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Igennem mange Aar har det været almindeligt kendt, 
at de forskellige Bølgeomraader langtfra har de samme 
Egenskaber. Særlig har man skelnet mellem ultrakorte 
Bølger, DX-Baand og Bølgebaand egnet for lokale 
Forbindelser. Det er sandsynligvis ogsaa af den Grund, 
at Amatørerne i sin Tid fik tildelt mange smaa og 
vidt forskellige Frekvensbaand i Stedet for eet stort 
samlet Omraade, og denne Ordning har vist sig at 
være meget betydningsfuld.

Det opdagedes imidlertid hurtigt, at det hele ikke 
var saa ligetil som først antaget. De temmelig bestemte 
Egenskaber, som man i Begyndelsen tillagde hvert 
enkelt Baand, syntes kun at ligge nogenlunde fast i en 
meget kort Aarrække. Efterhaanden skete der ret be
tydelige Forskydninger, saaledes at et Baand kunde 
antage Egenskaber, som et andet havde haft, og det 
bragte naturligvis ikke blot Overraskelser, men ogsaa 
en Tid direkte Ubehageligheder.

Omkring 1927, hvor der for Alvor begyndte at 
komme Sving i de danske Senderamatører, benyttedes 
hovedsageligt 7 MC Omraadet. Det var her, man 
mødte baade sine Landsmænd og Amatører i Største
delen af Europa. De forholdsvis faa DX-Jægere benyt
tede ogsaa 14 MC, men endnu højere Frekvensbaand 
kunde ikke bruges med Udbytte, fordi den tekniske 
Udvikling endnu ikke havde muliggjort det. Ogsaa 3,5 
og 1,7 MC var meget lidt benyttet.

Men saa skete der noget, som i Begyndelsen fik meget 
ubehagelige Virkninger. I Foraaret 1930 fremkom — 
selv om Dagen — en død Zone paa 7 MC, som be

virkede, at OZ-Stationer ikke længer kunde høre hin
anden. Noget tilsvarende var naturligvis ogsaa Tilfældet 
i andre Lande. Dette bevirkede, at de danske Amatører 
i mange Maaneder ikke havde anden Forbindelse med 
hinanden end den, det lille 4-sidede Medlemsblad 
skaffede.

Imidlertid kunde dette ikke blive ved at gaa, og 
initiativrige Amatører forsøgte sig paa 3,5 MC, der 
dengang var et ligesaa sjældent anvendt Baand, som 
1,7 MC er i Dag. Det viste sig virkelig, at OZ-Stati
oner her atter kunde høre hinanden, men først efter, at 
E.D.R. i Efteraaret 1930 havde arrangeret en Række 
3,5 MC Forsøgsudsendelser fra kendte Stationer, blev 
Baandet almindeligt benyttet, som vi kender det gennem 
de senere Aar.

Sideløbende med denne Forskydning blev der næsten 
dødt paa 14 MC — den døde Zone havde en meget 
lang Udstrækning hele Døgnet rundt — mens 7 MC 
blev bedre til DX. Denne Udvikling fortsattes yder
ligere, saaledes at der ogsaa senere optraadte en død 
Zone for indenlandske Forbindelser paa 3,5 MC om 
Natten i Vinterhalvaaret, hvorved det blev nødvendigt 
at bruge 1,7 MC.

Man iagttog saaledes en tydelig Ændring i Retning 
af de lavere Frekvensers større Anvendelighed. 7 MC 
fik 14 MC's Egenskaber, 3,5 MC blev, som 7 MC 
havde været, og 1,7 MC erstattede 3,5 MC. Dette 
kulminerede omkring 1933/34, hvorefter det nu atter 
gaar i Retning af de højere Frekvensers større Anvende
lighed. Vi har allerede særdeles tydelige Eksempler:
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Forholdene paa 3,5 MC sløjer af, og OZ-Stationer 
høres igen fortrinligt paa 7 MC, der er Masser af DX 
paa 14 MC — ja selv 28 MC Baandet har faaet Liv. 
„Bøtten er vendt", og vi kan i de kommende Aar 
glæde os til ualmindeligt fine DX-Forhold, som kul
minerer omkring 1939.

Maaske vil man studse over, at vi frimodigt frem
sætter en saadan Spaadom. Sagen er imidlertid den, at 
der allerede nu er samlet et saa stort Erfaringsmateriale, 
at man i store Træk kan forudsige, hvorledes Resten 
af Perioden vil forløbe. Kulminationen vil som nævnt 
indtræffe i 1939, og sidste Gang, det samme skete, var 
i 1928. Disse to Aarstal angiver begge Maksima af 
Solpletter i den bekendte 11-aarige Periode, mens 
1933/34, hvor „Bøtten" sidst vendtes, betegnede et 
Minimum. Heraf kan udledes to faste Regler: 1) Et 
Solpletminimum gør de lavere Frekvenser mere anvende
lige (den døde Zone har stor Udstrækning paa de høje 
Frekvenser). 2) Under et Solpletmaksimum stiger de 
højere Frekvensers Anvendelighed, og DX-Forholdene 
forbedres.

Da vi for ca. 6 Aar siden første Gang gjorde danske 
Amatører bekendt med den i udenlandske Tidsskrifter 
fremsatte Solpletteori, var man meget skeptiske i vide 
Kredse uden dog at kunne skaffe en bedre Forklaring. 
Nu synes den Dag stærkt at nærme sig, hvor Teorien 
maa anses for at være bevist fuldtud. Muligvis spiller 
ogsaa andre Forhold ind, og det kan maaske siges, at 
der er blevet Liv paa 28 MC, før man skulde vente 
det. Sandsynligheden taler ogsaa for, at dette Baand 
atter vil faa døde Perioder, indtil helt stabile Forhold 
vil optræde i et vist Tidsrum omkring 1939. Naar der 
i kortere Perioder fremkommer Forhold, som tilsyne
ladende strider imod Teorien, saa skyldes dette andre 
selvstændige, men mindre gennemgribende Solpletperi
oder, som for en Stund udvisker den store 11-aarige 
Periodes Virkning og regelmæssige Forløb.

At følge med i disse rytmiske Svingninger og udforske 
alle de Forhold, der spiller ind, forekommer os at være 
noget af det mest interessante, Kortbølgesporten byder 
paa, og det synes ikke at være mere indviklet, end at 
enhver Amatør med en Smule Kombinationsevne og 
Sans for Detaljer kan være med. For Mennesker, hvis 
Tanker ikke er altfor jordbundne, vil der næppe være 
noget nyt i, at alt i Naturen — ja i hele Universet 
— beskriver bestemte forud fastlagte Baner, der gen
tages atter og atter. Denne gennemførte Regelmæssighed,- 
som i de store Linjer altid er overordentlig klar, bør 
kunne fryde Menneskene og give dem Vished for, at 
der er en fornuftsbetonet Plan med alt og alle.

Red.

S c h ä f e r - M o d u l a t i o n .
Af Ing. cand. polyt. S. H. Hasselbalch, OZ7T.

Schäfer-Modulation eller Gitterstrøms-Modulation er 
en Modulationsmetode, som har vundet ret stort Indpas 
hos Amatører. Grunden hertil er bl. a., at man ved 
Anvendelse af et lille Modulatorrør kan opnaa god 
Modulationsgrad paa Senderrør med høj Udgangseffekt. 
Heraf følger ogsaa, at Princippet ikke medfører store 
Omkostninger.

Paa Grund af Systemets Enkelthed er dog mange 
Amatører tilbøjelige til at overse dets Vanskeligheder, 
og af disse eksisterer der slet ikke saa faa. Resultatet 
bliver derfor i mange Tilfælde, at man ligefrem kan 
høre paa Modulations-Kvaliteten, at det er Schäfer- 
Princippet, der benyttes.

Lad os kaste et Blik paa Fig. 1 og 2. Fig. 1 viser 
skematisk, hvorledes man ønsker, at Antennestrøm 

skal variere for en given Variation af Talespændingen 
Emod fra Mikrofonen. Samtidig viser Fig. 2 Princippet 

for Schäfer-Modulation, altsaa det Middel, hvormed 
man skal opnaa den paa Fig. 1 viste Antennestrøms- 
variation.
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Paa Fig. 1 ses, at det, man vil opnaa med Modula
tionen, er, at Svingvidden (Amplituden) af de højfrekvente 
Svingninger, leveret fra Oscillatoren, skal variere nøj
agtigt som Spændingerne Emod fra Mikrofonen. Hvis

Svingvidden ikke følger proportionalt med Emod, betyder

det, at Modulationen er forvrænget. Sagt paa en anden 
Maade: Det er ikke nok, at Antennestrømsamplituden 
gaar op, naar Modulationsspændingen gaar op og ned, 
naar Spændingen gaar ned. Amplitude og Spænding 
skal gaa lige meget op og lige meget ned — ellers er 
der Forvrængning tilstede.

mod

I

Men der er andre Hensyn at tage. 1) Emoj skal 

holdes indenfor Grænserne bestemt ved I Aeff = 0 og

Aeff=-IAmax» hvor IAmax er den maximale effektive 
Antennestrøm, som Oscillatoren ved en given Anode
spænding kan frembringe i Antennen (smlgn. Fig. 3). 
—- 2) Paa den anden Side skal Variationen af 

være saa stor som muligt (høj Modulationsgrad).
3) Emod skal foruden at opfylde Betingelserne nævnt

under 1) ogsaa opfylde den Betingelse, at Gitteret paa 
Modulatorrøret i Fig. 2 aldrig bliver positivt i Forhold

til Glødetraaden. 4) Frekvensen af HF-Bærebølgen skal 
være upaavirket af Modulationen.

Hvorledes faar man nu opfyldt alle disse Betingelser? 
Den sidste opfyldes, naar man bruger en styret Sender, 
men det er ogsaa ganske nødvendigt ved Schäfer-Mo
dulation, da denne er meget tilbøjelig til at give Fre
kvensmodulation ved en selvsvingende Sender. Betingelse 
3), der er den samme, der gælder for et almindeligt 
Klasse A Forstærkerrør, opfyldes, naar Modulatorrørets 
Gitter gives en negativ Hvilespænding, der er højere 
end den maximale Modulationsamplitude.

