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De ømme Punkter i Licensbestemmelserne.

Kortbølgeamatørerne i Danmark har altid kunnet 
glæde sig ved, at Myndighederne ser paa dem med 
Forstaaelse og Velvilje, og derfor har vi friere Forhold 
at arbejde under end vore Kolleger i flere andre Lande. 
Dog kan det ikke undgaas, at der er enkelte „ømme 
Punkter“ ogsaa i vore Licensbestemmelser, ligesom 
Situationen efter Cairo-Konferencen gør det ønskeligt 
for E.D.R. at have en vis Føling med Generaldirektoratet 
for Post- og Telegrafvæsenet.

I Anledning heraf har den Del af Bestyrelsen, der 
udgør Forretningsudvalget, fornylig aflagt et Besøg i 
Generaldirektoratet. Der blev her Lejlighed til at tale 
om forskellige aktuelle Spørgsmaal samt at fremføre 
Ønsker, som E.D.R. gerne ser opfyldt til Gavn for 
Medlemmerne. Deputationen blev elskværdigt modtaget 
af Ingeniør E. A. Hansen, som udtalte, at der ikke 
bliver nogen Ændring i Licensbestemmelserne det 
første Aars Tid. Endnu er intet afgjort, men det maa 
antages, at Amatørerne faar saa meget af de nye 
Bølgebaand som muligt.

Det blev fremhævet, at Forbudet mod at sende 
Meddelelser til Trediemand via Amatørsendere ubetinget 
maa respekteres, og Amatørerne bør i egen Interesse 
erindre dette. At de officielle Efterretnings-Tjenester 
ikke kan finde sig i Indtægtstab paa Grund af Ama
tørernes Virksomhed er en Selvfølge. Vi finder Licens
bestemmelserne yderst rimelige paa det Punkt.

Med Forbudet mod at sende Telefoni i Radiofonitiden 
er det straks vanskeligere. Der synes i den sidste Tid 
at have blæst en lidt ublid Vind her, idet alle nye 
Døgndrift-Tilladelser kun gælder for Telegrafi, I de

gamle Døgndrift-Tilladelser er der imidlertid ikke taget 
noget Forbehold for Telefoniens Vedkommende, og 
derved er faktisk indtraadt den uheldige Situation, at 
der gøres Forskel paa nye og gamle Amatører.

Vi maa stærkt beklage, at Forholdene har medført, 
at de gængse Døgndrift-Tilladelser kun gælder for 
Telegrafi, men det nytter jo heller ikke at se bort fra 
Vanskelighederne, som særlig fremkommer ved, at Radio
fonien her i Landet drives af Staten. Desuden er det 
jo saadan, at Amatør-Telefonien mest foregaar paa 
vort laveste Frekvensbaand, hvor Faren for at forstyrre 
uselektive Radiofonimodtagere er størst.

I Generaldirektoratet gav man imidlertid E.D.R.s 
Repræsentanter den glædelige Meddelelse, at der ogsaa 
kan gives Tilladelse til at sende Telefoni i Radiofoni
tiden, naar der er Sikkerhed for, at ingen Lyttere for
styrres. Hertil kræves dog en særskilt Ansøgning. 
E.D.R.s Ønske om, at kun Lyttere med tidssvarende 
Radiofonimodtagere skulde have Krav paa forstyrrelsesfri 
Modtagning blev taget op til nærmere Eftertanke. 
Man kunde ikke tage Stilling til Sagen paa staaende 
Fod, da Overingeniør Holmblad ikke var tilstede.

En Amatør modtog for nogen Tid siden en Skrivelse 
fra Generaldirektoratet, fordi han vilde retransmittere 
en amerikansk Station, idet man ansaa dette for at 
være i Strid med Licensbestemmelserne. E.D.R. tog 
sig imidlertid af Sagen, og Henvendelsen til General
direktoratet gav til Resultat, at det blev fastslaaet, at 
vort Medlem alligevel ikke havde overtraadt Licens
bestemmelserne, idet det var en Amatørstation, han 
vilde retransmittere.
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Endelig er der Forholdet med de transportable 
Sendere, som hidtil ikke har været fuldt ud regle
menteret. Her kan ventes en Ordning i nær Fremtid, 
saaledes at Tilladelsen gives officielt. Brugen af trans
portable Stationer spiller jo en stor Rolle for Amatørerne 
om Sommeren, og den er i væsentlig Grad medvirkende

til, at Kortbølgeamatørerne har „Sæson“ hele Aaret 
rundt. Vi er derfor overbevist om, at vore imøde
kommende Telegrafmyndigheder ogsaa faar fjernet dette 
„ømme Punkt“ paa en for Amatørerne ligesaa smertefri 
Maade, som det forlængst er sket mange Steder i 
Udlandet. ¡1. F.

Den 3. tyske DX-Konkurrence.
DJDC-Testen 1938 er baseret paa Radio-Forbindelser 

mellem europæiske Amatører paa den ene Side og 
oversøiske Amatører paa den anden Side ligesom i 1937. 
Trafikken bestaar igen af to Afdelinger:

1. DX-QSO mellem Europa (Tyskland inkluderet) 
og oversøiske Stationer med Udveksling af Talrækker. 
Her skelnes mellem to Slags DX-QSO: (a) Oversøisk- 
Tyskland og (b) Oversøisk-Europa (udenfor Tyskland). 
QTC-Rapporter kan kun hidrøre fra DX-QSO som 
under (b).

2. QTC-QSO mellem Europa (udenfor Tyskland) 
eller oversøiske Stationer paa den ene Side og Tysk
land paa den anden Side.

Tider. Testen afholdes paa de 4 Week-ends i August, 
begyndende den 6. August. Hver Week-end varer fra 
Lørdag Kl. 12,00 GMT til Søndag Kl. 24,00 GMT.

Frekvensbaand. Alle Amatørbaand maa benyttes. 
Der er et specielt Baand-Regnskab denne Gang. De 
tyske Amatører er ikke i Stand til at sende paa 56 
MHz, 3,6-4 MHz og 1,75 MHz Baandene. Arbejdes 
der udenfor Baandene, resulterer det i Diskvalifikation.

DX-QSO -Forbindelser foregaar mellem Europa 
(Tyskland inkluderet) og oversøiske Stationer. DJDC- 
Testen gaar ud paa at faa saa mange af saadanne 
Forbindelser som muligt. Der udveksles Talrækker med 
6 Cifre. De første 3 Tal angiver RST (eller RSN), 
hvormed den anden Amatør modtages, og de tre sidste 
Tal angiver DX-QSO’ens Nummer. Den første DX- 
QSO har Nr. 001, den næste 002 o. s. v.

Den almindelige Opkaldning i Testen er: CQ DJDC. 
Amatører, som ikke ønsker at deltage, anmodes om at 
undlade at besvare nævnte Opkaldninger, da det jo 
kun vil være Spild af Tid. Kun een DX-QSO tillades 
mellem de samme Stationer pr. Week-end og pr. Fre- 
kvensbaand. Mellem europæiske og tyske Stationer kan 
der ikke blive Tale om DX-QSO.

QTC-Trafik. Hver DX-QSO mellem europæiske 
Stationer (udenfor Tyskland) og oversøiske giver en 
QTC-Rapport til hver af de to Deltagere i nævnte QSO.

QTC-QSO foregaar mellem tyske og ikke-tyske 
Stationer, og her afleveres QTC-Rapporterne til Tysk
land (og Danzig). Disse QTC-QSO’er kan gennemføres

med Tyskland, ligesom det ønskes. Man sender hver 
Gang saa mange QTC, som der er at aflevere. Over
søiske Stationer maa ogsaa sende QTC-Rapporter i 
Forbindelse med DX-QSO.

QTC-Rapporterne sendes paa følgende Maade: 1) 
Kaldesignal for den Station, man har haft DX-QSO 
med. 2) Lokaltid for DX-QSO’en i fire Tal (0001-2400). 
3) Den modtagne Talrække (6 Cifre).

Den tyske Partner i QTC-QSO’en skal kun bekræfte 
den korrekte Modtagelse af Rapporterne, f. Eks. 5 
QTC o. k. Points kan kun fordres efter en saadan 
Anerkendelse. Af det allerede nævnte fremgaar: Euro
pæiske Amatører kan kun have QTC-QSO med 
Tyskere. QTC-Rapporter kan aldrig vise D- eller 
YM-Kaldesignaler.

Eksempel: ON4AU rapporterer til D. . . W6CUH 
0515/589012. Det betyder, at ON4AU har haft QSO 
med W6CUH en Dag under Testen Kl. 05,15 efter 
hans Lokaltid, hvor han modtog Talrækken 589012. 
Rækken betyder med sine første 3 Tal, at W6CUH 
hørte ON4AU RST 589, og de 3 sidste Tal betyder, 
at det er W6CUH’s 12. DX-QSO.

W6CUH vilde paa sin Side være i Stand til at 
rapportere denne QSO paa følgende Maade: ON4AU 
2115/579005. Det betyder, at QSO foregik Kl. 21,15 
W6-Lokaltid. ON4AU hørte W6CUH med RST 579, 
og det var ON4AU's 5. DX-QSO.

Beregning« Resultaterne beregnes ved Hjælp af 
Points. For hver DX-QSO mellem Tyskland eller 
Danzig og oversøiske Stationer gives 4 Points. Mellem 
Europa (med Undtagelse af D og YM) og oversøiske 
Stationer gives 2 Points. Hver korrekt kvitteret QTC- 
Rapport tæller 2 Points.

De forskellige Points tælles sammen og for euro
pæiske (undtagen tyske) og oversøiske Stationer multi
pliceres Summen med Antallet af tyske Distrikter, som 
er „ worked“ paa hvert Frekvensbaand. De tyske Distrikter 
er angivet gennem det sidste Bogstav i Kaldesignalet. 
Der er 19 Distrikter med følgende Slut-Bogstaver: A, 
B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, T, U, V. 
Det 20. Distrikt udgøres af YM4 (Danzig). Der tages 
ikke Hensyn til Tallene i Kaldesignalerne.
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Bedømmelse. Der er ingen Verdens-Vinder. Ama
tørerne indenfor hvert Prefix-Omraade konkurrerer 
indbyrdes. Vinderen i hvert Land faar et kunstfærdigt 
udstyret Diplom. Hvis der er 5 eller flere Deltagere, 
gives en Belønning mere. Hver Deltager, som indsender 
sin Log til Tiden, vil faa et smukt Bekræftelseskort 
og en Rapport over DJDC 1938 uden Hensyn til hans 
Resultat. Det er Amatøren, der er Deltager — ikke 
Stationen. Hvis der er mere end een Operatør, maa 
hver indsende sin egen Log.

Log. Der er ingen Anmeldelsesformaliteter for at 
deltage i DJDC-Testen. Man skal blot sende den 
komplette Log til D.A.S.D. Logs kan faas hos E.D.R.s 
Sekretær, eller man kan selv lave dem efter neden- 
staaende Eksempel. For DX-QSO skal Loggen vise: 
Dato, Tid, Frekvensbaand, „workede“ Station, Talrække 
sendt og modtaget og det Antal Points, man mener 
at have naaet.

For QTC skal Loggen vise, hvilken tysk Station 
der modtog og hvilket Tidspunkt, QTC-QSO’en be
gyndte paa. Over Loggen maa anføres Deltagerens 
Navn, Adresse, Kaldesignal og en forkortet Beskrivelse 
af Stationen. Forneden skal det samlede Antal Points 
udregnes.

