoren med meget mere end 10 Watts, saa vi har kun
Grund til at være tilfredse. Men om nogen af vore Læsere
herefter faar Lyst til at sætte ekstra Forstærkning paa,
saa de naar op paa 1/4 i—½ KW — ja det kan vi ikke
garantere for. Hi! Da Loven blev lavet, havde man øjen
synlig ikke tænkt sig Muligheden af, at Amatørerne nogen
sinde vilde naa saa vidt, at de fik Brug for styrede Sen
dere (!).
Den „nationale Revolution“ i Tyskland gjorde det ogsaa
nødvendigt for D. A. S. D. at lave sine Love om. Iflg. de
nye Regler kan enhver ikke jødisk 17-aarig Tysker eller
Østriger blive Medlem. Vi ved, at de tyske Amatører har
været under Tvang. For Kortbølgeamatører vil Race-Had
altid være noget ukendt - heldigvis da!
„Union de Radioemisores Espanoles“ overvejer at fore
slaa Regeringen at faa indført en Ændring i de spanske
Amatør-Kaldesignaler. Som bekendt har man hidtil brugt
EAR efterfulgt af et Tal, men det er ret upraktisk, hvorfor
der er Stemning for en anden Ordning. Sandsynligvis vil
der blive Tale om et „Prefix“ af 2 Bogstaver efterfulgt af
et Tal samt to Bogstavei yderligere. Der bliver saa indført
Distriktsinddeling, hvorved Tallet kommer til at angive
Stationens omtrentlige geografiske Beliggenhed. Før efter
Nytaar kan der dog ikke blive Tale om nogen Ændring.
„R9“ er et nyt maanedligt Amatørblad, som udgives
ved Stillehavskysten og redigeres af W6QX. Det er beregnet
for U. S. A., som med sine 33000 Hams hidtil kun har
haft eet Ham-Blad, nemlig „QST“. I Løbet af de sidste
Aar er tænkende amerikanske Amatører blevet svært uenige
med „QST“s Politik og Metoder, skriver „QSO“ (Organ
for I. A. R. A. C., Kina). De føler, at Senderamatørerne
ikke er passende repræsenteret i A. R. R. L., fordi enhver,
der abonnerer paa „QST“, faar Stemmeret som Medlem,
selv om de ikke er Ejer af en Amatørsender. Resultatet
er, at der ikke bliver valgt den Ledelse, som aktive Hams
kan være tilfredse med. Mens „QST' særlig dyrker Tek
nikken, vil „R9“ beskæftige sig mere med, hvad der har
Tilknytning til det personlige og „amatørpolitiske“. „QSO“
mener derfor, at det nye Blad har en Del Berettigelse. Vi
er knapt saa begejstrede. Samarbejde har vi altid sat
højere end Opposition og Splittelse.
W9DHP vil gerne have en Liste over engelsktalende OZHams ti! Brug i et Kartotek i A. R. R. L.s Hovedkvarter,
hvor saa enhver W-Ham, der skal til Europa, kan faa alle
Oplysninger, han ønsker. Danmark er det første Land, der
melder sig, idet OZ5MK har taget sig af Sagen, og vi
beder engelsktalende OZ-Hams henvende sig til ham.

I Henhold til Ønsker, der blev fremsat paa Generalfor
samlingen, vil Traffic Notes fra ulicenserede Amatører
fremtidig ikke blive optaget i „OZ" Samtidig venter vi,
at vore licenserede Medlemmer i højere Grad end hidtil
fortæller om deres opnaaede Resultater, saa den af mange
Læsere yndede Traffic Note Rubrik ikke svinder for meget
ind.

Under Fællesspisningen paa Landsstævnet i Fredericia
blev der arrangeret Lodtrækning om forskelligt Radio
materiale. Da de Gevinster, E. D. R havde skaffet tilveje,
var opbrugt, udsatte en Del af de tilstedeværende paa
staaende Fod nogle Ekstragevinster, som skulde tilsendes
Vinderne senere. Vi har nu modtaget Beklagelser over,
at dette ikke er sket i alle Tilfælde. Pse hw?

Filmen fra E. D. R.s Sommerlejr fortjener at blive fremvTst i alle E. D. R.s Afdelinger paa kommende Stævner.
OZ7WH meddeler, at Filmen kan lejes for 20 Kr. pr.
Gang, og saafremt han selv er i Stand til at deltage, vil
han sørge for det videre fornødne ved Fremvisningen.

Efter Generalforsamlingen blev Bestyrelsen præsenteret
for en Regning paa ca. 16 Kr. Det viste sig, at nogle
af vore Medlemmer havde faaet Drikkevarer for et større
Beløb, end de havde betalt. Det kan være galt nok, at
det saaledes skal gaa ud over Foreningens Kasse, men
værre er det dog, at E. D. R. har Medlemmer med en
saa „anløben" Moral.

Kontingentopkrævningerne for Oktober Kvartal blev ud
sendt for en Uges Tid siden. Vi haaber, at Medlemmerne
har taget godt imod dem, saa vort Arbejde kan fortsættes
i fuldt Omfang. Skulde nogen have glemt at indløse, bedes
Beløbet hurtigt indbetalt paa Postkonto 22116, saa Afbryd
else i Tilsendelsen af „OZ“ kan undgaas.

En Del Medlemmer er utilfredse med, at vi opkræver
det nye Kontingent allerede i det gamle Kvartals sidste
Maaned. Desværre kan det ikke godt være anderledes.
Det er nemlig saadan, at Medlemmer, hvis „OZ“ ikke er
inddraget tre Dage før et Kvartalskifte, af Postvæsenet
bliver betragtet som tilmeldt for næste Kvartal. Og selv
følgelig maa vi omgaaende inddrage Tilsendelsen af Med
lemsbladet, naar Kontingentet ikke er betalt.

H. F.

N. Hørup, Vejlegade 7, Aarhus.
Math. Poulsen, Grødebøl pr. Haderslev.
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Olav E. Grue, Sparekassen, Vejen.
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H. P. Nielsens Elektrokemiske Fabrik

Mybrogade 8

København K.

Fabrik: Borgergade 104

Telefoner: Central 7849 — 11683

København K.

Telefon Palæ 2963.

RADIO
MAGASINET

E. D. R.s Emblem
bør bæres af alle Medlemmer hver Dag.
Det Identificerer Dem, naar De rejser og
er Reklame for vor Sag.
Pris: 1,50 Kr. + 10 Øre i Forsendelse.

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

ndbetales nemmest paa Postgiro-Konto Nr. 5939.

,-

R a d i o M a g a s i n e t er
Skandinaviens største Fag
blad for Radiointeresserede.
Bladetforden kræsneAmatør. Hvert Numer indeholder
flere Konstruktioner og en
Masse Oplysninger om Ra
dio-Branchens Nyheder. —
Enhver bør læse Bladet for
at være fuldt orienteret.

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. Skrøbelev St. Al Korrespondance vedrørende Bladet sendes hertil.
Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
Klager vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsenet.
Sekretær: Ahrent Flensborg, Postboks ll, Ringsted. Hertil
sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold.
Kasserer: Henry Larsen,C. J. Brandtsvej 23, København N.
QSL=Manager: Paul Heinemann, Vanløse Allé 138, Vanløse.

Pris 50 Øre.

Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse.
Afleveret til Postvæsenet Torsdag den 14. Septbr.

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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