Om Betingelserne 1) og 2) er opfyldt undersøges 
lettest ved en simpel Maaling: Man giver Modulator
gitteret en Række negative Spændinger og maaler i 
hvert Tilfælde den tilsvarende effektive Antennestrøm. 
Anodespændingen maa under denne Maaling holdes 
konstant. Fig. 4 viser en saadan i Praksis optaget Kurve.

Og endelig illustreret med en grafisk Afbildning (se 
Fig. 3): Den Kurve, der viser Antennestrømsamplitudens 
Afhængighed af Modulationsspændingen, skal indenfor 
hele Arbejdsomraadet være en ret Linie.

Man gaar nu frem paa følgende Maade ved Plan
læggelse af Schäfer-Modulation paa en foreliggende 
styret Sender: Først vælges et Modulatorrør, der kan 
taale et Anodetab paa ca. 1/20 af Oscillatorrørets. Der 
optages en Modulationskarakteristik som paa Fig. 4 i 
en Opstilling som vist paa Fig. 2.

Hvis Anodespændingen varierer med Anodebelast
ningen, maa den holdes paa konstant Værdi med en 
variabel Modstand. Hvis Modulationskarakteristikken 
er retliniet over det meste af sin Udstrækning, er det 
godt — ellers forsøger man med et andet Rør, indtil 
man finder et, der kan bruges. Paa Fig. 4 er Karakteri
stikken rediniet fra = 3,75 Amp. til I Aeff =

0,95 Amp. Af disse Tal findes den højest tilladelige 
Modulationsprocent:
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Tillader man sig lidt større Forvrængning, findes 
paa samme Maade:

Den Forvrængning, som ca. 70 % Modulation af 
Antennestrømmen i Fig. 4 vil medføre, er ganske til
ladelig ved Amatørtelefoni — vel at mærke, naar 70 
% er den maximale Modulationsgrad. Idet vi stadig 
holder os til Fig, 4, ser man, at der skal arbejdes 
mellem Ydergrænserne for paa 4,1 Amp. og 0,7 Åmp., 

altsaa normal Antennestrøm (naar der ikke moduleres) 
paa 2,4 Amp. Dette opnaas, naar Modulatorrøret faar 
en konstant negativ Gitterforspænding paa 35 Volt, og 
til 71 % Modulering kræves Styrespændinger paa 
maximalt + 35 Volt.

Paa Fig. 5 er vist Princippet for en Forstærker til 
en Reiss-Mikrofon og som med denne kan give de 
ønskede + 35 Volt til 70 % Modulation af Antenne
strømmen i Fig. 4. Rørene er Type 24, men europæiske 
og mere moderne Rør vil utvivlsomt være bedre. Vær
dier af Kondensatorer og Modstande gælder for Type 
24 Rør.

Anodetabet paa Udgangsrøret er 0,06 Watt, men 
Spændingsvariationerne er indtil + 40 Volt, naar der 
anvendes Reiss-Mikrofon. Det samlede Anodestrøms- 
forbrug er 1,5 MA. Ikke destomindre kan den udstyre 
en Sender med et Input paa 100 Watt. Disse Tal 
illustrerer paa tydelig Vis en af Fordelene ved Schäfer- 
Modulation: Der kræves praktisk talt ingen Effektafgi
velse af Mikrofonforstærkeren.

Man kan altsaa af en Karakteristik som paa Fig. 4 
faa fastlagt: 1) Modulatorrør, 2) højest tilladelige 
Modulationsgrad, 3) negativ Gitterforspænding paa 
Modulatorrør og 4) maximale Styrespændinger paa 
Modulatorrørets Gitter (bør af Sikkerhedshensyn ligge 
et Par Volt under Værdien af den negative Gitterfor
spænding, smlgn. et Klasse A Forstærkerrør).

Tilbage staar nu at bygge en Forstærker, der for- 
vrængningsfrit kan yde de Spændingsamplituder, der 
er nødvendige til tilstrækkelig Udstyring. Af denne 
Forstærker kræves blot, at den skal kunne give Spæn- 
dingsvariationer. Hvad den kan afgive af Effekt er uden 
videre Betydning. Teoretisk kunde man nøjes med en 
Mikrofontransformator med saa stort Omsætningsforhold/ 
at man paa Sekundærsiden fik de ønskede Spændinger. 
Dette gælder dog ikke i Praksis — ikke mindst af 
Hensyn til Mikrofonen, der ikke maa overbelastes, hvis 
den skal give god Kvalitet (et Punkt, som overses af 
mange!).

En Forstærker som den paa Fig. 5 viste har en 
Spændingsforstærkning paa over 10,000, hvorfor man 
maa sørge for omhyggelig Afskærmning af Gitter
ledningerne, ligesom ogsaa Mikrofontransformatoren maa 
anbringes saaledes, at der fra Transformatorer og Filter
spoler etc. ingen Induktion kan finde Sted. Den paa 
Fig. 2 viste HF-Drossel og Afblokning af Modulator
rørets Gitterkreds bør ikke udelades, da den i høj 
Grad hjælper ved Stabiliseringen af hele Opstillingen. 
LF-Drosselspolen paa Fig. 2 skal have høj Selvinduktion 
— 50 til 100 Hy. Sekundærsiden af en god LF-Trans- 
formator kan bruges.

Resumé: Schäfer-Modulation kan give gode Resultater, 
men den kan ogsaa give det modsatte. Hvorvidt det 
ene eller andet bliver Tilfældet, er kun et Spørgsmaal 
om Forstaaelse af Problemet og en dermed følgende 
Hensyntagen til Vanskelighederne. En nogenlunde viden
skabelig Fremgangsmaade er ret let at følge og vil i 
høj Grad betale sig, og den Smule Besvær, man møder 
herved, vil utvivlsomt blive tilbagebetalt ved Resultaterne.
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Moderne 4-Rørs Kortbølgemodtager.
Af Valgard Christensen, OZ7CV.

Det er før blevet sagt, at Modtageren er Stationens 
Hjerte, og det er i hvert Fald givet, at mange DX er 
gaaet tabt paa Grund af daarlige Modtagere. — „OZ", 
„QST", „Short Wave Craft" o. s. v. fyldes med en 
Uendelighed af Konstruktioner, og alligevel sidder 
mange Hams — for ikke at tale om DR-Amatørerne 
— med nogle værre „Karruseller".

For os Amatører gælder det, at naar vi efter en 
CQ-Opkaldning ønsker DX, maa vi hurtigt og bekvemt 
med passende Styrke og lav Støjgrænse kunne faa fat 
i de W- eller ZL-Stationer, som vi nu engang er paa 
Jagt efter. Udfra denne Betragtning vover jeg mig frem 
med min nyeste Konstruktion, som forhaabentlig vil 
interessere en hel Del af Læserne.

af Billederne — monteres i en frostlakeret Kasse, hvad 
der giver den færdige Modtager et kommercielt Udseende. 
Naar de forskellige Stykker er rigtigt udklippet, kan man 
— hvis man ikke selv har Værktøj til det — faa det hele 
bukket hos en Blikkenslager for nogle faa Ører.

Efter at Chassi'et er samlet, mærkes alle Huller op 
og bores. De store Huller til Rørholderne og under 
Spoleholderne ridses op med en Passer, og man borer 
saa hele Vejen rundt med et lille Bor. Derefter kan 
Skiven stødes ud, og Kanten renfiles med en halvrund 
Fil. Naar Hullerne er boret, og alle Dele har været 
sat paa Plads, skilles Chassi'et ad og sprøjtes eller lakeres 
med Aluminiumsfarve. Det spiller ingen eller kun ringe 
Rolle, om Laagene er paa Skærmkasserne, men det er 
af største Nødvendighed, at Skærmkasserne monteres 
saa tæt til Chassi'et som muligt.

Det er en smuk 4-Rørs Modtager, som har vist sig 
at arbejde blødt og sikkert. Den indeholder et uafstemt 
og et afstemt HF-Trin, Detektor og Pentodeudgang. 
Dette udgør en meget brugbar Telefonmodtager, og 
under gode Forhold arbejder den ogsaa udmærket paa 
Højttaler. Denne Modtager er udmærket for en Amatør, 
som ejer en Detektormodtager og anser en Forbedring 
for nødvendig uden dog at have Raad til en Super.

En Modtager af denne Type har adskillige Fordele. 
Særlig bør fremhæves, at HF-Trinet befrier Detektoren 
for Antennens Indflydelse, samtidig med, at det bringer 
svagere Stationer indenfor det hørbare Omraade. HF- 
Trinene er konstrueret med Katode-Kontrol til at variere 
Styrken paa disse Trin. „Band-setting" Kondensatorerne 
er indbygget i Spoleformene, og øvrige Fordele er: frem
ragende Selektivitet, stor Styrke, Eenknapsbetjening, 
ingen Haandkapacitet og direkte Tilslutning til Lysnet 
(220 Volt DC).

Chassi'et er af 1,25 mm Zink og maaler 50 mm i Højden 
og 220 mm i Dybden, mens Længden er 400 mm. De to 
Skærmkasser har følgende Maal: Højde 140mm, Dybde 
145 mm og Længde 150 mm. Det hele kan — som det ses

Ledningerne, som fører til HF-Trinene under Mellem
bunden er ikke afskærmet, da det er unødvendigt. 
Derimod er alle Ledningerne overtrukket med Flex, og 
de gøres saa korte som muligt. Detektorens Katode
ledning er meget kritisk, og den maa ligge fuldstændig 
frit og løftes op over Chassi'et, da man ellers let kan 
faa Kvaler med Tilbagekoblingen. Potentiometret R8 
paa 50.000 Ohm, som regulerer Tilbagekoblingen, maa
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være af udsøgt Fabrikat, da det ellers kan give Anledning 
til Støj.

Aftapningen paa Spolen til Katoden findes ved Forsøg, 
da det kan variere i hvert enkelt Tilfælde. Det gælder 
om at finde den Værdi, der bringer Detektoren til at 
svinge ved den mest passende Skærmgitterspænding, 
hvor Røret yder den største Forstærkning. Det er dog 
ikke særlig kritisk, da der er anvendt en HF-Pentode 
som Detektor.