Logs, som kommer til D.A.S.D. senere end 30. No
vember 1938, bliver ikke taget i Betragtning. Hver 
Deltager anmodes om at indsende Log, saa vi kan faa 
en komplet Oversigt over Resultaterne af vor Kon
kurrence. Hvis De gør det, vil De i det mindste mod
tage et smukt Erindringskort. Vær saa venlig at sende 
alle Logs til: Contest Manager D.A.S.D. e. V., Berlin- 
Dahlem, Cecilienalle 4. Bedste Ønsker og godt Held.

D.A.S.D.s Hovedkvarter, 
D4BUF, DJDC’Manager.

(Please enter total also in heading of Log!)

I state, that I have abided by the rules of the Contest, and that my total score is true and proper. 

I know, that I may be dispualifled, if I have hurt the rules of my license.

Signature
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Kortbø lges ta t ion  OZ7HL,  København.

Naar man har været Amatør i nogle Aar og arbejdet 
med alle mulige og umulige Opstillinger, Laboratorie
Hylde- og-Træpanelopstillinger, med løse Modulations
forstærkere og et Spindelvæv af Ledninger, saa faar 
de fleste vist den Tanke at lave en Opstilling, hvor 
alt er indbygget, og som kan stilles op, selv i en pæn

tiden kan være en Fordel, da man saa ikke er afhængig 
af bestemte Frekvenser. Mellemtrinet anvendes sæd
vanligvis som PA-Trin (ved Anvendelse af et 59-Rør 
er det nødvendigt at anvende Neutrodynstabilisering), 
men benyttes ved Sending paa 28 MHz som Fordobler. 
I Udgangstrinet er anvendt en moderne Senderpentode

Stue. Det første Resultat af denne Tanke blev den 
Sender i Metalpanelet, der var paa Udstillingen i 1937, 
men den var ikke helt ideel, idet den manglede ind
bygget Mikrofonforstærker, der var for mange Trin 
og Rør i den, og Energien var ikke ret stor. I For
aaret 38 blev et nyt Metalpanel sat paa Bedding (hi!) 
til en ny Xmtr, og den skulde være helt moderne hvad 
Rør og Opstilling angik.

Senderen er nu konstrueret, og dens Opbygning 
fremgaar af Fotografierne. Panelet er opbygget over 
et Stel af 25X25X3 mm Vinkeljern, der er svejset 
sammen.; i Siderne er der saa svejset Vinkeljern i, som 
er beklædt med Plade, saaledes at der er en Skærm 
under alle Chassiserne. Selve Panelet er 1400X500X350 
mm og er beklædt med 1,5 mm Plade. Forpladen er 
delt i 7 lige store Plader, hvortil Chassiserne er fåst- 
skruet, og disse kan skydes ind i Stellet paa de om
talte Skinner og fastskrues med 4 Skruer. Senderen er 
paa 3 Trin, alle med Pentoder: Styretrin, PA-Mellem- 
trin (eller Fordobler) og Udgangstrin. Af Diagrammet 
fremgaar de enkelte Komponenters Værdier.

Ved Hjælp af en Omskifter i Styretrinet er dette 
enten krystalstyret eller elektronkoblet, hvilket under-

(PC 1/50). Der anvendes ret høje Spændinger i Ud
gangstrinet, og ved Modulation kan Spændingen over 
Kondensatoren i Udgangskredsen antage betydelige 
Værdier, hvorfor man maa sørge for, at der er til
strækkelig Afstand mellem Pladerne.

Panelet er opbygget saaledes, at Kraftanlægget er 
placeret forneden, og Sendertrinene er anbragt i Rækker 
opefter. Nederst i Panelet ses den store Ensretter til 
Udgangstrinet; den bestaar af Transformator paa 
2X1200 Volt med Kraftregulering i Primærsiden, saa
ledes at der kan skiftes til fire Spændinger: 600, 800, 
1000 og 1200 Volt, hvilket er en stor Fordel, naar 
man starter Senderen, eller hvis man ønsker at arbejde 
med formindsket Input.

I Ensretteren er anvendt 2 Stk. 81-Rør, og Trans
formatoren kan belastes med 250 Watt uden at varmer 
Paa Chassiset med alle Afbrydere findes 3 Ensrettere, 
een for ECO-Trinet paa 2X300 Volt, 100 mA med 
et 80-Rør og een for Mellemtrinet paa 2X450 Volt, 
ogsaa med et 80-Rør, og desuden en Ensretter til 
Gitterspændingen paa 2X300 Volt, saaledes at hele 
Senderen fødes med Vekselstrøm. Paa dette Chassis 
sidder ogsaa Glødespændingstransformatoren. Af
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bryderne, set fra venstre paa Fotografiet, er: Hoved
afbryder, Afbryder for ECO-Trin, Mellemtrin og Ud- 
gangstrin; desuden findes der to Afbrydere til andet 
Formaal.

„link“-koblet til det foregaaende Trin og har afstemt 
Gitterkreds. Pladespændingen er 1000 Volt og Skærm- 
gitterspændingen 250 Volt. Røret har en meget høj 
Virkningsgrad og er ret nemt at udstyre. Desuden er

Senderens Udgangstrin med Collinsled foroven.

Der kan ikke sættes Anodespænding til et Trin, før 
Afbryderen til det foregaaende Trin er sluttet. Derimod 
kan alle Trin afbrydes af Hovedafbryderen paa éen 
Gang. Over Ensretteren findes Modulatorchassiset og 
over dette Styretrin og Mellemtrin. Der skal her be-

det meget let at modulere, idet Fanggitteret er ført ud. 
Ved at tilføre en Modulationsenergi paa knap et Par 
Watt er det ved Fanggittermodulation muligt at opnaa 
en moduleret Udgangseffekt paa 30 Watt. Der kan 
moduleres op til ca. 90%.

V E N D S N G S T A L

Som Antenne anvendes i Øjeblikket en L-Antenne 
paa ca. 40 m, der er tilkoblet Senderen gennem et 
Collinsled. Senderen har kun været i Drift i kort Tid, 
men har vist sig at fungere tilfredsstillende. Foreløbig 
har der kun været kørt med CW, men det er Meningen 
at anvende Telefoni, og i det Øjemed skal der kon
strueres en Modulator til Anodemodulation. Den skal 
kunne afgive en Effekt paa ca. 50 Watt og vil senere 
blive beskrevet her i Bladet.

Henry Larsen, OZ7HL.

Senderpanelet set fra Siden.

mærkes, at med ECO-Styretrin er det meget vigtigt, 
at Afstemningskondensatoren i Gitterkredsen er meget 
stabil og derfor med svære Plader; jeg har selv lavet 
nye Plader til en L. K. Kondensator af 1,5 mm tykt 
Zink, idet en mindre Vibration af Pladerne foraarsager 
Frekvensmodulation, hvilket bevirker, at Tonen bliver 
mindre god. Der nøgles i Mellemtrinets Katodeside.

i øverste Etage ses Philips Senderpentode PC 1/50, 
et udmærket Rør, der ikke skal stabiliseres; det er
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d) Det foregaaende Rørs Udgangsimpedans (naar
der anvendes Rør med lille indre Modstand).

e) Antennens Straalingsmodstand.

Indledning.

I denne Artikel skal omtales nogle Punkter, som 
sikkert vil være af Interesse for de fleste Senderamatø
rer, der ønsker med smaa og billige Komponenter at 
skaffe sig størst mulig Effekt samt en antagelig Fre
kvensstabilitet og Driftsikkerhed.

De Kundskaber, der forudsættes, er begrænset til de 
statiske Rørkarakteristiker og lidt AC-Teori, og det 
er Hensigten at vise, hvorledes Kraftforsyning, Kreds
løb og Komponenter bør vælges for at opnaa størst 
Effektivitet.

Rørkarakteristiker.
Et Rørs Egnethed til ethvert Formaal bedømmes 

ud fra de statiske Karakteristiker:

1) Forstærkningsfaktor
2) Indre Modstand
3) Stejlhed

For Rør til en god Kraftforstærker ønsker man stor 
Stejlhed og ringe indre Modstand.

dEa/dEg
dEa/dla
dla/dEg

Dynamisk Karakteristik.
Lad os antage, at et Rør arbejder med stor Mod

stand i Anodekredsen. Gøres Gitteret mere positivt, 
vokser Anodestrømmen, og Spændingsfaldet over Mod
standen forøges, mens Anodespændingen falder. For
højer man nu den tilførte Anodespænding, vil Anode
strømmen vokse, og det samme gør Spændingsfaldet 
over Anodemodstanden. Spændingen mellem Anode og 
Katode stiger, men ikke saa meget som den vilde have 
gjort, hvis der ingen Anodemodstand var. En Kurve, 
der viser, hvorledes Anodestrømmen varierer som 
Funktion af Gitter- eller Anodespændingen, naar der er 
Belastningsmodstand i Anodekredsen, kaldes en dyna
misk Karakteristik. Den er altid fladere end den stati
ske Karakteristik og benyttes ofte, naar man skal 
bedømme Ydeevnen, saavel af Lavfrekvens- som Høj
frekvensforstærkere.

Anodebelastningen i RF-Forstærkere.
Denne er næsten altid nøje knyttet til afstemte 

Kredse. Ofte dæmpes disse betydeligt af:

a) Virkelige Modstande, f. Eks. Gitterafledninger-
b) Tab der skyldes daarlige Dielektrika, Isolatorer 

eller inducerede Hvirvelstrømme.
c) Det følgende Rørs Indgangsimpedans. (Tabet 

kan blive betydeligt, hvis dette Rør trækker 
Gitterstrøm).

Fig. 1.

Tilstedeværelsen af det afstemte Kredsløb har een 
meget udtalt Virkning. Det virker som en stor Mod
stand ved Resonansfrekvensen, men som ringe Mod
stand ved Frekvenser, der ligger udenfor Resonans
frekvensen, hvilket vil sige, at det er selektivt. For
vrængning, som indtræffer ved LF-Forstærkere, der 
overfører et bredt Frekvensbaand, finder ikke Sted, 
da Forvrængningen altid er lig med Summen af de 
harmoniske Spændinger eller Strømme, hvilke i det 
store og hele ikke forstærkes af RF-Trinet. I Alminde
lighed henfører man RF-Forstærkere til tre Typer, 
nemlig Klasse A, B og C.

Klasse A Forstærker.
Her flyder der Anodestrøm i hele Periodetiden for 

den indkomne Signalspænding. Det er uvæsentligt, om 
der gaar Gitterstrøm eller ikke. Dette vedrører Styre- 
efFekten, men ikke Forstærkertypen. Den detaljerede 
Virkemaade kræver Betragtning af Diagrammet Fig. 1, 
som viser de Betingelser, en Klasse A Forstærker ar
bejder under. Man ser at:

a) Naar Gitterspændingen vokser, stiger Anodestrøm
men.

b) Naar Gitterspændingen falder, er der et tilsva
rende Anodestrømsfald.

c) Naar Signalspændingen er Nul, er der forholdsvis 
stor Anodehvilestrøm, d. v. s. selv i den passive 
Tilstand er der stort Energitab i Røret, hvilket 
hovedsageligt viser sig ved Opvarmning af Ano
den. Effekttabet Wa, der svarer hertil, er givet 
ved Produktet af Anodehvilestrømmen og Anode
spændingen (Wa = Ea ■ la).