Baandspredningskondensatorerne Cl og C2 er paa 
ca. 100 cm. og monteres i hver sin Skærmkasse med 
Tromleskalaen i Midten. Baandspredningen er foretaget 
paa den Maade, at der er Udtag paa Spolerne, som 
er ført til Stator-Pladerne paa Cl og C2, som saa af
stemmer ca. Halvdelen af Spolerne. Jo længere man 
flytter Aftapningen mod Minusenden af Spolen, desto 
større vil Baandspredningen blive.

være ca. 8 til 10 mm. Spolerne for Omraadet 200-400 
m og 1,7 MC vikles tæt. L2 og L4 for 3,5, 7 og 14 
MC spaces over ca. 42 mm. Alle Spolerne L1 og L3 
vikles paa Formens nederste Del.

Forhaabentlig indeholder ovenstaaende tilstrækkeligt 
til, at en eller anden tør give sig i Kast med Opgaven, 
løvrigt skal jeg med Glæde prøve at besvare eventuelle 
Spørgsmaal desangaaende.

Spoletabel (Antal Vindinger).
Baand LI L2 L3 L4 Aftp. for Katode Aftp. for Baandspr.

200-400 m 60 125 60 125 1½ Ingen Aftpn.
1,7 MC 34 65 34 65 1 1/4 t» tt

3,5 „ 20 32 20 32 1 16 1/4

7 14 19 14 19 3/4 5 1/4

14 „ 7 9 7 9 ½ 2½

Med Kondensatorerne C3 og C4, der er indbygget 
i Spoleformene, afstemmes saa det hele af Spolerne. Det 
er en af de bedste Maader at faa Baandspredning paa. 
Man kan saa anbringe Amatørbaandene paa Tromle
skalaen, hvor det er mest fordelagtigt. Modtageren vil 
da ikke forandre sig, hvilket er af stor Behagelighed, 
naar først C3 og C4 er rigtig indstillet.

Spolerne er viklet paa de nye amerikanske XP 53 
Spoleforme af tabsfrit Materiale. Det er dog ikke dem, 
der ses paa Billedet, da de ikke var hjemkommet, da 
Modtageren blev fotograferet. Spolerne Li og L2 vikles 
paa den første Form — L3 og L4 paa den anden. 
Afstanden mellem Primær- og Sekundærviklingen skal

L1, L2, L3 og L4 for 200-400 m vikles med 0,2 mm Emalje.
L2 
L2 
L2 
L2 

Li og

„ L4 
„ L4 
„ L4 
„ L4 

L3 for

1,7 MC „ „ 0,4 mm „
3,5 „ „ „ 0,8 mm „

7 „ „ „ 1,0 mm „
14 „ „ „ 1,0 mm „

1,7, 3,5, 7 og 14 MC vikles med 0,3
mm Emalje. Alle Aftapninger er regnet fra Minusenden 
af Spolerne.

Materialeliste.

RI 5 Megohm Gittermodstand. 
R2 300 Ohm, 5 Watt. 
R3 2.000 Ohm Potentiometer.

38



R4 20.000 Ohm, 1 Watt. 
R5 50.000 „ ,1 „ 
R6 13.000 „ ,5 „ 
R7 5.000 „ ,5 „ 
R8 50.000 „ Potentiometer. 
R9 500 „ ,5 Watt. 
RIO 200.000 Ohm, 1 Watt.
C1 og C2 100 cm 2-Gangs Kondensator medTromleskala. 
C3 og C4 75 cm „Air Padding" Kondensator. 
C5 100 cm, 1500 Volt. 
C6 0,1 MF, „ 
C 7 1,0 „ , „
C8 250 cm..................
C9 25 MF, 25 Volt. 
C10 4 „ , 1500 Volt. 
CII 10.000 cm, 1500 Volt. 
C12 5.000 „ , „ 
C13 1.000 „', „ 
C14 2.000 „ , „ 
VI HP1118. 
V2 HP1118. 
V3 HP1018. 
V4 PP4018. 
V5 EU IV (Osram). 
10 Stk. Spoleforme. 
DR1 2,5 MH HF-Drossel. 
DR2 R-100 (National). 
DR3 500 Hy LF-Drossel. 
DR4 750 Ohm LF-Drossel. 
DR5 100 „ LF-Drossel. 
2 Stk. Isolantitsokler.

Modulation al Krystaloscillatoren.
Af G5WW i «T. & R. Bulletin».

Amatører, som har prøvet at modulere CO-Trinet 
i en CO-PA, vil ofte opdage, at det let gaar ud af 
Sving. For at afværge dette maa man bruge Heising- 
modulation, idet man undermodulerer Senderen. CO- 
Trinets Anodestrømsforbrug vil da være fuldkommen 
konstant. Hos G5WW er Modulationsprocenten 60-70, 
men ved omhyggelig Indstilling af PA, er det muligt 
at komme op paa 150 %.

Af disse Bemærkninger vil det fremgaa, at korrekt 
Indstilling af PA er meget nødvendig. Man kan gaa 
frem paa 3 forskellige Maader:

1. Man kan benytte almindelig Klasse B lineær PA, 
men skønt dette er den mest enkle Metode, er det den 
mindst effektive udtrykt ved Straalingen i Forhold til 
Anodeinput.

2. PA-Trinet bringes til at virke som Klasse C, og 
saa formindsker man Styringen fra CO, indtil Gitter

strømmen ophører. Derpaa sætter man netop saa megen 
Modulation paa, at der begynder at vise sig Gitterstrøm, 
hvilket betegner Overmodulation. Denne Metode har 
den Fordel, at ringe Modulation paa CO giver stor 
Modulationsprocent paa PA, men paa den anden Side 
kan den dog betegnes som mindre effektiv ud fra den 
Betragtning, at den fordrer et stort Rør i PA.

3. Den sidste Maade er langt den bedste, naar man 
betragter Forholdet mellem Input og Output; men der 
behøves en temmelig stor Gitterforspænding paa PA 
og højere Anodespænding, end en almindelig 10-Watts 
Station sædvanligvis benytter. Senderen bringes til at 
arbejde paa Klasse C med ca. 20 Watts Input paa PA. 
Man vil da opdage, at PA-Røret bruger temmelig stor 
Gitterstrøm ved denne Energi, og prøver man at mo
dulere CO, vil man faa daarlig Kvalitet. Nu forøger 
man Gitterforspændingen, indtil PA-Rørets Belastning 
kun er 10 Watts. Der vil da ikke gaa nogen Gitter
strøm, og PA-Trinet vil, skønt det gaar som Klasse 
C, arbejde som en lineær Forstærker.

Følgende Oplysninger vil maaske være til Nytte. 
PA-Røret hos G5WW er et 210-Rør, som styres af 
et Rør svarende til et af 47-Typen; Pladespændingen 
paa begge Rør er 500 Volt. Input paa CO er ca. 9 
Watts, og den Gitterforspænding, der er nødvendig for 
at holde Input paa PA nede paa 10 Watts, er 280 Volt.

Naar Senderen indstilles paa denne Maade, er der ikke 
nogen nævneværdig Spændingstransformation mellem 
Trinene, men dette er kun af ringe Betydning ved 
QRP-Arbejde. Dertil kommer, at skulde der være Tale 
om tilfredsstillende Heisingmodulation paa PA, vilde 
det være nødvendigt at have ligesaa mange Watts paa 
CO som paa PA, for at man kunde være sikker paa 
tilstrækkelig Styring under de kraftigste Modulations- 
perioder. (Oversat af OZ.iY).

Løjtnant Steengaards Død.

Den sørgelige Ulykke den 24. Februar, hvor 3 unge 
Militær-Flyvere dræbtes, kom ogsaa til at berøre Kort
bølgeamatørernes Kreds, idet Løjtnant V. P. Steengaard 
var Medlem af E.D.R. Han havde endda faa Dage 
før Ulykken faaet sin Licens under Kaldesignalet 
OZ3FY og glædede sig meget til at komme i Gang 
med Senderen.

Vi har nu en Kortbølge-Kammerat mindre iblandt 
os. Løjtnant Steengaard ofrede sammen med to Kol
leger sit Liv i Bestræbelserne for at hjælpe andre. En 
skønnere Død kan ingen faa. Alle E.D.R.-Medlemmer 
vil have den største Medfølelse med Løjtnant Steen
gaards Familie og Venner, og vi vil bevare Mindet 
om hans Navn og Indsats. Red.
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Hiram Percy Maxim er død.

Med Sorg vil Kortbølgeamatører over hele 

Verden erfare, at Præsidenten for I.A.R.U. og 

A.R.R.L., Hiram Percy Maxim (W1AW) er af- 

gaaet ved Døden.

Maxim var den egentlige Organisator af 

Amatørsenderbevægelsen. I Sommeren 1914 dan

nedes paa hans Initiativ A.R.R.L., hvis Formaal 

var at organisere Tran

sitering (relaying) af Med

delelser fra en Amatør

sender til en anden, der 

laa udenfor den førstes 

Rækkevidde. Man maa 

jo huske, at der dengang 

kun blev anvendt Gnist

sendere, og at Bølge

længderne var flere Hun

drede Meter, saaledes at 

man ikke turde drømme 

om at sende tværs over 

det nordamerikanske Kon

tinent, endsige over noget 

af Verdenshavene. Be

vægelsen slog voldsomt 

an, og dens videre Ud

vikling vil være de fleste 

af Læserne bekendt.

A.R.R.L.s berømte 

Maanedsblad „QST" blev startet i 1915, og Ud

gifterne ved Bladets Fremstilling blev i den første 

Tid baaret af Maxim og A.R.R.L.s første Sekretær 

i Forening. Da der i Forsommeren 1925 blev 

afholdt en Konference i Paris med det Formaal

at danne en international Sammenslutning af 

Kortbølgeamatører, var den amerikanske Delega

tion under Ledelse af Maxim den drivende Kraft, 

og det var saare naturligt, at man lagde I.A.R.U.s 

Hovedkvarter i A.R.R.L.s Hænder og valgte 

Maxim til Præsident for I.A.R.U.

Maxim nød en ualmindelig Popularitet iblandt 

A.R.R.L.s Medlemmer. 

Følgende Udtalelse om 

ham fra „QST" for 

Januar 1924 viser, at 

han allerede da var 

Samlingspunktet for Ame

rikas Kortbølgeamatører:

„Selvom han strengt 

taget ikke hører med 

til vor (A.R.R.L.s Hoved

kvarters) Stab, er han 

en meget hyppig Gæst 

heroppe. Vi gemmer 

alle vore vanskelige Pro

blemer til ham; han 

løser dem for os, altid 

ud fra nye og friske 

Synspunkter, og indgyder 

os nyt Arbejdsmod og 

Initiativ".

Paa E.D.R.s Vegne kondolerer jeg A.R.R.L. 

til Tabet af Hiram Percy Maxim; han bliver 

vanskelig at erstatte.

J. Steffensen.
Formand for E.D.R.
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Kortbølgestation OZ5U, Nyborg,

Naar jeg skal beskrive min lille QRP-Station, efter 
at OZ5K's store Anlæg var i forrige Numer, vil jeg 
springe de første famlende Forsøg i 1933 over og gaa 
lige til Sagen.

Jeg har næsten prøvet alle Senderdiagrammer med 
lige godt Resultat. De bedste Rapporter paa Telefoni 
har jeg faaet med en Push-pull TPTG, hvor der 
brugtes Gittermodulation direkte paa 2 Rør som A425. 
Til CW bruger jeg nu en lille MO-PA, der er serie-feed 
i begge Trin.

Der bruges kun et Milliamperemeter (0-—150), som 
sammen med Nøglefilter og en „Giv Agt-Glimlampe" 
ses monteret paa den lange Kasse under Senderen. 
De 220 Volt DC sluttes og afbrydes med Hoved
afbryderen til venstre, og den modsatte almindelige 
Afbryder kortslutter Nøglen under Telefoni. Endvidere 
ses en dobbeltpolet Omskifter fra Akkumulator til 
Sender og Modtager, saa det hele er nær ved Haanden.

Paa Væggen ved 
min højre Haand har 
jeg en Antenneom
skifter til min 25 m 
L-Antenne, der er 
12 m høj og gaar i 
Retningen Øst-Vest. 
Senderen er lavet af 
almindelige billige 
Dele, og der er ingen 
Fiduser i den, saa 
der behøves intet 
Diagram. MO er 
Hartley, og her er i 
Stedet for Milliam
peremeter indsat en 
0,04 Amperes Lom
melampepære.

Røret i MO er 
L414 og i PA T34. 
Input er 10 Watt 
paa 7 og 14 MC, og 
der nøgles i PA's + 
HT med en alminde
lig „Gaardpumpe" 

eller en lille „Bug", som OZ7MP har foræret mig. 
Modtageren er en almindelig Schnell 0-V-2, og der er 
ingen Baandspredning paa den. Afstemningen sker 
med et 125 cm „Saba Orthometer". Spolerne er hjemme
lavede og viklet paa Honeycombforme fra 3-20 Vin
dinger, saa jeg kan høre alt fra ca. 15-100 m.

HT-Eliminatoren er med Støjfilter, men desværre 
har jeg paa Hverdage Motor-QRM op til R8, saa 
mange QSO'er er der gaaet i Vasken af den Grund. 
Derfor arbejder jeg mest paa 7 og 14 MC om Dagen. 
Paa 3,5 MC vil jeg i nær Fremtid om Søndagen 
prøve med en MO-PA-PA med Gittermodulation paa 
første PA-Trin. Collins Universal-Antennekobling har 
jeg prøvet med godt Resultat. DX har jeg ikke noget 
af, men 25 Lande er wkd. paa de 3 almindeligste 
Baand.

Til Slut vil jeg gerne invitere alle Hams, der pas
serer Nyborg, til at se Stationen, Søndergade 15 1

OZ5U.

DR-Rubrikken
Redigeret af OZ8T.

Maaling af Skærmgitterspændingen,

At maale Skærmgitterspændingen ved Hjælp af et 
Voltmeter, der direkte tilsluttes Skærmgitter og Katode, 
giver ikke et nøjagtigt Resultat. Den Strøm, der gaar 
gennem Instrumentet, bevirker nemlig et forøget Spæn
dingsfald over Modstanden R, hvorved den aflæste 
Spænding bliver for lav.

> +Højspænding

Pladekredsløb

Gitter- 
Kredsløb

Benytter man i Stedet for den Metode, som Dia
grammet viser, bliver Maaleresultatet rigtigere. Prin
cippet er, at man tilslutter et følsomt Instrument til 
Skærmgitteret og Batteriet. Er den Spænding, man 
tager fra Batteriet, ligesaa stor som Skærmgitterspæn
dingen, vil der ikke gaa Strøm gennem Instrumentet.

Benyttes for høj Spænding fra Batteriet, vil der gaa 
Strøm fra dette til Skærmgitteret og omvendt, naar 
Spændingen er for lav. Et Gitterbatteri med Aftapninger 
for hver 1,5 Volt kan eventuelt benyttes i Serie med 
et alm. Anodebatteri. Spændingen maales med et Volt
meter.
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En forbedret Absorptionsfrekvensmaaler.
Blandt de Apparater, en Modtageramatør har Glæde 

af at bygge, er bl. a. Absorptionsfrekvensmaaleren. 
Denne kan, efter at den er kalibreret, f. Eks. benyttes 
ved Eksperimenter med Nyopstillinger, hvor den paa 
faa Sekunder kan fortælle,- „hvor man er henne" i 
Frekvens.

Naar De engang skal indstille Deres eventuelle selv
svingende Oscillator, finder Frekvensmaaleren ogsaa 
Anvendelse. Under Deres Arbejde som Modtageramatør 
har De saa gjort Dem fortrolig med Brugen af dette 
enkle Apparat. Den almindeligst anvendte Type er den 
med Kondensator, Spole og Lommelampepære i Serie. 
En lidt anden Metode er vist paa Diagrammet.

L2 kobles paa sædvanlig Vis løst til det Kredsløb, 
hvis Frekvens vi ønsker at maale. Hvis det er en 
Detektoropstilling, det drejer sig om, bringes denne i 
Sving, og hvis Frekvensmaaleren afstemmes til Resonans, 
vil Detektoren gaa ud af Sving. Ved at ændre Afstanden 
mellem Frekvensmaaler og Detektorafstemningskreds 
kan man gøre Maalingen nøjagtigere. (Detektoren skal 
kun gaa ud af Sving for en ganske bestemt Indstilling).

Kalibreringen foregaar saaledes let ved at indstille 
Modtageren paa en Station, hvis Frekvens kendes, og 
derefter benytte Frekvensmaaleren. Herved faas eet 
Punkt af Kalibreringskurven, som senere kan tegnes, 
een for hvert af de Omraader, som Frekvensmaaleren 
skal benyttes paa. Kalibreringskurven tegnes paa Milli
meterpapir, idet Frekvensen f. Eks. afsættes opad (som 
Ordinat) og Skalaaflæsningen forneden (som Abscisse).

At anvende en Kondensator med „Split-Stator" er ikke 
absolut paakrævet, men giver den Behagelighed, at 
Frekvensmaaleren er fri for Haandkapacitet. Indbygges 
Kondensatoren imidlertid i en gammel Bolchedaase, paa 
hvis Laag Lampe og Spoler anbringes paa isolerede 
Bøsninger, kan Rotor og Kasse jordforbindes og Haand-

kapaciteten saaledes bortelimineres. Fordelen ved at 
anvende en tilkoblet Kreds (L1 og Lampen) ligger i, 
at man faar mindre Dæmpning i L2-C Kredsen, og 
derved faar Frekvensmaaleren en spidsere Resonans
kurve. Nøjagtigheden, hvormed der maales, er paa 7
MC 10 KC.

Naar Frekvensmaaleren er kalibreret, kan vi som 
omtalt benytte den til Indstilling af Senderen. Indstiller 
vi Frekvensmaaleren paa den Frekvens, vi ønsker at 
Selvsvingeren skal arbejde paa, (f. Eks. ved QSY til 
en opgiven Frekvens under QSO) og kobles Apparatet 
løst til Frembringerspolen, vil Lampen, naar de to 
Kredse er i Resonans, lyse op paa Grund af Induktion 
fra L2 over i L1. Koblingen varieres (under de første 
Eksperimenter ogsaa mellem L1 og L2) mellem L2 og 
Frembringerspolen, indtil Indstillingen af Senderen er 
nøjagtig.

Som Kondensator kan man anvende f. Eks. en to- 
Gangs Kondensator 2 X 500 cm, der ved Seriefor
bindelsen giver 250 cm. L1 er paa 2 Vindinger, og 
L2 eksperimenterer man sig til. (Med C = 350 cm 
max., Spolediameter 5 cm benyttes 25 Vdg. for 1,5 til 
5 MC, 10 Vdg. for 3 til 10 MC og 5 Vdg. for 6 til 
20 MC. Traadtykkelse f. Eks. 0,25 mm bomuldsisoleret 
Kobbertraad. Ingen Afstand mellem Vindingerne).

Resten af Stoffet udskydes til næste Numer paa Grund af 
Pladsmangel. Red.

Meddelelser fra Bestyrelsen.

E.D.R. har fra Motorbaadsforeningen modtaget en 
Skrivelse, hvori der spørges, om vi kunde tænke os 
at samarbejde med Foreningen med Henblik paa Frem
skaffelsen af Kortbølgemateriel og Amatører til at be
tjene dette. E.D.R. har herpaa svaret, at man ikke 
kunde strække sig videre end til at aabne „OZ"s 
Spalter for Henvendelser fra Motorbaadsforeningen til 
Senderamatørerne, saaledes at det egentlige Samarbejde 
vilde komme til at foregaa imellem Motorbaadsfor
eningen og de enkelte Amatører.

Grunden til, at E.D.R. ikke vil lægge Navn til et 
direkte Samarbejde, er den, at vi derved vilde sætte 
vor neutrale og upolitiske Stilling til. Endvidere be
tingede vi os, at Kortbølgeamatører i intet Tilfælde 
maatte bruges som Erstatning for professionelle Radio
telegrafister. Motorbaadsforeningens Formaal er som 
bekendt at assistere Marinen ved dennes Patrulje- og 
Efterretningstjeneste.