114

Kra f t fors tærkere
f o r  Radiofrekvenser,

Af F. B u t l e r  i „The T. & R. Bulletin“.



d) Bølgeformen for Udgangsspændingen ligner nøje 
Indgangsspændingens. Den vilde gøre det eksakt, 
hvis den dynamiske Karakteristik var en ret Linie. 
Dette betyder, at der er ringe eller ingen For
vrængning, og derfor benyttes Kredsløbet meget 
til Lavfrekvensforstærkere, hvor de harmoniske 
ikke som i RF-Forstærkere kan elimineres ved 
en afstemt Anodekreds.

Klasse B Forstærker,
Den største Indvending mod Klasse A Forstærkning 

er den, at der spildes megen Energi, selv naar der 
intet Signal overføres, paa Grund af Anodestrømmens 
høje Middelværdi, og som Følge heraf er Virknings
graden ringe. Imidlertid er Virkningsgraden og det 
max. tilladelige Anodetab bestemmende for Rørets 
Udgangseffekt. Dette er vist i nedenstaaende Skema,

der angiver Virkningsgraden for et Rør ved varierende 
tilført Jævnstrømseffekt.

Virkningsgrad Rørtab Tilført Jævnstrømseff. Udg.eff.

90 10 100 W 90 W
80 10 50 „ 40 „
50 10 20 „ 10 „
33 10 15 ., 5 „

I Klasse B Forstærkeren er Gitterforspændingen saa 
stor, at Anodestrømmen netop er Nul, naar der ikke 
paatrykkes noget Signal. Den store DC-Anodestrøm 
falder derfor væk, og Virkningsgraden forøges tilsva
rende. Her opnaar man ogsaa større Udgangseffekt, 
naar Røret arbejder med Gitterstrøm, men paa Grund 
af den høje negative Gitterforspænding kræver Røret 
for tilsvarende Udgangseffekt større Indgangsspænding 
end en Klasse A Forstærker. Af ovenstaaende Definition 
ses, at Anodestrømmen flyder i et Tidsrum, der svarer 
nøjagtig til en halv Periode, og at Anodestrømmen er 
en Serie af halve Sinusbølger, som vist i Fig. 2.

Klasse C Forstærker.
For at skaffe endnu højere Udgangseffekt maa den 

negative Gitterspænding yderligere forøges. Er denne 
saa høj, at Anodestrømmen flyder i mindre end det 
halve af Periodetiden af Indgangsspændingen, har vi 
Klasse C Forstærkning (med eller uden Gitterstrøm). 
(Fig. 3).

Problemer ved Konstruktion af RF-Forstærkere.
Disse kan diskuteres under følgende Punkter:

a) Udgangseffekt.
b) Virkningsgrad.
c) Stabilitet.
d) Følsomhed.
e) Udstraaling af harmoniske.
f) Mellemtrinskobling.
g) Parasitsvingninger.
h) Gitterblokering.
i) Modulation.
j) Moduleret Højfrekvensforstærker.

Fig. 4.

Udgangseffekt.

Denne undersøges bedst, naar man betragter Røret 
som en AC-Generator i Serie med en Modstand, der 
svarer til Rørets indre Modstand. Anodebelastningen 
er sædvanligvis et Resonanskredsløb, shuntet med en 
Modstand, som repræsenterer Tabene, der svarer til 
Radiationen fra en Antenne, koblet til Kredsløbet eller 
til Indgangsimpedansen af et Mellemtrin, d. v. s. et 
„Buffertrin“ eller Frekvensfordoblertrin. Ved Resonans
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kan det tilsvarende Kredsløb repræsenteres af en Mod
stand R i Serie med Ra som vist i Fig. 4.

Det kan vises, at ved Klasse A Forstærkning opnaas 
den max. Udgangseffekt, naar Belastningsmodstanden 
R er lig Rørets indre Modstand Ra, og her er den 
max. Virkningsgrad 50 pCt. Ved Klasse B Forstærk
ning er Kurveformen for Strømmen gennem Røret 
forvrænget, og det viser sig, at Belastningen repræ
senteres af en Sum af Sinusbølger, forudsat at Bølgen 
er af periodisk Karakter. For en Række Halvsinus- 
bølger er Amplituden af Grundfrekvensen nøjagtig 
50 pCt. af den oprindelige Amplitude. Strømkompo
nenten for Grundfrekvensen udvikler derfor kun Halv
delen af den Effekt over Belastningsmodstanden, som 
den vilde have gjort, hvis Bølgeformen af den oprinde
lige Strømbølge havde været en Sinuskurve. Derfor 
er den effektive Belastningsmodstand kun det halve af 
den absolutte Værdi.

Nu beror Virkningsgraden imidlertid paa at gøre 
den effektive Belastningsmodstand stor i Sammenlig
ning med Rørmodstanden, og dette er meget 
vigtigere og vanskeligere ved Klasse B end ved Klasse 
A Forstærkere. Ved Klasse C Forstærkere er Betingel
serne endnu strengere. I dette Tilfælde skal der be
nyttes meget stor Belastningsmodstand, og ved høje 
Frekvenser er det ofte vanskeligt at faa et afstemt 
Kredsløb til at yde tilstrækkelig dynamisk Modstand 
ved Resonans, selv naar det er ubelastet, saa naar det 
yderligere belastes med en Antenne, er Virkningsgraden 
ringe. (Bemærk at hele Strømmen gaar gennem Røret 
og bidrager til Anodetabet, men kun Grundbølgekom- 
ponenten udvikler Effekt i Belastningsmodstanden). 
Problemet Udgangseffekt er nøje knyttet til Virknings
graden, som vist i det tidligere omtalte Skema.

Virkningsgrad.
Det øjeblikkelige Rørtab er E • I, hvor Symbolerne 

repræsenterer Øjebliksværdierne for Anodespænding og 
Strøm. Idet vi antager, at Belastningsmodstanden er 
stor og den tilførte Anodespænding høj, saa er Anode
spændingen lavest, naar Strømmen er størst, fordi der 
saa er størst Spændingsfald over Belastningsmodstan
den. Vi faar størst Virkningsgrad, hvis hele Anode- 
strømsforløbet finder Sted, naar Anodespændingen er 
lavest, thi da er Gitteret mest positivt og Rørets 
Jævnstrømsmodstand lavest.

For at opnaa høj Virkningsgrad maa man altsaa:

a) Benytte stor negativ Gitterforspænding for at 
kunne bortskære Anodestrømmen i den største 
Del af Periodetiden.

b) Tilføre meget stor Indgangsspænding, saaledes at 
Gitteret bliver positivt i en lille Del af Periode
tiden, i hvilken Anodestrømmen passerer.

Dette bevirker følgende:

a) Følsomheden er ringe paa Grund af den store 
Signalspænding, der er nødvendig.

b) Kraftforstærkningen er forholdsvis lav, som Følge 
af Gitterstrømstabene, naar der gaar Gitterstrøm.

Den effektive Gitter-Glødetraad Belastning er Halv
delen af Gitterafledningsmodstanden. Den sædvanlige 
Værdi for Forstærkningsforholdet: Udgangseffekt til 
Gitterindgangseffekt er omkring 8 eller 10. Fordelen 
ved høj Pladekredsvirkningsgrad er, at den mulige Ud
gangseffekt med et givet Rør kun begrænses af Virk
ningsgraden. Af Ulemper er der:

a) Temmelig stor Indgangseffekt.
b) Overordentlig store Øjebliksspidsstrømme (under

tiden 10 Gange Fødejævnstrømmen), hvilket for- 
aarsager Ødelæggelse af Glødetraaden.

c) Stor harmonisk Radiation, særlig hvis Kredsens 
Godhed er ringe og Dæmpningen stor.

Bemærk at i alle Tilfælde kræver høj Virkningsgrad 
stor Anodebelastningsmodstand, for saa er Rørtabet 
kun en lille Del af den totale Effekt. For at faa megen 
Effekt i en saadan Belastningsmodstand kræves høje
H.T.Spændinger, og i Praksis er man sædvanligvis 
tilfreds med Virkningsgrader paa 60—70 pCt,, i Sær
deleshed da man for at opnaa større Virkningsgrad 
maa aftage stor Effekt fra det foregaaende Trin.

Stabilitet.
Selvsvingning i Forstærkertrin paa Grund af Tilbage

kobling gennem Rørkapaciteterne kan undgaas ved An
vendelse af Skærmgitter- eller Pentoderør eller ved 
Neutralisering. Den første Metode er meget behagelig, 
men Forstærkere af de største Typer er sædvanligvis 
neutraliserede Trioder. Teorien for Skærmgittervirk- 
ningen er velkendt og skal ikke diskuteres. I Stedet 
skal Neutraliseringsopstillinger af Rice og Hazeltine 
sammenlignes. Begge anvender Spoler med Midtpunkts- 
udtag, hvilket vil sige, at kun Halvdelen af Spændin
gen, der fremkommer ved Resonans, er tilgængelig.

Ved Rice’s Metode er det dobbelte af Udstyrings- 
spændingen nødvendig, hvilket kan føre til Vanskelig
heder med det foregaaende Trin. Den dynamiske Mod
stand af Anodebelastningen ved Hazeltine-Forstærkeren 
er kun 1/4 af den, der fremkommer ved et afstemt 
Kredsløb uden Udtag. Ved høje Frekvenser bliver 
denne Vanskelighed aabenbar, da Forholdet 2πfL/r 
eller L/Cr altid er lille i denne Ende af Skalaen. Det 
er interessant at lægge Mærke til, at i en Push-pull- 
Forstærker bliver begge Neutraliseringsmetoder ens, 
da Spolerne baade i Indgangs- og Udgangskredsen saa 
er forsynet med Midtpunktsudtag.

Nøjere Undersøgelse af Kredsløbene viser, at begge 
er beslægtede med Hartley-Oscillatoren. Udelades Neu-
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trodynkondensatoren, opfører Trinet sig som en af
stemt Plade-afstemt Gitter (T.P.T.G.) Oscillator, og er 
Neutrodynkondensatoren stor eller meget større end 
Anode-Gitterkapaciteten, opfører begge Kredsløb sig 
som en Hartley-Oscillator, idet den ene af de afstemte 
Kredse blot virker som HF-Drossel eller Gitterafled
ning i de sædvanlige Kredsløb (serie- eller parallel- 
fødet).

Følsomheden.
Denne er defineret som Forholdet:

Udgangseffekt 
Kvadratet paa Indgangsspændingen

Den er altid lav for Klasse B og Klasse C Forstær
kere, medmindre der anvendes Skærmgitter- eller Pen- 
toderør. Ved disse opstaar der imidlertid andre Prob
lemer paa Grund af deres store indre Modstand. For
holdet Udgangseffekt/Indgangseffekt eller ved Effekt- 
forstærkningen er ogsaa meget ringe (8 eller 1 0 : 1 )  
men dette betragter man i Almindelighed ikke som 
nogen væsentlig Ulempe. (Fortsættes).

For 10 Aar siden.
Jul i  1928.

„Ugens Radio“ 6/7: E.D.R.s Tilknytning til Radio
pressens Forlag har bevirket, at Forlaget stiller et 
Lokale til Raadighed for Møder flere Gange om Ugen 
i Holmens Kanal 5. Endvidere opretter Forlaget en QSL- 
Central, som er gratis for E.D.R.s Medlemmer. -— Det 
meddeles, at det er paa Tale, at Telegrafmyndighederne 
vil forlange Morsekundskab af Senderamatørerne.

13/7: DR010 (nuværende OZ7GL) imødegaar det af 
ED7DU fremsatte Forslag til en Skala over Morsens 
Kvalitet, idet han finder, at den ikke har noget med 
selve det eksperimentielle Arbejde at gøre.

20/7: ED7AB (nuværende OZ1D) meddeler under 
Traffic-Notes, at han i de sidste Par Maaneder saa 
godt som udelukkende har kørt med „Phone“ paa 45 
m. Senderen er TPTG med 15 Watt Input. I Be
gyndelsen brugtes Absorptionsmodulation, men skønt 
den gav gode Resultater, blev den ændret til Heising.

De nye Licensbestemmelser foreligger nu fra Stats- 
telegrafen. Det vil fremtidig blive krævet, at Amatøren 
er over 18 Aar, og at han kan sende og høre Morse 
med en Hastighed af 60 Bogstaver (12 Ord) i Minuttet. 
Desuden skal Stationerne udføres i Overensstemmelse 
med Stærkstrømsreglementet.

27/7: Fra England meddeles, at Ebonit er uegnet til 
udendørs Antenneisolation, da det er saa porøst, at 
det indsuger megen Fugtighed. — ARRL arrangerer 
en 10 m Test i August Maaned. — Det højeste DR- 
Nummer, der nu er udstedt, er DR016 (nuværende 
OZ2E). ED7AB i Ringsted har en stor kemisk Ens
retter til Salg.

Philips nye Sende-Pentode.

Som det fremgik af Annoncen i Juni Nummeret, har 
Philips bragt et nyt Pentode-Senderør, Type 4654, paa 
Markedet. Da der her er Tale om et Rør i den billige 
Prisklasse, som tillige er anvendeligt paa en Mængde 
Felter, fortjener det at vinde stor Popularitet hos de 
mange danske Kortbølgeamatører.

Type 4654 er en 18 Watts Pentode med stor Stejlhed, 
og dens Anode- og Skærmgitterspænding kan andrage 
indtil henholdsvis 600 og 300 Volt. Anoden er ført 
ud foroven i Kolben, og Fanggitteret er forbundet til 
en fri Kontakt udenpaa Soklen. Denne Pentode vil i 
særlig Grad være egnet som elektronkoblet Styre
oscillator.

Men Anvendelsesmulighederne i Amatørsendere er 
mange. Type 4654 kan bruges til følgende:

1. Som Modulator i Klasse A, A/'B eller B.
2. Som elektronkoblet Styresender,
3. Som HF-Forstærker eller Frekvensfordobler i 

Mellemtrin (Klasse C).
4. Som PA-Trin (Klasse C) i Telegrafisendere.
5. Som Udgangstrin i Telefonisendere, naar der 

anvendes en kombineret Skærmgitter- og Anode
modulation.

Røret er indirekte opvarmet og bruger 1,35 A i 
Glødestrøm ved 6,3 V. Den maksimale Tolerance i 
den Glødespænding, som Nettransformatoren leverer, 
maa være + 5 °/0. Ved at indsende 1 Kr. i Frimærker 
til Philips A/S, Krystalgade 15, København K kan 
Amatørerne faa tilsendt et 20 Sider stort Hæfte med 
alle Oplysninger om den nye Pentode samt udførlig 
Konstruktionsbeskrivelse af en Amatørsender med mange 
Diagrammer og tydelige Fotografier.

Rette l se .
I Diagrammet til Artiklen om „Pierce-Oscillatoren“ 

i sidste Nummer er der desværre indsneget sig en 
Fejl, idet der er byttet om paa Tilslutningspunkterne 
for Anodespændingsledningen i Udgangstrinet og 
„Output“-Ledningen, Nedenfor bringer vi det rigtige 
Diagram.
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Trioder eller Flergitterrør i Sendere?
Af BØRGE OTZEN, OZ8T.

I det følgende skal jeg søge at belyse Spørgsmaalet, 
der melder sig, naar man skal vælge Kredsløb og Rør 
ved Konstruktion af en Sender: Triode contraTetrode 
(Skærmgitterrør) eller Pentode?

For Trioderne gælder det, at de har en god Anode virk
ningsgrad i Klasse C Opstillinger. Imidlertid er Styre
strømmen forholdsmæssig stor, ligesom de har Til
bøjelighed til Selvsving og derfor maa neutrodyn- 
stabiliseres, naar der ikke er Tale om Frekvensfordobling. 
Denne Stabilisering rummer paa de lavere Amatør- 
frekvensbaand ingen større Vanskeligheder. Den udføres 
ved at afstemmePladesvingningskredsen gennem Resonans 
under samtidig Iagttagelse af Anodestrøm og Gitterstrøm. 
Idet Resonansen passeres, skal den første være Minimum 
og den sidste Maksimum, naar Stabiliseringen er i 
Orden.

Jo højere Frekvensen bliver, desto vanskeligere bliver 
Stabiliseringen, og man maa da gaa særlige Veje for 
at opnaa denne. I Reglen benyttes Push-pull Opstillinger, 
der opbygges korrekt og symmetrisk, saavidt muligt 
med Split-Stator Kondensatorer i Gitter- og Pladekredse, 
korte Ledninger og kun eet Tilslutningspunkt paa hver 
Pladekredskondensatorhalvdel.

Paa Grund af den yderst ringe Kapacitet mellem 
Gitter og Plade i Skærmgitterrør og Pentoder, er 
Neutralisering her ikke nødvendig. Dog maa der selv
følgelig tages tilstrækkeligt Hensyn til at undgaa saa- 
danne Opbygninger, hvor Kobling alligevel finder Sted 
mellem de nævnte Kredsløb.

Naar et Skærmgitterrør arbejder som anodemoduleret 
Forstærker, er den højest opnaaelige Modulationsgrad 
(l - Skærmgittersp./Anodesp.) * 100 %. For Pentoder, 
hvor Indførelsen af Fanggitteret har bevirket, at 
Sekundæremissionen er undgaaet, er den højest op
naaelige Modulationsgrad meget nær 100 % under 
samme Driftsforhold som før. For „Beam-Power“ 
Rørene, der er Tetroder, hvor Sekundæremissionen er 
undgaaet ved en særlig Elektrodeopbygning, gælder 
det samme som for Pentoderne. Endvidere yder Pen
toder og Tetroder en Energiforstærkning paa ca. 140 
Gange imod Triodernes ca. 40 Gange. Dette vil atter 
sige, at man kan klare sig med færre Trin i Senderen, 
naar man benytter Flergitterrør, og tager man den 
Kendsgerning i Betragtning, at Neutralisering ikke 
benyttes, turde Fordelene ved at anvende Flergitterrør 
være indlysende.

Føres Fanggitteret i en Pentode ud, kan man ved 
at variere dettes Spænding fuldstændig beherske Anode
strømmen. Er Fanggitteret negativt, trækker det ingen 
Strøm, og en god Modulation lader sig etablere med

ringe Energiforbrug. Da Modulatorrøret maa adskilles 
fra Fanggitterkredsløbet med en Transformator, og 
der skal tilvejebringes normale Driftsforhold for 
Modulationsforstærkerens Udgangsrør, maa Transfor
matoren paa sin Sekundærside belastes med en passende 
Modstand, over hvilken Modulationsspændingen tages.

Ser man paa de Modulationsmetoder, der kan tænkes 
anvendt ved Pentoder, har man:

1) Anodemodulation.
2) Fanggittermodulation.
3) Skærmgittermodulation.
4) Styregittermodulation.

5) Samtidig Modulation af 
Anode og Skærmgitter.

Modulationen er forvrængningsfri, saalænge der er 
lineær Afhængighed mellem Antennestrøm og Jævn
spændingen for den Elektrode, Modulationsspændingen 
lægges paa. Metoderne 1,2 og 5 opfylder dette Krav, 
medens 3 og 4 er vanskelige at benytte.

Anodevirkningsgraden er ca. 60 % ved Anodemodu
lation, medens den er ca. 40 % ved Fanggittermodu
lation. Der opnaas i første Tilfælde en Modulations
grad paa 100 % og i sidste ca. 85 % (ved ca. 4 % 
Klirrfaktor). Styreenergien er ved Fanggittermodulation 
af Størrelsesordenen 0,5 til 3 Watt, d. v. s. et lille 
Rør kan benyttes til Styrerør.

Naar man tager de Krav, der stilles til en Amatør
sender, specielt Anvendelsen paa de mange forskellige 
Bølgebaand, Stabiliteten og den gode Modulations- 
kvalitet i Betragtning, kan man sige, at Anvendelsen 
af Pentoder er en fiks Løsning.

Man maa nøje overholde de Driftsdata, der opgives 
og iøvrigt træffe de fornødne Sikkerhedsforanstaltninger 
for at faa det ud af Røret, som dets Pris indbyder til. 
Indsæt Beskyttelsesmodstand i Gitterledningen for at 
beskytte mod Parasitsvingninger. Tag Skærmgitter- 
spændingen fra et Potentiometer (f. Eks, fast Spændings
deler) eller gennem en passende stor Modstand og 
overskrid aldrig de tilladte Skærmgitter- og Anodetab. 
Benyt om muligt fast Gitterforspænding, saaledes at 
Anode- og Skærmgitterstrøm bliver Nul eller i hvert 
Fald ikke overskrider de tilladte Værdier, hvis Styre
energien skulde „blive borte“. Sørg fremfor alt for at 
være i Besiddelse af de rigtige og fornødne Oplysninger 
om Røret, før dette sættes i Drift og kontroller, om 
Indstillingen er overensstemmende hermed.

QSL-Centralen.
QSL-Kort ekspederet af Centralen i Juni Maaned: 

Fra OZ Til OZ Fra Udlandet Til Udlandet 
1681 1578 758 2089
Nørre Aaby, den 5. Juli 1938.

Arne Hammer, OZ7D.
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Den ideale Antenne ti! 56 MHz.
Af ON4RY i „QSO".

Adskillige Antennetyper har allerede været prøvet, 
nogle til ens Tilfredshed, andre med mindre Held. Een 
 bestemt Type, der desuden er let at lave, har givet 
uventede Resultater, saavel ved Modtagning som ved 
Afsending. Denne Antenne, der har en Fødepunkts- 
impedans paa 600 Ohm, har sikkert været prøvet af 
 adskillige Amatører, af hvilke nogle har opnaaet gode
Resultater med den, medens andre efter kort Tids 
Forløb har forkastet den, da de ansaa den for vanskelig 
at arbejde med. I Virkeligheden er den meget simpel.

Antennen virker som en Halvbølgeantenne afZeppelin- 
Typen, idet dens to Feedere føder hver sin Antenne
halvdel, der er en kvart Bølgelængde. Feederne fører 
til de Punkter paa Antennen, hvor Impedansen svarer 
til Feederimpedansen. Feederne kan være af variabel 
Længde, men Afstanden mellem dem er bestemmende 
for deres Impedans, der skal være konstant fra Sender
udgang til de Punkter, hvor der er Forbindelse med 
Antennen.