Med Hensyn til E.D.R.s Henvendelse til Justits
ministeriet angaaende Politiets Behandling af Licens
ansøgere meddeler Ministeriet, at Sagen endnu er til 
Erklæring hos de Politimestre, der var omtalt i vor
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Skrivelse, og at man derfor ikke kunde udtale sig 
yderligere paa indeværende Tidspunkt. -— Der kan endnu 
ikke siges noget om Udfaldet af den internordiske 
Juletest, da de finske Resultater endnu ikke foreligger.

Det endelige Program for Landsstævnet i Pinsen er 
endnu ikke fastlagt. Det paatænkes at holde Auktion 
over Amatørmateriel Pinsedags Aften; endvidere vil 
der blive Diskussion om forskellige aktuelle Emner, og 
endelig har Bestyrelsen fra OZ5B modtaget Tilbud om 
Arrangement af nogle 56 MC Forsøg 2. Pinsedags 
Eftermiddag, saafremt nogle forudgaaende Forsøg paa 
dette Baand falder heldigt ud. Det endelige Program 
følger i næste „OZ" (af Hensyn til Forudanmeldelsen).

Danske Hams,
XL - OZ5K.

OZ5K har eksperimenteret med de korte Bølger i 
ca. 4 Aar, og Interessen bliver større Dag for Dag. 
Han ofrer al sin Fritid paa Kortbølgearbejdet.

Den første Sender var Hartley, dernæst MO-PA, 
og nu sidder 5K med en CO-PA-PA. Om kort Tid 
gøres Sendere klar til 14 og 1,7 MC, hvor han ikke 
før har arbejdet. QRA er: Kaj Fatum, Niirnberggade 
48'", København S.

Foreningsmødet den 2. Marts.

Til OZ9P's Foredrag om Modtagere og Sendere 
for Begyndere var der mødt ca. 50 Tilhørere. Fore
dragsholderen slog til Lyd for, at Begynderen burde 
gøre noget for at sætte sig ind i Virkemaaden af de 
Apparater, som han brugte.

Paa fornøjelig og letfattelig Maade blev et praktisk 
anvendeligt Hartleykredsløb udledt af det simple 
teoretiske Trepunktskredsløb, og hver enkelt Kompo

nents Funktion og praktiske Udformning blev gennem- 
gaaet. Dernæst blev det paavist, at det tilsyneladende 
indviklede Diagram for en elektronkoblet Oscillator i 
Virkeligheden kun var en Hartley plus et Forstærker
trin, og endelig blev flere forskellige simple Modtager
typer beskrevet. Foredraget vil senere fremkomme 
her i Bladet.

Foredrag den 30. Marts.
Mandag den 30. Marts Kl. 20 vil OZ7T holde 

Foredrag om „28 MC". Yderligere Kommentarer 

turde være overflødige; Foredragsholderen er saa 

velkendt og Emnet saa interessant, at der sikkert 

vil blive fuldt Hus.

Mødestedet er som sædvanlig Polyteknisk 

Læreanstalt (Indgang fra Sølvgade), og vi gør 

opmærksom paa, at Foredraget begynder Kl. 20 

DNT. Ved det sidste Foredrag var der nemlig 

en Herre, der først kom Kl. 20 GMT.

Nyt og nyttigt fra Branchen.

Maaleinstrumenter.
Mange Amatørstationer har jeg besøgt i Tidernes 

Løb, og ofte har det forbavset mig, hvor lidt Maale
instrumenter har været repræsenteret paa ellers smukt 
opbyggede Stationer. De fleste Amatører indskrænker 
sig til at anvende en Pick-up Lampe eller Glimlampe, 
og det siger sig selv, at man arbejder fuldkommen i 
Blinde med saadanne unøjagtige „Instrumenter".

„Er den danske Industri da ikke paa Højde med Ud
landets", spurgte jeg mig selv. For at faa Opklaring 
paa dette Spørgsmaal udbad jeg mig Tilladelse til at 
aflægge et Besøg hos Firmaet Helweg Mikkelsen & 
Co., Aarhusgade 88, København Ø. Med sædvanlig 
Elskværdighed modtog Ingeniør Helweg Mikkelsen mig 
og besvarede sammen med Prøvemester Hansen alle 
mine nysgerrige Spørgsmaal.

Det var interessant at foretage en Rundgang paa 
Fabrikken og se, hvordan Maaleinstrumenter bliver til. 
Det er utroligt, saa meget Arbejde der maa foretages, 
inden et Maaleinstrument bliver færdigt. Adskillige 
Hænder er i Funktion, og alt er Præcision. Er der 
den mindste Fejl ved en eller anden Komponent, bliver 
det hele skaanselsløst kasseret. Først efter adskillige
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Afprøvninger og Justeringer forsynes instrumentet med 
Maaleattest og er klar til at gaa ud fra Fabrikken.

Firmaet fremstiller flere Typer Milliamperemetere, der 
særlig egner sig for Amatører. Den Type, der i særlig 
Grad anvendes til Forstærkere og mindre Sendere, er 
monteret i Bakelitehus. MA-Metre som E72 (Pris 24 
Kr.) og E83 (28 Kr.) kan faas til mange Maaleomraader. 
Typebetegnelsen retter sig efter Flangeringens ydre 
Diameter. Disse Instrumenter tager sig smukt ud paa 
et Senderpanel, og Prisen er rimelig. De kan justeres 
paa Forpladen, maaler nøjagtigt og giver smukke og 
regelmæssige Udslag, ligesom Viseren heller ikke finder 
paa at „klæbe" i Nulstillingen.

„Hvor meget der er i Antennen" er jo et staaende 
Spørgsmaal for enhver Kortbølgeamatør. „Ligger Re
sonanspunktet i Amatørbaandet" ? Dette er ligesaa vigtigt. 
Helweg Mikkelsen fremstiller et meget smukt Antenne
amperemeter, der er et Drejespoleinstrument. Ved dette 
er man gaaet over til at anvende et helt nyt Isolations
materiale ved Navn Mycalex, der bestaar af stærkt 
sammenpresset Glimmer i Forbindelse med andre Stoffer. 
Det er noget af det bedste, der endnu er lavet, idet 
Tabene er meget minimale.

Ved Mycalex er Tabsvinklen 18 X og Dielek-
tricitetskonstanten 8,5. Til Sammenligning tjener, at

• A
Tabsvinklen ved Frekventit er 7,5 X 10 ' og Di- 
elektricitetskonstanten 6,0. Ved Bakelite er T = 220

X 10 ' ^ og D = 2,8 og endelig ved Trolitul er T =
• A

4,2 X 10 ' og D = 2,1. Antenneamperemetre kan 
faas i alle Størrelser, men for Amatører maa det vel 
være mest praktisk, at Omraadet er 0-1 Ampere. 
Ovennævnte Instrument arbejder fortrinligt ved Fre
kvenser helt op til over 28 MC og leveres til adskillige 
Skibssendere o. a. Prisen er ca. 90 Kr.

Ogsaa Termokorsinstrumenter til Maaling af Antenne
strøm kan faas. Prisen er omtrent den samme. Disse 
kan ikke som ovennævnte taale megen Overbelastning, 
da de i saa Fald brænder over. Et Termokorsinstrument 
er kort fortalt bygget op paa følgende Maade: Mellem 
to Metalplader er udspændt en Piatintraad. Paa Midten 
af denne er svejset to Traade af Kobber-Konstant i 
samme Punkt. Fra disse er der Forbindelse til et Dreje
spoleinstrument. Naar Platintraaden opvarmes af HF- 
Strøm, fremkommer der Termostrøm, der faar Instru
mentet til at give Udslag.

Helweg Mikkelsen fremstiller ogsaa Universalinstru
menter, der kan anvendes til mange Ting. Der fabrikeres 
et særligt Ventilinstrument, som sælges i Massevis. 
Man kan maale 0-500 Volt DC og 0-500 MA. Instru
mentet er forsynet med Spejlskala, og Prisen er 154 
Kr. Det vil være en Lækkerbidsken for enhver Sender
amatør og Selvbygger.

Det vilde føre for vidt, hvis jeg skulde nævne alle 
de mange Maaleinstrumenter, Firmaet fremstiller. Jeg 
forsynede mig rigeligt med Prislister og Brochurer, og 
eventuelle Interesserede kan skrive til mig efter saadanne. 
En Ting, der var særlig interessant, var Maaletavler, 
men de ligger jo lidt udenfor det, Amatører almindelig
vis bruger. Prøvemester Hansen havde selv fremstillet 
Planerne, hvorefter disse bygges, saaledes at man kan 
maale og prøve alt indenfor Begrebet Radio med dem.

Endelig fik jeg forevist forskellige Maaleinstrumenter 
af andre Fabrikater og til Priser helt fra 10-12 Kr. og 
opefter. Store Voltmetre og andet af Firmaets eget 
Fabrikat saa gode som nye kan ogsaa faas til meget 
smaa og fordelagtige Priser.

Paul Heinemann, OZ4H.

Amatørernes Rapporteringssystemer.

Man vil i dette Numer af „OZ" finde indhæftet et 
Tillæg indeholdende diverse Skalaer og Lister til Brug 
for den dagligt arbejdende Kortbølgeamatør. De Rap- 
porteringsskalaer, som man her vil finde, fremtræder i 
en noget anderledes Form, end man fra gammel Tid 
er vant til, hvorfor Bestyrelsen samtidig med Udsendelsen 
i det følgende ønsker at tilknytte nogle Kommentarer 
af forklarende (og man kan ogsaa sige: af reklamemæssig) 
Art. Bestyrelsen ønsker først og fremmest at paapege 
to Hovedpunkter af afgørende Betydning:

1) De her angivne Rapporteringssystemer er ikke 
noget helt nyt; de er i Hovedsagen fremstaaet som en 
dansk Oversættelse af det af talrige Amatører benyttede 
R-S-T System.

2) De nye Rapporteringssystemer er bedre og mere 
logiske end tidligere i „OZ" og danske Haandbøger 
offentliggjorte, hvorfor de varmt skal anbefales til 
Gennemlæsning og senere Brug.