Antennens Dimensioner kan bestemmes efter neden- 
staaende Formler (se Figuren):

Lad os antage, at der til Styring af en 56 MHz Sender 
anvendes et Krystal med Frekvensen 7,096 MHz. 
Senderens Frekvens bliver da 56,768 MHz. Indsættes 
Værdien i ovenstaaende Formler, faar vi:

Den anvendte 
Feedertraads Di
ameter er l,5mm.

Man faar altsaa, at Antennen skal have en Længde 
mellem de to Isolatorer paa 2,48 m, at de to Feedere 
skal tilsluttes Antennen i Punkter, der ligger 0,31 m 
fra Antennemidtpunktet, at Feederlængden fra Antenne 
til første Spreder skal være 0,79 m, og at Mellem
rummet mellem Feedertraadene for at give en Linie
impedans paa 600 Ohm skal være 0,11 m, naarTraad- 
diametren er 1,5 mm. Sluttelig skal bemærkes, at 
Antenneeffektiviteten er den samme, hvadenten Antennen 
er horisontal eller vertikal.

Danske Hams,
66 - OZ7G.

OZ7G startede med sin første Krystalmodtager i 
1915, men hørte intet udover Tegn fra en hjemmelavet 
Gnistrullesender. I 1921 riggede han en Detektor
modtager op og var med i Starten af Radiofonien. 7G 
var ogsaa Kontrolstation for den første danske Radio
foniudsendelse fra Frihavnen og har sidenhen fulgt 
Radioudviklingen paa nærmeste Hold.

Kortbølgeeksperimenterne paabegyndtes i 1926, og 
7G blev Medlem (Nr. 148) af E.D.R. i 1928. I de 
første Aar sendte han baade CW og Fone paa 3,5 og 
7 MHz, men er senere gaaet til de højere Frekvens-
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baand og sender i Øjeblikket kun CW paa 14 og 28 
MHz samt forsøger lidt Telefoni paa 56 MHz med 
vekslende Held.

Om 7G kan iøvrigt siges, at han er interesseret i 
„Rævejagter", er Tilhænger af Trediedels Hertz-An
tennen og har WAC-Certifikat fra 1936 med 12 Watt. 
Han sender dog helst med 100! Som bekendt var 7G 
i nogle Aar Medlem af E.D.R.s Bestyrelse, ligesom 
han har fungeret som Formand. 1 Øjeblikket er han 
bl, a. Redaktør af „Radio Magasinet“.

De almindeligste Fejl og hvordan de undgaas.
Af OZ9Q.

(Fortsat).
Modtageren.

Ved Bygningen af Modtageren er man ofte tilbøjelig 
til at overse Betydningen af de Smaating, der tilsammen 
betinger det gode Resultat.

Tag ingen Skønhedshensyn, med mindre det tillige 
er formaalstjenligt. — Læg ikke Ledningerne i fine 
Vinkler; men før dem den korteste Vej. Spænd alle 
Dele godt fast paa Chassiset og giv derefter Møtriker 
og Bolte lidt Lak, saa de ikke løsner sig i Tidens Løb.

Alt for ofte ser man Modtagere med daarligt udførte 
Lodninger. Megen Knasen og Støj stammer derfra. 
Det er ikke nok, at Tinnet bliver varmet op, saa det 
flyder. Delene, der skal loddes sammen, skal være saa 
varme og rene, at Tinnet af sig selv løber ud og om
slutter hele Forbindelsesstedet.

At man ikke bruger Syre til Rensning burde være 
en Selvfølge. Ved Brug af Loddefedt maa man paase, 
at Fedtet ikke flyder ud og danner Forbindelse til 
andre Ting. Lang Tids Undersøgelse for at befri en 
ellers fortrinlig Modtager for lidt Knas, som til Slut 
viste sig at stamme fra Overgang i noget Loddefedt, 
har giver mig en vis Respekt for denne Kalamitet.

Ved Modtagere til Batteridrift er de oftest forekom
mende Fejl ødelagte Transformatorer og Rør. Afbryd 
altid Modtageren, inden der foretages Omforandringer 
ved de forskellige Tilslutninger til Batterierne; det vil 
skaane Transformatorerne.

En Sikring i - Anodespænding vil beskytte Rørene, 
hvis Akkumulatorledningen ved et Uheld skulde komme 
i Berøring med Anodebatteriet. Det er daarlig Økonomi 
at spare paa Afkobling med Blokkondensatorer i en 
Batterimodtager. Piben og anden Støj fra et ældre 
Anodebatteri vil i de fleste Tilfælde forsvinde ved at

anbringe en Blokkondensator paa 2—4 MF fra + til — 
og Batteriet kan saa gøre Tjeneste et Stykke Tid' 
igen.

I Modtagere til Jævnstrøm er Fejlen som oftest en 
defekt Jordblok, kortsluttede Filterblokke (og som Følge 
deraf mange Gange ødelagte Rør og Filterspoler) samt 
defekte Højohmsmodstande, oftest Detektorens eller 
første LF-Rørs Anodemodstand. En kortsluttet Gitter
blok kan ogsaa være Skyld i Tavsheden (og et ødelagt 
Rør).

Det betaler sig altid at anvende Blokkondensatorer 
af første Klasses Fabrikat, og en Prøvespænding paa; 
10 Gange Arbejdsspændingen burde være Minimum. 
(Gælder kun for almindelige Blokkondensatorer, ikke 
Elektrolytblokke, der har paastemplet Arbejdsspænding).

Paa særlig udsatte Steder sættes 2 Blokkonden
satorer i Serie. For Modstandenes Vedkommende lønner 
det sig ogsaa at anskaffe prima Kvaliteter, der er be
regnet for mindst det dobbelte af den Belastning, de 
bliver udsat for. Dog, Blokkondensatorer er det ømme 
Punkt og det, der kan lave flest Ulykker, saa det er klogt 
at tage Merudgiften med det samme.

I Vekselstrømsmodtageren har Blokkondensatoren 
ogsaa som oftest Skylden, naar der er noget galt. Her 
gaar det dog sjældent ud over andet end Ensretter
røret, naar en Blokkondensator svigter. Ved at indsætte 
Sikringer af passende Størrelse (Skalapærer) mellem: 
Ensretterrør og den nærmeste Blokkondensator kan 
Røret skaanes.

Ofte anbringer man Blokkondensatorer paa ca. 5000' 
cm fra Net til - eller over Ensretterrøret for at 
fjerne Modulationsbrummen. Disse Blokkondensatorer 
er meget udsatte, og har man ingen med høj Prøve
spænding f. Eks. 5000 Volt, bør man sætte 2 i Serie.

Brug gode Dele. Lav alle Forbindelser omhyggeligt, 
og De vil spare Dem selv for mange Ærgrelser og. 
Udgifter.

E.D.R.s S o m m e r l e r  kalder.

Faa Dage efter, at dette Nummer af „OZ“ er 
Læserne i Hænde, vil Sommerens store Begivenhed 
tage sin Begyndelse: E.D.R.s Sommerlejr aabner. Det 
er sikkert unødvendigt at sige, at Tilslutningen er stor. 
Nu, da disse Linjer skrives, har der meldt sig et 
lignende Antal Deltagere som i 1937, og der kommer 
daglig nye Tilmeldelser. Dertil kommer, at ogsaa ca. 
20 tyske Amatører har meldt deres Deltagelse til hele 
Ugen, og en Del Svenskere har lovet at besøge Lejren. 
Der kan derfor regnes med Rekordbesøg.
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Man kunde have frygtet, at Lejrens Placering i Aar 
vilde afskrække vore jydske Venner paa Grund af de 
store Afstande, der for de flestes Vedkommende skal 
tilbagelægges paa Cykel for at kunne deltage i Lejren. 
Men saaledes er det slet ikke. Foreløbig ser det ud 
til, at Jyderne møder flittigere end Københavnerne, 
men Billedet kan naturligvis ændres i sidste Øjeblik. 
Alene fra en By som Esbjerg kommer der 8 Amatører, 
men iøvrigt bliver de fleste af Landets Egne repræsenteret.

Lejrsenderen OZ7EDR, som i den kommende Uge 
skal repræsentere Smidstrup Strand i Æteren, kommer 
til at sende paa 3802 kHz. Den er krystalstyret og 
yder et moduleret Output paa ca. 40 Watt. I næste 
Nummer vil den blive nærmere beskrevet. Stationens 
Modtager vil blive sat i Forbindelse med et Højttaler
anlæg, saa alle i Lejren kan følge de forskellige QSO’er. 
Det er en 30 Watts Forstærker med tre store Tragt
højttalere, som Neutrofon med sædvanlig Elskværdighed 
har stillet til Disposition.

Der bliver elektrisk Lys i alle Teltene fra en Trans
formator, der kan afgive 10 Ampere ved 7 Volt. 
Deltagerne bedes derfor medtage Ledning samt to 
almindelige Lommelampepærer med Fatninger til Serie
forbindelse. Desuden bør følgende Ting huskes: Kniv, 
Teske og Krus. Desuden Tæpper, (evt. Sovepose) samt 
et Pudevaar og en langstrakt Sæk (Madras) til at fylde 
med Hø. Endvidere: Sæbe, Haandklæde og andre Toilet
grejer samt Badetøj.Det vil tillige være en god Ide 
at medtage Musikinstrumenter og transportable Stationer.

Hver Aften Kl. 19,30 kommer OZ7EDR med sin 
officielle Udsendelse, der ligesom tidligere Aar bestaar 
af Reportage og Nyheds-Meddelelser fra det morsomme 
og brogede Lejrliv. Der bliver Lejlighed til for Del
tagerne at sende Hilsener til deres hjemmeværende 
(og sikkert misundelige) Kammerater. Senderen skal 
søges i den nye Del af 3,5 MHz Baandet. Rapporter 
er meget velkomne og besvares direkte. De bedes 
sendt til E.D.R.s Sommerlejr, Smidstrup Strand pr. 
Gilleleje. Efter de officielle Udsendelser er OZ7EDR 
klar til QSO, men Senderen vil ogsaa være i Gang 
paa mange andre Tider af Døgnet.

For at faa lidt Afveksling havde vi sidste Aar 
skrinlagt „Amatørernes Aftensang“ som Afslutning paa 
de officielle Udsendelser, og det resulterede i Protester 
rundt om fra hele Landet. For at undgaa det samme 
i Aar vil Sangen atter komme til Ære og Værdighed. 
Den gaar paa Melodien „Lette Bølge, naar du blaaner“, 
og Versene aftrykkes her:

Amatørernes Aftensang.
LANGE BØLGE mange Stunder 
fyldte mig med panisk Skræk.
Radiofoniens Kunder 
lytte vil og i eet væk.

Pinden blev du til min Kiste 
med din Morgengymnastik.
Gerne vilde jeg dig miste 
til og med din Jazz-Musik.

KORTE BØLGE, naar jeg blunder, 
tænker jeg saa tit paa dig.
Mange lange triste Stunder 
har du vidst at hjælpe mig.

Nøglen du til Luftens Gaade 
og til mangt et Venskabsbaand 
skaffed mig, og uden Traade 
lod mig føle „Short wave Aand“,

Stationen, Spisetelt og andet, der hører til Lejren, 
vil være opstillet, naar Deltagerne ankommer. Man 
haaber, at saa mange som muligt vil ankomme allerede 
Lørdag Aften den 16., saaledes at Lejren kan være i 
fuldt Sving allerede fra Søndag Morgen af. Lejrchef, 
Sekretær og Pressemand samt Stationschef udgør til
sammen Lejrraadet, som ordner de daglige Forretninger. 
Lejrens „Kokke“ bliver OZ7JQ og OZ1V, hvoraf 
sidstnævnte jo er gammel i Tjenesten.

Foruden Badning, smaa Udflugter og andre Former 
for Ferieliv vil der blive Anledning til at foretage 
forskellige Eksperimenter i Lejren. OZ5LBC arrangerer 
Forsøg med ultrakorte Bølger, og der er tillige stor 
Mulighed for, at vi faar OZ7G’s Svæveplan at se, som 
styres af én 56 MHz Sender, I det hele taget egner 
den 10 Tdr. Ld. store Lejrplads sig fortrinligt til at 
arrangere Forsøg paa, og det bør udnyttes i rigeligt 
Maal.

Amatører, som skal til Lejren via Hundested uden 
Cykel, kan tage til Frederiksværk med Toget og derfra 
til Helsinge. Fra Helsinge Station gaar der Rutebil 
lige til Lejren, og det er OZ1C, der er Chauffør. Der 
vil blive sørget for Teltplads til alle, der ikke selv 
har Telt. Bl. a. bliver der lejet 4 store Telte fra Militæret.

Da vi ikke har haft meget Sommervejr endnu i Aar, 
maa vi gaa ud fra, at vi har det tilgode. Vi maa 
haabe paa rigtig Sol og Sommer, saa Omgivelserne 
præsenterer sig saa smukt som muligt, og saaledes at 
det bliver fristende at benytte den fine Badestrand. 
Men paa den anden Side er det rart at vide, at vi 
fra tidligere Aar har Erfaring for, at heller ikke daarligt 
Vejr kan ødelægge en EDR-Lejr. Teltene er lune selv 
i Regn og koldt Vejr, og i det store Spisetelt kan 
man samles til muntert Samvær. Ingen maa derfor 
holde sig tilbage, selv om Vejret skulde blive mindre 
indbydende.

Saa venter vi da det store Rykind fra paa Lørdag, 
og det er med store Forventninger, de forskellige 
Amatører sætter hinanden Stævne til en uforglemmelig
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Uges Samvær ved Smidstrup Strand. At saa mange 
af Deltagerne er Stamgæster — et Par Stykker endda 
gennem alle 6 Aar — viser, at det er en herlig Op
levelse at være med i E.D.R.s Lejr. Den undværer 
man nødigt, naar man først een Gang har oplevet det 
storslaaede Kammeratskab og muntre Friluftsliv.

Smidstrup Strand kalder fra 17.— 24. Juli. Amatører 
fra Ind- og Udland strømmer dertil i den kommende 
Uge, og deres brogede Oplevelser vii give Genlyd 
over OZ7EDR. Ad den Vej kan vi ogsaa gøre lidt 
for vore hjemmeværende Kammerater, som ikke er saa 
lykkelige at have Ferie samtidig. Paa Gensyn i Lejren 
og paa Genhør over OZ7EDR!

Meddelelser fra Bestyrelsen.

Den 23. Juni var Forretningsudvalget til et Møde 
med Ingeniør E. A. Hansen paa Generaldirektoratet. 
Forskellige Spørgsmaal vedrørende Kortbølgeamatører
nes Arbejdsforhold blev drøftet specielt med Henblik 
paa Kairo-Konferencens nye Bestemmelser.

Generaldirektoratet saa med Velvillie paa Kortbølge- 
amatørerne og vilde i videst mulig Grad stille sig 
imødekommende overfor vore Ønsker. Den paa Kairo- 
Konferencen vedtagne ændrede Frekvenstildeling vil 
først træde i Kraft om et Aars Tid, og der vil til den 
Tid tilgaa Senderamatørerne nærmere Besked indbe
fattet eventuelle Ændringer i Licensbestemmelserne.

Paa Forespørgsel blev det os meddelt, at Døgndrifts- 
tilladelse ikke indbefattede Telefoni paa 3,5 MHz i 
Radiofonitid. En saadan Tilladelse bliver kun udstedt 
paa speciel Ansøgning, naar det kan dokumenteres, at 
ingen Radiofonilytter bliver generet i Aflytningen af 
de danske Stationer.

Ifølge Licensbestemmelserne er det forbudt Sender
amatørerne at viderebefordre Meddelelser til Tredie- 
mand. Da det i flere Tilfælde er sket, at Bestemmelsen 
er groft overtraadt, indskærpes det vore Medlemmer 
at have Opmærksomheden henledt paa denne Bestem
melse, da Overtrædelse uvægerligt vil føre til Inddrag
ning af Sendetilladelsen.

Da Hr. Emil Gyldenkrone ikke længer kunde afse 
den nødvendige Tid til sit Arbejde for „OZ“, har Be
styrelsen antaget Hr. C. H. Mathiesen, Arveprinsensvej
4, København F, som Annoncechef.

Medlemmerne bedes erindre, at Forslag, som skal 
behandles paa Generalforsamlingen i September, maa 
indsendes rettidigt i Henhold til Vedtægterne.

Forsøgskreds 2.
Under den københavnske Afdelings Sommerstævne 

paa Fiskebæk Hotel Søndag den 19. Juni foretoges 
nogle Forsøg med 56 MHz Forbindelse mellem fast 
og transportabel Station.

Den faste Station, der var installeret paa en af 
Hotellets Altaner, var den, der blev beskrevet i „OZ“s 
Maj-Nummer, og den transportable, der var anbragt i 
en Bil, bestod af en lignende Modtager som den faste 
Stations samt en lille Push-pull Sender med 2 Volts 
Rør og heisingmoduleret. Anodeforbruget var 100 Volt 
og 14 mA. Antennen var en H,alvbølge-Hertz og 
koblet lige ind paa Frembringerkredsen.

Under de forberedende Forsøg lykkedes det paa 
korte Afstande — ca. et Par km — at opnaa Forbin
delse mellem Stationerne — ogsaa mens Vognen kørte
— men da den egentlige Demonstration begyndte, 
svigtede desværre Vognens Modtager. Stævnets Del
tagere kunde dog paa den faste Modtager, der var 
tilsluttet Højttaleranlæg, følge Vognen, der sendte, 
mens den kørte over ad Vasevej og ud i Retning 
mod Kongevejen.

Forsøget var meget besværligt, da Vognens Opera
tør jo ikke vidste, om man paa Hotellet hørte ham. 
Vognen kørte helt over til Lollikhus, og her ringede 
Vognens Mandskab Fiskebæk Hotel op og fik den glæ
delige Meddelelse, at Senderen var blevet hørt hele 
Tiden, dog med vekslende Styrke, men fuldt forstaae- 
ligt. Forsøget blev derpaa afbrudt, da Tiden var saa 
langt fremskreden.

Vi haaber nu under Sommerlejren at kunne videre
føre Forsøgene og beder alle de, der kommer og har 
Interesse for Sagen, om at tage deres eventuelle Appa
rater med. Egnen deroppe er ganske glimrende til 
Ultrakortbølgeforsøg.

Til Slut kan vi meddele, at der nu i Sommertiden 
kun er 5 m Aften den første Torsdag Aften i hver 
Maaned, hvor alle 56 MHz Amatører er hjerteligt 
velkomne. OZ5LBC.

Nyt Fra Norge.
NRRL holdt sin årlige generalforsamling den 18. ds. 

Lovene blev forandret derhen, at NRRL blir mere 
spesialisert for amatørsendingen, likesom det blev satt 
inn i lovene, at Ligaens tillitsmenn ikke kan være med
lemmer av andre konkurrerende organisasjoner. Skjønt 
Ligaen alltid har vært upolitisk, blev det funnet nød
vendig uttrykkelig å presisere dette i lovene. Arskon- 
tingenten blev satt til kr. 8.

Den forrige president, Bj. Barkbu, LA4A, og vise- 
presidenten, Ø. Johannessen, LA4K, stod for tur til å 
uttre av styret og erklærte sig ikke villige til å motta 
gjenvalg. Til ny president blev enstemmig valgt Finn
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Norman, LA3Q, og til styremedlemmer Oddvar Jo
hannessen, William Pedersen, LA4L, og Frederick A. 
Løvaas, LA5N. Til varamenn valgtes: Anton Fr. Kla
venes, LA5H, og Ditlef Danielsen, LA5I.

En politisk gruppe innen Ligaen hadde fremsatt 
følgende forslag: Som passive medlemmer kan optas 
kortbølgeinteresserte personer, som anerkjenner Ligaens 
lover og retningslinjer. Disse Medlemmer betaler kr. 1 
pr. år i kontingent. Passive medlemmer kan ikke inn
velges i styret, men har forslags- og stemmerett.

Dette forslag blev betraktet som et overrumplings- 
'forsøk og faldt med 116 mot 28 stemmer. Som følge 
herav forlot opposisjonen under ledelse af styremed
lemmene Leif Salicath, LA1G, og G. W. Bergstrand, 
LA2N, møtet og vendte ikke tilbake.

Vi har kjennskap til, at der under herr Salicaths 
ledelse er dannet en konkurrerende kortbølgeorganisa
sjon i Norge i nær tilknytning til en politisk lytter
organisasjon og en radioforretning.

Ærbødigst
Norsk Radio Relæ Liga, 

Finn Norman,
LA3Q.

Ovenstaaende Skrivelse, EDR som Medlem af NRAU 
har modtaget fra vor norske Broderforening NRRL, 
har et saa interessant Indhold og er saa aktuelt, at der 
maa knyttes nogle Bemærkninger dertil.

Situationen er ikke helt ukendt — ejheller i Dan
mark. Den viser Tendensen: politisk Indblanding under 
alle Former. Ikke engang Kortbølgeamatørbevægelsen 
skal spares for politiske Kævlerier, blot paa Grund af 
enkelte Menneskers sygelige Tendens til at gøre sig 
bemærket og Evne til at blande „Business“ ind i 
deres Fritidsbeskæftigelse. Hvilke Fordele skulde der 
ellers være for paagældende Personer, der søger at 
ødelægge Samarbejdet mellem Kortbølgeamatørerne og 
dele dem i skarpt adskilte Grupper?

Politik er et nødvendigt Onde, for at alle Befolk
ningsgrupper kan forbedre deres Levevilkaar — og 
maaske holde andre nede — men Politik blandet ind 
i Foreninger, der dyrker Fritidsinteresser som Sport, 
Fotografering, Radioeksperimenter o.s.v. er nærmest at 
betegne som en Svøbe, uanset til hvilken Side den 
politiske Retning gaar.

De fleste Lande har en Amatørforening, som igen 
staar som Medlem af „International Amateur Radio 
Union“,(IARU), der saaledes repræsenterer mindst 80.000 
Senderamatører og Modtageamatører. Jo flere Med
lemmer og desto større Sammenhold blandt Medlem
merne, jo bedre Slagkraft, naar Forsøg bliver gjort 
paa at rokke ved Kortbølgeamatørernes Rettigheder. 
Det er derfor uforstaaeligt, at enkelte søger at ned
bryde dette Arbejde ved at lave Splittelse indenfor de

respektive Foreninger; de skader blot deres egen Sag 
—- hvis denne da er at fremme Amatørbevægelsen. I 
alle Tilfælde kan Senderamatørbevægelsen ikke blive 
støttet ved at tilslutte den en Radiofoni-Lytterbevægelse. 
Denne Kategori af Medborgere ønsker naturligvis kun 
Senderamatørerne, hvor Peberet gror, samt Under
holdning og Oplysning paa samtlige Radiofrekvenser.