Hovedtanken i det amerikanske R-S-T System, som 
vi straks giver en „dansk" Oversættelse: W-R-T Systemet, 
er følgende: Rapportering af et Signal deles i 3 Grupper, 
nemlig Rapportering af 1. Læselighed 2. Lydstyrke og 
3. Tonekvalitet, og ingen Sammenblanding af disse 3 
Grupper maa finde Sted. Ved Begrebet,,Tonekvalitet" 
skal endvidere forstaas Kvaliteten af den hvilende Bære
bølge af Signalet, saaledes at Fænomener som ustabil 
Bølge, „Chirp", Mellemrumsbølge etc. ikke vedkommer 
Tonekvaliteten, men rapporteres ekstra, eventuelt ved 
Hjælp af en Bogstavforkortelse.

Ved en Gennemgang af de gamle Skalaer vil man se, 
åt de 3 her nævnte Hovedgrupper langt fra er holdt 
adskilte: R-Skalaen angav saaledes baade Læselighed 
og Signalstyrke (Eks.: R4 — Signalerne svage, men dog 
fuldkommen læselige). Forklaringen til QSA1 (Wl) og 
RI var fuldstændig den samme: Signalerne næppe 
hørlige, ulæselige. T-Skalaen var en Sammenblanding 
af Tonekvalitet og Signalstabilitet (Eks.: T8 — ren DC, 
Tonen stabil). Logikken har øjensynlig totalt manglet 
i de gamle Systemer. I de nye er den derimod tydelig 
nok.
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Læselighedsskalaen (W) er simpel nok. Den begynder 
ved Nul og ender ved fuldstændig Læselighed. Midt
punktet — W3 — ligger logisk ved det halve af den 
fuldstændige Læselighed. De til W2 og W4 svarende 
Læselighedsgrader ligger herved entydigt fastlagt, nemlig 
henholdsvis mellem W1 og W3 og mellem W3 og 
W5. Om Lydstyrkeskalaen (R) er kun følgende at sige: 
Skalaen udtrykker i hvert af sine Trin, hvor kraftigt 
Signalet lyder i Telefonen (eller Højttaleren). Den be
skæftiger sig ikke med, om Signalet kan forstaas eller  
ej — dertil anvendes W-Skalaen.

Til den nye Tonerapporteringsskala bliver der de 
fleste Kommentarer at knytte. Ifølge hævdvunden Praksis 
skal man i en 9-Punkts Skala kunne rapportere Tone
kvaliteten af ethvert Telegrafisignal. Naar man tænker 
paa, hvor mange forskellige Tonekvaliteter man hører 
ved blot at lytte et Par Minutter paa et stærkt trafikeret 
Amatørbaand, forstaar man Meningen i den nye Be
stemmelse om, at kun Kvaliteten af den hvilende Bære
bølge skal rapporteres ved Hjælp af T-Skalaen.

Det, der nu bestemmer Trinet paa T-Skalaen, er kun 
.2 Ting, nemlig: 1) Modulationsgrad og 2) Modulations
frekvenserne) eller kortere: Modulationen. Jo mindre 
Modulationsgrad og jo renere Modulation — des højere 
T-Rapport. Modulationen er den Lyd, man hører i 
Modtageren, naar denne er indstillet netop under 
Svingningsgrænsen. Man vil se, atTl-T5-paa den nye 
T-Skala alle er betegnet som Vekselstrømssignaler. 
Hermed menes blot, at de alle er kraftigt modulerede 
— i Virkeligheden 100 % eller derover. T6-T9 kaldes 
Jævnstrømssignaler og er alle mindre end 100 °/0 mo
dulerede.

Det laveste Trin paa Skalaen —-T1 — er for det 
første over 100 % moduleret, og desuden er Modu
lationen ganske ubestemmelig — der findes ingen ud
præget Grundfrekvens. Tonen kan siges at være over 
100 % siøjmoduleret. Følger man Skalaens Trin opefter, 
ser man en gradvis Forbedring i Tonekvalitet. Ved 
T3 høres netop en Grundtone i Modulationen, men 
Modulationsgraden er ca. 100 %. T5 er fuldstændig 
rent moduleret og kan f. Eks. frembringes, naar en 
krystalstyret Sender moduleres 100 % med en ren Tone.

Fra T6 opefter aftager Modulationsgraden lidt for 
hvert Trin, indtil man ved T9 har den fuldstændig 
umodulerede Tone, der f. Eks. frembringes af en Sender, 
som fødes fra konstante Spændingskilder som Batterier 
eller Eliminatorer med rigeligt Filter. En saadan Tone 
behøver ikke nødvendigvis at være stabil, men alligevel 
skal den kaldes T9. Vi skal altsaa bort fra den gamle 
Rapporteringsmetode, efter hvilken et krystalstyret Signal 
altid kaldes T9, hvad enten det er 0 eller 100 % mo
duleret. Omvendt forstaas ved ,,T9" ikke mere, at 
Signalet synes at være krystalstyret.

Til yderligere Karakterisering af et Signal vil E.D.R- 
anbefale sine Medlemmer at benytte Bogstavtilføjelser 
til T-Rapporten med de paa Listen angivne Fortolkninger. 
Dette er en logisk Udvidelse af den velkendte Bogstav
tilføjelse X til en T-Rapport, hvilket betyder, at Sig
nalet lyder, som om det var krystalstyret. E.D.R. har 
foreslaaet I.A.R.U. at sørge for international Udbredelse 
af denne Fremgangsmaade, og da den er simpel og 
særdeles logisk, nærer vi begrundet Haab om, at dette 
Forslag kan gennemføres. Indtil dette er sket, maa

Anvendelsen af de angivne Bogstavtilføjelser i Hoved
sagen begrænses til Brug mellem danske og eventuelt 
ogsaa mellem skandinaviske Amatører. Arbejder man 
med Amatører, der ikke kender det danske Forslag, 
kan man simpelthen rapportere som f. Eks.: T9 unstdi.

Om E.D.R.s Liste over Q-Forkortelser er der kun 
at sige, at man i Forklaringerne ikke har ønsket at 
fjerne sig for langt fra den oprindelige og officielt aner
kendte Betydning. Motiveringen er den, at Amatørerne 
har deres egne Forkortelser til at udtrykke alt, hvad 
der angaar det specielt amatørmæssige. Forvanskning 
af paa Konventioner vedtagne Q-Forkortelser kan kun 
bidrage til Vanskeliggøreise af den internationale For- 
staaelse.

Til Slut vil vi blot anbefale vore Amatører at udtage 
Tillægget af Bladet og bruge det. Ekstra Eksemplarer 
af Tillægget kan faas ved Indsendelse af 25 Øre i 
Frimærker til Kassereren. Eventuelle Forslag til Ud
videlser og Forbedringer af Tillægget modtages med 
Glæde. Bestyrelsen.

Fra Afdelingerne.

E.D.R.s københavnske Afdeling.
I «Ordenshuset», Griffenfeldtsgade 7 (Lokale 6), Tlf. Nora 8623. Afdelingens 

Formaal er at samle alle F.D.R.s københavnske Medlemmer, afholde Klubaftener, 

Morsekursus og Foredrag. Kun Medlemmer af E.D.R. optages, og Kontingentet er 

3 Kr. pr. Kvartal. Klubaftener afholdes Mandag og Torsdag fra Kl. 20. og der er 

Morsekursus Onsdag og Fredag Kl. 20— 22. Alle Oplysninger faas hos OZ7KL eller 

gennem Afdelingens Telefon.

Den københavnske Afdeling afholder ordinær Gene
ralforsamling Torsdag den 26. Marts Kl. 20 i Griffen
feldtsgade 7.

D a g s o r d e n :
1. Valg af Dirigent.
2. Formanden aflægger Beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede Regnskab.
4. Valg af Formand.
5. Valg af Kasserer.
6. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af Revisor.
8. Indkomne Forslag.
9. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet, bedes sendt til For
manden. Kun Medlemmer af E.D.R. og Afdelingen 
har Adgang til Generalforsamlingen. Medlemmer, som 
er i Restance, bedes indbetale Kontingentet inden Gene
ralforsamlingen. OZ7KL.

Nordjylland.
Den nordjydske Afdeling holdt den 1. Marts Stævne 

i Aalborg. Til Trods for, at Stævnet var daarligt 
arrangeret, og Formanden udeblev (officielt paa Grund af 
Togstandsning) lykkedes det at gennemføre et yderst for
nøjeligt og lærerigt Stævne med Tilslutning over For
ventning af Hams, Fans og Interesserede.

I Stedet for at holde Mødet paa Banegaarden be
sluttede man at henlægge det til Cafe de la Reines 
hyggelige Lokaler, hvor 8D paa den bortblevne For
mands Vegne bød hjertelig velkommen, hvorefter den 
obligate Præsentation foretoges. Man enedes om at
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skride til Valg af ny Formand med lNW's Sanktion 
og valgte enstemmigt 8D til denne Ærespost.

Ved et efterfølgende fornøjeligt fælles Kaffebord 
holdtes Auktion over medbragte Radiodele, hvortil 3FL 
som sædvanlig mødte med et righoldigt Udvalg, denne 
Gang dog ikke i den store Kuffert, men med 2M's og 
egne Lommer fyldt til Randen af rare Sager.

Efter Fællesspisningen forlagdes Residensen til 
„Kilden", hvor man sluttede af, da de tilrejsende skulde 
til Toget. Efter Tilslutningen at dømme kan man 
sikkert gaa ud fra, at man for Fremtiden faar en stor 
og levedygtig nordjydsk Afdeling.

Sønderjylland.
   Søndag den 1. Marts havde den sønderjydske Af

deling Stævne i Sønderborg. Der var denne Gang 
mødt 15 Deltagere, hvilket er ret godt, naar Møde
stedets ucentrale Beliggenhed tages i Betragtning. Som 
særlige Gæster mødte denne Gang atter OZ2Q samt 
fra Tyskland D4TBV (old D4LQT).

Efter at vi var ankommet Kl. 14,30 paa Mødestedet, 
var der som sædvanlig fælles Kaffebord, der efterfulgtes 
af almindelig Diskussion til Kl. 16, som var Tidspunktet 
for 2Q's Ankomst. Han blev derefter afhentet paa 
Banegaarden af hele Forsamlingen, hvorefter vi gik en 
Tur for at bese Sønderborg.

Ved Hjemkomsten gik vi straks over til Hoved
punktet paa Dagens Program, nemlig OZ2Q's Foredrag 
om Modulation. 2Q omtalte her paa en baade interes
sant og populær Maade de forskellige Modulations- 
metoder, det teoretiske Grundlag for dem og deres 
praktiske Udførelse. Vi vil atter her sige 2Q Tak, 
fordi han har gjort os den Glæde at holde dette Fore
drag for os, som han har holdt 2 Gange før i andre 
E.D.R.-Afdelinger. Efter Foredraget blev en Mængde 
Spørgsmaal grundigt besvaret.

Efterhaanden var det blevet Aften, og det vigtige 
Punkt — Fællesspisningen — blev ikke glemt. Det 
gav nogle Øjeblikkes Stilstand i Diskussionen, men kun 
for, at man kunde tage saa meget desto kraftigere fat 
bagefter. Bl. a. holdt OZ5CC et instruerende Causeri 
for DR-Amatørerne om nyttig og korrekt Rapportering. 
Udførlige Rapporter paa en Station, ikke blot for et 
enkelt Tidspunkt, men f. Eks. for hver halve Time en 
hel Aften, vilde være af Interesse. Det kunde give 
et virkeligt Overblik over Stationens Hørbarhed, Fading, 
den døde Zone o. s. v. for en vis Afstand. OZ2Q 
stillede saa et Forslag om Indstilling af en Baand- 
Manager, som vandt god Tilslutning.

Derefter tog D4TBV Ordet og gav paa Opfordring 
en meget interessant Forklaring over den tyske 
„Betriebs-Dienst". Vi fik her at høre, hvorledes de 
grundige tyske Amatører ved Hjælp af en Hovedstation 
i Berlin og Distriktstationer hele Landet over har 
organiseret en effektiv Meddelelsestjeneste for For- 
eningsmeddelelser. Distriktsstationerne har igen faste 
Forbindelser med forskellige Understationer. Der bliver 
saa ved Hjælp af Telegrammer, Ordtælling, Rapporter 
o. s. v. holdt Kontrol med, at de forskellige Amatører 
virkelig er aktive — „bestiller noget".

Der er ikke alene skrappe Betingelser med Hensyn 
til Kvalifikationer ved Ansøgning om Licens, men har 
en tysk Amatør først faaet Licensen, maa han stadig 
være i Sving for at beholde den. D4TBV fortalte

ogsaa om, hvorledes man ved disse faste Forbindelser 
gik mere og mere over til „Eenbølge-Arbejde", d.v.s., 
at alle Stationer — der naturligvis er indrettet for BK 
— ved Hjælp af Præcisions-Frekvensmaalere anbragte 
sig paa nøjagtig samme Bølge. Det sparede Tid og 
gav mindre QRM for andre Stationer. D4TBV's 
Foredrag blev fulgt med megen Interesse, og vi takker 
ham derfor.

Foredraget gav naturligvis Stof til ny Diskussion, 
og Tiden gik hurtigt, til vi maatte hjemad. Stævnet 
sluttede saa med, at D4TBV takkede baade for Dagen 
og — paa de tyske Amatørers Vegne — for det gode 
Samarbejde mellem Amatører syd og nord for Grænsen.

OZ7MP.
Fyn.

Afdelingen holdt et udmæket Møde hos OZ5U i 
Nyborg, hvor en halv Snes Medlemmer kom til Stede. 
Stationen blev grundigt efterset, hvorefter 5U trakterede os 
alle med Kaffe, og Resten af Aftenen gik med kammerat
ligt Samvær. Vi bringer alle her en hjertelig Tak til 
5U for hans Elskværdighed. Blot er det kedeligt, at 
andre E.D.R.-Medlemmer fra Nyborg ikke ser sig i 
Stand til at deltage i disse kammeratlige Sammenkomster. 
Næste Mødeaften vil senere blive meddelt. OZ9S.

TRAFFIC NOTES.

OZ1A har i den sidste Maaned haft følgende DX 
paa 14 MC: U9, SU, FA8, VK2, VS7, ZT6, ZU6, 
ZS1, Wl-2-3-4-6-7-8.

OZ7ON har anskaffet sig et nyt 25-0-100/30 og har 
haft QSO med U9, SU, VK2, VS6, ZS og OX. Det 
kniber stadig med W og Sydamerika.

OZ7Z har haft QSO med ZS, W5-9 samt VE3 paa 
28 MC, skønt Forholdene paa dette Baand er ret 
ugunstige i Øjeblikket. Det er formodentlig den første 
VE-OZ QSO paa 28 MC. Senderen er paa 28 MC 
CO-FD-FD med 25 Watt paa sidste Trin. Med samme 
Sender (der firedobles i Udgangstrinet) paabegynder 7Z 
Udsendelser paa 56 MC, og han er foreløbig i Gang 
hver Lørdag og Søndag mellem Kl. 2 og 3 DNT. 
Frekvensen er omkring 56500 KC. Der kaldes „Test 
five de OZ7Z", og QSL er yderst velkomne. Input 
vil blive forhøjet til ca. 50 Watt. Man bør lytte paa 
56 MC, naar der høres Europæere paa 28 MC — 
d. v. s. midt paa Dagen. (Herefter maa formodes, at 
7Z med ovennævnte Tider i Virkeligheden mener Kl. 
14-15. Red.).

OZ8D har haft QSO med U9, ZT, Wl-2-7 og VE4. 
VE4RO sender 73 til alle danske Hams og haaber paa 
QSO med mange af dem. OZ8D.

OZ1JW har nu 50-75 Watt paa Oxytron 0-40-1000 
og er paa Jagt efter WAC paa 14 MC.

OZ3KT er meget aktiv forTiden. Paa 14 MCeropnaaet 
QSO med FT4 og CN8. Der er 73 til OZ2M fra VE2AV.
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OZ9L har anskaffet 2 Stk. Oxytron 25-0-100/30, der 
arbejder i Parallel paa 440 Volt Lysnet. DR-Amatører 
bedes lytte efter og rapportere nogle særlige Udsendelser 
hver Søndag Morgen Kl. 9,00-9,15 DNT paa 3,5 MC.

OZ9L.

OZ1Z har fornylig bygget ny Ensretter og MO-PA. 
Input er 10 Watt ved 300 Volt, og Resultaterne er gode.

OZ2M har paa 14 MC opnaaet: W6-7-8, VE4-5 
og OX. Til Gengæld er der arbejdet meget paa 28 
MC med følgende Resultater: CP (R8), CN8, FA, 
VE2-3, W1-2-3-4-5-6 (R8)-7 (R8)-8-9 (R9). Følgende 
er med Fone paa samme Baand: FA, EA, W1-2-3-5-9 
(R7). Desuden i Løbet af een Dag 3 VK-Stationer paa 
28 MC.

OZ2X har ca. 5 Watt Input paa Push-pull TPTG 
og arbejder hovedsagelig paa 7 MC. Antennen er 20 
m lang og i Forbindelse med Collins Koblingsled.

OZ3FL opholder sig endnu paa 14 MC, fordi Mod
tageren er daarlig paa 28 MC. Der er opnaaet Wl-2- 
3-4-6-7-8, VE4-5, VK2-3-7, ZL1-2-3, ZU1-5-6, ZT5-6, 
ZS1-4-6, ZE, OX, FB8, KA, CT2, CR7, LU5 og VS6. 
Den 29/2 opnaaedes WAC paa 10l/a Time med VE4, 
LU5, VK3, VS6, ZU5 og HAF.

OZ1W arbejder paa 14 MC og laver DX med 12 
Watt paa MO-PA.

OZ2XP eksperimenterer med QRP paa ECO, Tri-tet 
og Hartley paa 7 og 14 MC. Tips om ECO samt 
Teori om L-Antennen efterlyses.

OZ4LM har i sidste Maaned forsøgt at faa DX 
paa 3,5 MC, men fik kun FA8 samt hele Europa. 
Senderen er CO-PA med Rørene E463 og T104 og 
Input 25—30 Watt. Resultater paa 7 MC: K4, Wl-2 
og CN8. I den polske Test opnaaedes QSO med 41 
SP. Der er 73 til OZ7AM fra D4KIJ i Harburg.

OZ5Y eksperimenterer med ECO-PA. Tips an- 
gaaende ECO efterlyses i „OZ".

OZ9S er kommet i Sving igen og arbejder paa 14 
MC med CO-FD-PA. Særlig W bider godt paa.

OZ2XP.

OZ1R har ombygget Senderen til CO-PA (FD), 
men skal have anskaffet nye Drejekondensatorer, da 
HT paa 700 Volt slaar igennem. Paa 7 MC er op
naaet gode Resultater fra Europa med 150 Volt paa 
Hartley. Der er 73 til OZ8B og 7XY fra SP1IB.

OZ2Q har næsten kun haft Tid til at hellige sig 
sine mange Søndags-Skeds. Den 10/2 spillede han et 
Skakparti med PA0IR/R242. Det blev paa 23 Træk, 
varede 1 Time og 4 Minutter og endte med en Sejr 
for OZ. PA haaber paa Revanche! Der var Break-in 
paa begge Sider, og hele QSO'en varede 21/2 Time, 
hvilket er Rekord for OZ2Q.

OZ7KG er nu i Bedring og har forsøgt sig lidt paa 
28 MC, men ofte umuliggøres Lytning af Motorstøj. 
Paa een Time (hvor der var Pause i Støjen) opnaaedes 
QSO med 6 W-Stationer. QSO er opnaaet med HJ3 
(Columbia), W1-2-3-9, hvor sidstnævnte meldte R8. 
Input har været 50 Watt paa et Type 10 Rør som 
FD. Grundet paa de umulige Modtageforhold har 
7KG delvis indstillet paa dette Baand.

QSL-Centrafen.
I Januar Maaned modtoges fra OZ-Hams 1799 og 

fra DR-Fans 72 Kort. Til dem er sendt henholdsvis 
1313 og 60 Kort. I Februar er modtaget fra OZ og 
DR 1378 og 38 Kort, og til dem er sendt 1195 og 
39 Stk. Fra Udlandet modtoges i Januar 1155 og i 
Februar 991 Kort.