Var Kortbølgeamatørerne ikke blevet repræsenteret 
paa Kairo-Konferencen, havde Radiofonien sikkert ikke 
-kunnet nøjes med de 100 kHz paa 7 MHz Omraadet. 
De 125 Kr., EDR har deltaget med for Danmarks 
Vedkommende som sin Andel i at sende IARU-Re- 
præsentanter til Kairo, er bestemt ikke givet nytteløst ud.

NRRL har taget Tyren ved Hornene og har i 
Lovene faaet vedføjet, at Foreningen er apolitisk. Ak 
hvor betegnende! Alle Sammenslutninger skal som 
Garantistempel efterhaanden have indføjet, om de er 
politiske eller ikke, for paa Forhaand at hindre Snigløb 
fra ukollegiale Medlemmer.

Nu ved jeg ikke, hvilken politisk Organisation det er, 
der forgæves har søgt at bringe Splittelse indenfor NRRL 
og kan derfor kommentere upolitisk, men jeg kan ikke indse 
andet, end det er i høj Grad ukollegialt, naar et Be
styrelsesmedlem, der burde være sig sit Ansvar bevidst, 
søger dannet en konkurrerende Forening. Det er i hvert 
Fald en Streg mod de Medlemmer, der har valgt ham ind 
somBestyrelsesmedlem. Det er glædeligt at se, at NRRL 
med overvældende Majoritet har forstaaet at hævde 
sin Position, skabt ved det friske, kammeratlige Sam
arbejde gennem de Aar, der er gaaet.

Og er der nogen Tvivl om en Forenings Levetid, 
der er startet ved Hjælp af en Radio-Forretning og 
med en politisk Lytter-Organisation som „Støtte“ ? Jonas 
og Hvalfisken lyder for usandsynligt til at kunne gaa i 
Opfyldelse i vore Dage -— mon ikke Jonas bliver 
slugt? Det er sket og er ved at ske andre Steder.

Poul J. Jensen, 
OZ7GL.

Akt iv i t e ts -Rappor ter .

Nordjylland.
OZ7J forsøger paa 14 MHz, hvor han venter at faa fine DX- 

Resultater.
OZ9HL er efter Uheld med Rør atter kommet i Sving paa 14 

MHz. Resultaterne har været Wl-2-3-4'8-9, LU og TF.
OZ9HL.

Sydøstjylland.
OZ1JW har sat en ny Antenne op. Den bestaar af ca. 25 m 

2 mm emaljeret Kobbertraad, der i Forbindelse med et Collins Kob- 
lingsled giver fine Resultater.

OZ3RO er i Gang, saa snart der er Lejlighed, som f. Eks. for
leden Morgen, da han blev vækket Kl. 5 af glade Solsortefløjt. 
Sidste Maaned har givet 70 QSO’er, og der er nu opnaaet For-
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btndelse med 26 Lande med 15 Watt paa Hartley og en ca. 12 m 
høj og 21 m Trediedels-Hertz.

OZ5S har faaet sit nye Anlæg 1 Gang og er let kendelig paa 
en svag højperiodet „Ripple“ stammende fra Vibratoren. En ellers 
fredelig Middagsstund kaldte 5S CQ paa 7 MHz og blev kaldt af 
PY3AW. Det resulterede i en fb QSO, hvor 5S fik RST 598 og 
PY RST 579. Mon vi ikke skulde prøve paa at finde den „Ræv“ og 
faa ham afsløret?

OZ7MQ har endnu ikke- faaet løst det i sidste „OZ" omtalte 
Mysterium. Dog gaar det fremad. Frekvensen er som før, men 
Spændingen er forhøjet til 440 Volt, en Staal-Antennemast er ud
skiftet med en Træmast, og der er sat „Æg“ i Bardunerne. Med 
12—15 Watt Input er paa et Par Dage opnaaet 20 QSO'er paa 
7 MHz, deriblandt W3 og SU1.

OZ-DR4Q6 laver selv Nøgle og træner ellers flittigt med Morsen, 
da han har sat sig som Maal at faa Licens til Efteraaret.

OZ-DR421 har været paa Vandring i Sverige og Norge og fik 
ved Hjemkomsten den glædelige Meddelelse, at Licensen var kommet.

Medlem Nr. 655, Kolding, har Grund til at være stolt af de to 
112 MHz Sendere, han har bygget. Den ene installeres i Vinduet 
paa et højtliggende Hus i Kolding, og den anden tager vi med ud 
paa Motorcykle. Der er prøvet med Afstande paa 4 km, 15 km 
(paa Lillebæltsbroen) og tilsidst 17 km, og alle 3 Steder var RSF 
5 8/9 8 paa begge Sider. OZ1JW.

Fyn.
OZ5U er stadig i Sving med sin ECO-PA og faar mange fine 

Rapporter med CW. Den bedste var RST 599x fb paa 3,5 MHz 
fra G8DK Kl. 1,35 GMT. 5U vil „teste“ sin „portable Rig" i Juli 
og August hveranden Uge om Eftermiddagen og Aftenen paa 7 og 
3,5 MHz.

OZ8J eksperimenterer ivrigt med 56 MHz Stationer sammen med 
OZ3H og OZ4PB, og vi vil snart høre nærmere herom i „OZ“’

Lolland-F alster,
OZ2CX har ikke været i Gang i nogen Tid, da den gamle 

Sender er taget ned. Der forsøges nu med en ECO paa 10 Watt- 
Hertil brugtes først en L-Antenne, men der opnaaedes ikke DX, før 
en Zepp blev sat til. DX var SU. Der vil nu blive sat et PA- 
Trin paa.

OZ2CR er en ny Amatør (tidligere OZ-DR383). Han har 
været i Gang nogen Tid og bruger ECO-PA med ca. 10 Watt 
Input. Der forsøges med forskellige Modulationsmetoder. Antennen 
er af L-Typen. DR-Rapporter er velkomne.

OZ4NF er ogsaa en ny Amatør (tidligere OZ-DR417). Han 
bruger en Hartley-Sender og en 80 m L-Antenne.

OZ8Q.

København.
OZ2EA sender med 35 Watt paa 2 59-Rør i Push-pull. Modula- 

toren er Klasse B med Type 46. Den bedste DX-QSO var med 
VE1PQ og varede IV2 Time. QSO’en blev fulgt af W1HKK, der 
kaldte 2EA op og meddelte, at han hedder Dana, fordi hans Far 
var Dansker.

OZ2FB har med 16 Watt paa ECO-PA opnaaet W3-4-6 med 
Fone. Rapporterne var alle QSA 5 og QRK 7/9.

OZ3YL er en ny kvindelig Amatør, som er i Gang paa 3,5 MHz 
med 25 Watt paa ECO. Hun har haft en Del OZ- og PA-Statio- 
ner og kommer snart i Gang paa 7 MHz. Antennen er en 20 m 
Ve-Hertz og Modtageren 1-V-l.

OZ1S.

Fra Afdelingerne,
E.D.R.s københavnske Afdeling.

Klublokaler Fuglevangsvej I4, Telefon Nora 4466y. Afdelingens Formaal er 
at afholde Klubaftener, Morsekursus og Foredrag for E.D.R.S københavnske- 
Medlemmer. Der er fri Adgang for alle Medlemmer af E.D.R. Klubaften 
afholdes hver Mandag fra Kl. 20, og der er Morsekursus Onsdag og Fredag fra Kl. 
20—22. Mandag fra Kl. 20 udleveres QSL-Kort. Alle Oplysninger faas hos Forman

den OZ3U, Tlf. Vester 2425y, eller gennem Afdelingens Telefon.

Københavns-Afdelingen arrangerer ny stor Rævejagt
— og for første Gang med to Ræve! Jagten afholdes 
Søndag d. 28. August, men vi giver Meddelelse i god 
Tid for at saa mange som muligt kan naa at faa bygget 
Pejlemodtager, og de, der har en, kan faa efterset 
denne.

Det skulde ikke gerne være som paa sidste Rævejagt 
her paa Sjælland, hvor flere Modtagere slet ikke kunde 
tage 173 m Omraadet. Derfor afholdes en Orienterings- 
Jagt Torsdag d. 28. Juli. Denne Dag samles alle Del
tagere i Jagten ved Lundehuskroen paa Lyngbyvejen 
Kl. 19 pr. Der følger saa en kort instruktion, hvorefter 
Ræven sender fra Kl. 19,30 til 21,30. Omraadet er 10 
km i Diameter med Lyngby som Centrum. Kaldesignalet 
er OZ5EDR, og der sendes ICW paa 173,5 m.

Til Rævejagterne i Fremtiden søges dannet et Sam
arbejde, saaledes at alle Amatører med Pejlemodtagere, 
der ikke selv har Motorkøretøj, kan faa stillet et 
saadant til Disposition fra Motorsportsklubberne. Sam
arbejdet kan forgrenes Landet over, da de forskellige 
Klubber staar i intim Forbindelse med hinanden. Paa 
et Møde med Formanden for „Triumph“ Klubben i 
København, Herr Jørgensen, hvor OZ7GL og 3U var 
tilstede, enedes man om følgende nye Regler:

EDR's Medlemmer betaler 1 Kr. i Startpenge, der 
gaar til Hjælp til Præmier. Motorsportsfolkene ordner 
selv deres Præmier saaledes, at hvis en af vore Folk. 
—' kørt af en fra „Triumph“ Klubben — faar flest 
Points, saa faar vort Medlem 1. Præmien, vi udsætter,, 
og Motorcyklisten faar den 1. Præmie, hans Klub ud
sætter. Points beregnes saaledes: Nr. 1 100 Points,. 
Nr. 2 95 Points, Nr. 3 90 Points, Nr. 4 85 Points 
o.s.v., saaledes at det mindste er 25 Points.

Man behøver saaledes ikke at komme ind som Nr. 1< 
til begge Ræve for at faa 1. Præmie. Kommer en 
Mand f. Eks. ind som Nr. 1 til 1. Ræv, faar han- 
100 Points. Maaske er han kun Nr. 4 til 2. Ræv, der 
giver 85 Points. Hvis ingen har over 185 Points, jer 
han Vinder. I Tilfælde af samme Antal Points er 
hurtigste Tid afgørende.

Jagtomraadet bliver denne Gang Midtsjælland. Nær
mere i næste „OZ“ med Angivelse af de bedst egnede 
Kort. Bølgelængden er 173,5 m, og der sendes ICW. 
Der sendes 3 Minutter ad Gangen, saaledes at den 
første Ræv, der bruger Kaldesignal OZ7EDR, starter 
Kl. 10 DNT. Ræv Nr. 2 - OZ5EDR - starter KL. 
10,03. Der sendes hvert 20. Minut..
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For at give Medlemmerne Lejlighed til at lære 
Motortolkene at kende, og for at disse kan faa et 
Indblik i, hvad det er, der skal foregaa, samles vi 
Mandag d. 25. Juli til en Rævejagtsaften i Klublokalerne, 
hvortil Motorfolkene er indbudt. Der bliver vist Film 
fra Rævejagten d. 26. Maj, og Pladerne, der benyttedes 
til Udsendelsen i Statsradiofonien, bliver der Lejlighed 
til at høre. De, som vil deltage i Rævejagten, bedes, 
hvis det er muligt, tage deres Modtager med d. 25. 
Sidste Frist for Indtegning og Betaling af Startpenge 
er d. 17. Juli.