Paa Grund af de mange nye Senderamatører, der 
stadig kommer til, bliver Portoudgifterne til Centralen 
større og større for hver Maaned, da hvert Kort 
koster Foreningen 2 — x/2 Øre viderebefordre for- 
aarsaget af Postvæsenets- mærkelige Takstpolitik. Det 
henstilles derfor at undgaa at sende overflødige Kort 
til Udlandet, ligesom Kortene ikke bør være større 
eller tungere end almindelige Brevkort. De indsendte 
Kuverter bør være af samme Format (20X13 cm).

Som tidligere meddelt kan enhver henvende sig til 
QSL-Centralen, naar QRA ønskes opgivet paa licen
serede Amatører i Ind- og Udland. Den enkelte 
Amatør kan ogsaa faa opgivet, hvor mange Kort han 
har sendt eller modtaget i et vist Tidsrum. Alle Op
lysninger angaaende unlis Calls og Adresser modtages 
af QSL-Centralen. QRA paa følgende Unlis ønskes 
meget gerne: OZ1AB, 1CT, IX, 1XX, 2XP, 3B, 4Q, 
5BA, 5XL, 5XY, 7BV, 7V, 7Y, 8H, 8HJ, 8NH 
og 9B. OZ7QL.

AMATØRERNE OG MARINEN.
Under Henvisning til mit tidligere her i Bladet 

fremsatte Forslag om et Samarbejde mellem os og 
Motorbaadsforeningen ved Øvelserne med Marinen, 
anmoder jeg alle, der ønsker at melde sig, meddele 
mig dette paa et Brevkort snarest, da jeg agter at faa 
Sagen bragt i Orden inden Foraaret.

Der vil da tilgaa de respektive Amatører en detaljeret 
Forklaring paa Forslaget, saaledes at de, der ønsker 
at melde sig til denne Tjeneste, kan blive opført paa 
en Liste, jeg vil tilstille Motorbaadsforeningen.

A. M. Christensen, OZ7AM, 
Box 33, Nakskov.

Hørte ulicenserede Kaldesignaler.

OZ7NJ kaldte EA7D den 3. Marts Kl. 2,20 DNT 
paa 7 MC. Rapport: WRT598. (Hørt af en Amatør
i København V). Havde ogsaa QSO med OZ7CC under 
Kaldesignalet KHROS. Hørt af PA-R242 paa 7 MC: 
OZ5X kaldte CQ den 1. Februar Kl. 18 GMT. Rap
port: WRT584 (meget „ru" Tone).

OZ5A, 23. Februar Kl. 15,50 paa 3,5 MC. Rapport: 
WRT569X.

OZ5Z, 23. Februar Kl. 00,30 paa 7 MC. Rapport: 
WRT568U.
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REDAKTIONELT.

Paa given Foranledning skal vi meddele, at vi ser 
os nødsaget til for Fremtiden at udelade Firmanavne 
i Artikler og Materialelister, medmindre det drejer sig 
om sjældnere Specialkomponenter. Eneste Undtagelse 
er Rubrikken „Nyt og nyttigt fra Branchen", hvor alle 
Firmaer, der leverer Materialer af Interesse for Kort
bølgeamatører, kan faa disse anmeldt. løvrigt betragter 
vi det som en Selvfølge, at Medlemmerne støtter deres 
eget Blad ved fortrinsvis at gøre deres Indkøb hos de 
Firmaer, der annoncerer i „OZ".

Da Paasken i Aar falder saa uheldigt, at den berøver 
Trykkeriet en hel Del gode Arbejdsdage i den Tid, 
hvor der normalt er størst Travlhed med „OZ", bedes 
Stof til næste Numer indsendt 4.—5 Dage tidligere end 
sædvanligt. Klicheer vil blive bestilt den 28. ds., og 
Redaktionen slutter 1. April. Respekteres dette ikke, 
vil Bladet ikke kunne udkomme til Tiden. ti. F.

Generaldirektoratet for Post= og Telegrafvæsenet beder os 
henstille til de Senderamatører, hvis Sendetilladelser ud

løber den 31. Marts, at søge om Fornyelse mindst en Uge førend 
denne Dato, saaledes som det er foreskrevet i Licensbetin
gelserne. Hidtil har der været en Mængde Amatører, som ikke 
fik ordnet Fornyelsen i Tide.

Licenserede Stationer.
OZ1U - J. E. B. Frandsen, Vindinge, Roskilde. 
OZ2C - John A. Petersen MondahÎ, Kronborggade

4, st- tv-, København N. 
OZ2HA - H. K. M. Andersen, Stinesminde, Oue pr.

Hobro.
OZ2L - N. C. F. Lings, Lunderskov. 
OZ3W - Heinrich Kahl, Rødding. 
OZ4U - H. P. E. Christoffersen, Højvang, Hejnede,

Borup.
OZ5BK - Børge Kristensen, Naaege, Silkeborg. 
OZ7BL - H. B. Larsen, Dalgas Boulevard 13'» tv-,

København F.

Atter licenseret. 
OZ2F - Arne Scharff, Vangedevej 33 A, Gentofte. 
OZ9P - Erik Petersen, Venedigvej 5,4, København S.

Ændringer.
OZ1A - S. P. S. Svendsen, Gabelsgade 1, Aalborg. 
Brugen af tidligere tildelte Kaldesignal OZ7S bortfalder. 
OZ2K - Egon Bork, Tagensvej 112, København N. 
Brugen af tidligere tildelte Kaldesignal OZ2KK bortfalder. 
OZ8N - P. C. Beyer, Spangsberggade 56, Esbjerg. 
Det oprindelig tildelte Kaldesignal OZ2F er gaaet tilbage 
til dets tidligere Indehaver.

Indregistrerede Modtagerstationer.
OZ-DR261 - Ejler Nielsen, Stokkemarke Boghandel,

Stokkemarke.
OZ-DR262 - Poul j. Christiansen, Damager, Haderslev. 
OZ-DR263 - Poul Hallgren, Rønnealle 25, Dragør. 
OZ-DR264 - O. F. E. Andersen, Helsingør. 
OZ-DR265 - C. }. Roersen, Tordenskjoldsgade, Aarhus. 
OZ-DR266 - Brynolf Sigurd, Set. Lucas Plads 8, Aarhus. 
OZ-DR267 - H. Carstensen, Lynge St.

Nye Medlemmer.
943 - C. Sørensen, Krpr. Frederiks Bro, Frederikssund.-
944 - Preben Koefoed, Plantagevej 15, Kgs. Lyngby.
945 - J. Johansen, Thyregod.
946 - Ib Frederiksen, Fjellingstrup, Gilleleje.
947 - Poul Christiansen, Damager, Haderslev.
948 - H. Jørgensen, Æblevej 13, København F.
949 - Broel Rasmussen, 8. Komp., Ingeniørkasernen,

København Ø.
950 - Egon Carlsen, Beethovensvej 10, St., Kbhvn. V.
951 - Carl Hermansen, Hvedevej 9, Brønshøj.
952 - O. F. E. Andersen, Radiotekniker, Helsingør.
953 - H. Nielsen, Tandlæge, Nykøbing S.
954 - Brynolf Sigurd, Set. Lucas Plads 8, Aarhus.
955 - Sig. B. Finnbogason, Nønnugøtu 1, Reykjavik.
956 - Peter Villøv, S/S Viktoria, D. F. K., Holmens

Kanal 5, København K.
957 - Georg Behrends (VE4RO), 585 Spruce St.,

Winnipeg, Manitoba, Canada. 
I sidste Numer manglede: 

938 - A. F. R. Laursen, Thinggade 17, Skive.

Atter Medlem. 
11 - H. V. R. Flensboe, Peter Bangsvej 145, Valby. 

312 - Holger Zornig, Gothersgade 156, København K. 
449 - E. Petersen, Venedigvej 5, København S. 
617 - C. J. Roersen, Tordenskjoldsgade, Aarhus.

Nye Adresser. 
414 - N. Munck Petersen. Ndr. Fasanvej 198 St.,

København N. 
549 - Kaj Hesel, (OZ7HA) Engsig, Skern. 
534 - Andreas Christensen (OZ7AG) Goethegade 9,

Sønderborg.
602 - Paul Andersen (OZ3PA), Østergade 14, Struer. 
803 - O. E. Andersen, Postkontoret, Nykøbing S. 
912 - W.W.Hansen, Peter Fabersgade 9 St., Kbhv. N.

Slettet af Medlemslisten fra januar Kvartal. 
231-Axel Andersen, Nysted. 724 - V.Hjerting, Charlottenl-
271 - Knud Bjarnø, København F. 745 - H.Juul, København Ø. 
309-A. W. Petersen, Mern. 790 - E. Møller, Københ. K.
439-li. Larsen, København N. 822-G Jacobsen, Herning. 
536-O E. Grue, København 0. 846-Gram, Haderslev. 
568 - Hugo Mortensen, Frederiksh. 847 = Knudjørgensen,Rønne. 
612 - F. R. Christensen, Odense. 854 - Johs. Erstad, Købhv. F. 
663 - A. Karberg, København 0. 867 - V. Petersen, Købhv. N. 
669-Aage Paaske, Maribo. 86S-Christiansen,Oue,Hobro
680- Magasin du Nord, Københ. K. 726-S.Jespersen,Skern(udm.)'

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

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

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

Sekretær: Ahrent Flensborg, Ringsted. Hertil sendes al 
Korrespondance vedrørende Foreningsforhold. 

Kasserer: Walter Bøwadt, Jomfrustien 13, Sønderborg. 
QSL-iVlanager og Annoncechef: Poul J. Jensen, Jernbane 

Allé 9 A iv, Vanløse. Kontortid Tirsdag Kl. 20-22 i Forenings
lokalet, Griffenfeldtsgade 7. Telf. Nora 8623.

DR=Leder: Børge Otzen, Anchersvej 3, Klampenborg. 
Telef. Ordrup 2861._______________
Eftertryk af „OZ"s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse- 

Afleveret til Postvæsenet Lørdag den 14. Marts. 

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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