Berliner-Turen.

Som omtalt i sidste „OZ“ arrangerer vi en Week-end 
Tur til Berlin i August Maaned for at besøge de 
berlinske Amatører samt for at se den store tyske 
Radioudstilling.

Afrejsen finder Sted fra Københavns Hovedbanegaard 
Lørdag d. 6. August Kl. 11,15. Hjemrejse fra Berlin 
Søndag Kl. 21,32, og vi er da atter i København 
Mandag Morgen Kl. 6,48.

Billetten koster Tur-retur 42,80 Kr., og Anmeldelse 
maa ske til OZ5LBC senest d. 25. Juli. Ved An
meldelsen betales 25 Kr. Iøvrigt faas alle yderligere 
Oplysninger hos undertegnede.

Leif Boye Claussen, 
Siciliensgade 14, Kbhn.

Siden sidst.
Sommerlejren ligger som bekendt i Aar temmelig 

tæt ved København. Vi skulde derfor gerne være godt 
repræsenteret i denne. Den paatænkte Fællestur til 
Lejren opgives, da nogle helst vil afsted Lørdag og 
andre Søndag. Som nævnt i sidste „OZ“ tager Køben
havnerne bedst og billigst over Hillerød til Helsinge. 
Derfra gaar Rutebil direkte til Lejren. Søndag d. 17. 
Juli arrangerer OZ5LBC 5 m Forsøg, saa denne Dag 
er særlig egnet til Besøg i Lejren.

At det er vanskeligt at faa Provinsamatørerne til 
København viser Afdelingens Sommerstævne tydeligt. 
Der deltog 25 Københavnere og 5 Bornholmere, men 
ikke en eneste Amatør andre Steder fra. De, der var 
mødt, fik en fornøjelig Dag ud af det. 5LBC kørte 
med 5 m Anlæg i sin lille „Mathis“, og vi fulgte ham 
gennem 3AP’s Højttaleranlæg paa Fiskebæk Hotel.

De københavnske Medlemmer, der kommer i Af
delingen, anmodes om at lade Bøger, Blade og Tids
skrifter blive i Lokalerne og ikke tage dem med hjem. 
Nu, da vi faar næsten alle Tidsskrifter omhandlende 
Kortbølge, skulde de gerne forblive i Klublokalerne til 
alles Afbenyttelse og ikke fjernes af enkelte, saadan 
som det i den sidste Tid har været Tilfældet.

Da flere Amatører har anmodet om at aflægge 
Morseprøve i Afdelingen, afholdes denne Onsdag d.

20. Juli KL 20. Der bliver Lejlighed til at lytte en 
Time paa Transmitteren før Prøven. OZ3U.

Lolland-Falster.
Møde afholdes Søndag d. 31. Juli KL 15 i Bangs 

Have i Maribo. De Medlemmer, som har Lyst til at 
deltage i en Rævejagt, bedes møde, saa de forskellige 
Ting vedrørende denne kan blive drøftet. OZ8Q.

Fyn.
'4. Kreds afholder Kredsmøde i Odense Søndag d.

21. August. Om Formiddagen er der Rævejagt paa 
Cykel og om Eftermiddagen Foredrag samt Valg af 
Kredsleder. Program i næste „OZ“. (Skænk en Præmie 
til Rævejagten). OZSQ.

Odense*
Ved Generalforsamlingen paa Park Hotel den 15/6 

blev følgende nye Bestyrelse valgt: OZ8X Sekretær, 
OZ4X Kasserer og OZ4S Formand. Den gamle Be
styrelse fratraadte grundet paa Kritik over, at der ikke 
blev gjort nok ud af Mødeaftenerne, og de nye Medlem
mer følte sig tilsidesat. Dette skal derfor rettes. Alle, 
der er interesseret i, at vi skal have noget ud af disse 
Aftener, bedes sende Bestyrelsen et Par Ord om, hvad 
de særligt er interesseret i.

Der er allerede, som det fremgik af forrige „OZ“, 
dannet en Studiekreds her i Odense, saa det er jo 
Bevis for, at der trænges til noget nyt. Odense-Afde- 
lingen afholder Møde paa Park Hotel Onsdag d. 20/7 
Kl. 20. Der vil blive demonstreret 5 m Sendere og 
Modtagere. Det bliver to dygtige Svendborg-Folk, der 
ordner det. Endvidere Diskussion om Rævejagt paa 
Cykel.

Der afholdes Morsekursus for Begyndere hver Tirs
dag Aften Kl. 19 hos OZ4S (Vestergade 76), hvortil 
alle er velkomne. Kursus er gratis. Efter Sommerferien 
er det Meningen, at der ogsaa disse Aftener skal 
være et lille teknisk Foredrag for Begyndere. Det 
overvejes at oprette Morsekursus fra 40—60. Interes
serede bedes melde sig til Bestyrelsen. OZ4S.

Den fynske Studiekreds.
Søndag den 26. Juni var Studiekredsen paa Udflugt. 

Turen begyndte med Bil. En Ekstra-Rutebil førte Del
tagerne til Munkebo Kro, hvor der var fælles Kaffe
bord. Saa var der en Sejltur med Motorbaad til Ladby- 
Skibet. Efter en god Times Ophold her — hvor der 
var rig Lejlighed til at se nærmere paa de sidste Ud
gravninger -— fortsattes Sejlturen til Kerteminde. Her 
var der Fællesspisning og en rask Spadseretur gennem 
Lundsgaardsskoven — for at faa Varmen! Det var 
hundekoldt, hvad der nok var Aarsagen til den for
holdsvis lille Tilslutning.

Kl. 21 tog Deltagerne Afsked med Kerteminde og 
dampede med Toget hjem. En fornøjelig og afvekslende
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Dag var tilbragt blandt Kammerater. Nu haaber vi 
paa lidt større Tilslutning til næste Tur, der allerede 
er planlagt og skal foregaa efter Ferien en Gang i 
August.

Studiekredsen afholder Møde Onsdag den 27. Juli 
Kl. 20 paa Park Hotel. Paa Mødet vil blive demonstreret 
en lille Telefonisender til Universaldrift, bygget af 
Arne Hansen, Bolbro. OZ5AC.

Horsens-Vejle.
Ved Mødet d. 24/6, som afholdtes hos OZ4JJ, ved

toges det at paabegynde et Kursus i Radioteknik under 
Ledelse af OZ7HK. Den 16.-17. Juli holder Afdelingen 
Udflugt til Juelsminde, evt. med transportabelt Sæt. 
Som Afslutning paa Mødet inviterede 4JJ-OW paa 
Kaffe, og saa maatte 4JJ bekende, at han fejrede sin 
50 Aars Fødselsdag: „Derfor skal I ha' Kaffe“.

OZ3XA.
Aarhus.

Lørdag d. 16. Juli Kl. 20 afholder Aarhus-Afdelingen 
Møde i Lokalet paa Folkebiblioteket. OZ9R og 
DR084 vil holde Foredrag. 9R taler om „Sendere og 
Problemer ved Sendere“, og i Forbindelse hermed 
demonstreres en 220 V DC ECO-PA Sender med 
Klasse B Modulation. Endvidere vil 9R gerne besvare 
Spørgsmaal fra Amatørerne angaaende Sendere.

OZ-DR084 vil fortælle om „Hvorledes vikler man 
selv sine Transformatorer“, ligeledes med Demon
strationer. Det vil sikkert blive en yderst interessant 
Aften, og vi haaber trods det korte Varsel at se rigtig 
mange udenbys Amatører. OZ3V.

Randers.
Det sædvanlige Maanedsmøde afholdes Lørdag d. 

30. Juli hos OZ3G, Jens Kjær, Tøjhushavevej 10, Randers.
OZ-DR319.

PY7AI i Pernambuco har sendt E.D.R. et Kort med „good luck 
and best wishes to the Danish hams“.

Howok Kortbølge-Radio beder os meddele, at Forretningen er 
lukket fra Mandag den 18. til Lørdag den 23. Juli incl.

Generaldirektoratet meddeler, at der har været rejst Politisag 
mod en ulovlig Amatørsender i København. Han fik en Bøde paa 
50 Kr., og Apparaterne konfiskeredes.

Adjunkt Egon Bork, OZ2K, har lige udsendt en Lærebog i 
Nutids-Tysk paa Gyldendals Forlag. Det vil interessere Kortbølge
amatørerne at erfare, at der i Teksten omtales et Besøg paa en 
Amatørstation, og der findes tillige et morsomt Billede deraf, hvor 
man kan opdage flere kendte Kaldesignaler paa de opslaaede QSL-

Kort. Saadanne Lærere som 2K skulde vi have haft, da vi gik i: 
Skole!

Forleden meddeltes det, at OZ8J var den eneste danske Amatør 
der var optaget A-1 Operators Club, men nu meddeler OZ8D, at 
han har Certifikat, som er udstedt den 19. April i Aar. Af skandi
naviske Amatører er desuden optaget LA1G, OH3NP, OH5NG,. 
SM5XW og SM6UA.

Flensborgs Boghandel i Ringsted har udsendt et Par nye Typer af 
Standard QSL-Kort, som trykkes paa den lette Karton, der er 
autoriseret af E.D.R.s QSL-Central. Det er os en Glæde at se det 
store Udvalg af smukke QSL-Kort, som Ahrent Flensborg efterhaanden. 
har udsendt. Ogsaa en ny Udgave af den populære Logbog med den. 
fikse Spiralryg er udkommet.

Fra 20. Juli til 1. Oktober bliver Kaldesignalet 0X70U benyttet 
af Mr. Etienne, der er Radiotelegrafist paa en Grønlands-Ekspedi- 
tion, udsendt af Oxford Universitetet. Senderen vil være klar for 
QSO paa 3,5, 7 og 14 MHz.

Paa given Foranledning maa vi atter meddele, at Amatør-An
noncerne kun er for Medlemmer af E.D.R. og maa handle om 
brugte Radiodele. Annoncer om Salg af nye Komponenter med 
Forretning for Øje faas til de Priser, som er angivet nederst paa 
Omslagets Bagside.

De norske Amatører, der ønsker at benytte Telefoni, skal have: 
været licenseret Senderamatør, i mindst 12 Maaneder. I Norge 
kræves en teknisk Prøve for at faa Sendetilladelse samt fornyet 
teknisk Prøve, naar Telefoni ønskes benyttet.

En 16-aarig ung Mand i U. S. A., Richard W. Watts, 19695 
Beach Cliff Blvd., Rocky River, Ohio, eftersøger en dansk Amatør 
i lignende Alder, som vilr korrespondere med ham. Han interesserer 
sig for Medicin, Radio, Fotografering og Frimærker og meddeler 
desuden, at hans Yndlingssport er Ridning, Svømning og Tennis-

De urolige Forhold i Europa faar jo ogsaa paa forskellig Maade 
Indflydelse paa vore Amatørkolleger. Den østrigske Amatørorgani- 
sation O.V.S.V. er gaaet op i D.A.S.D., og i „CQ“ er de østrigske: 
Brødre blevet budt hjerteligt velkommen. I Spanien gaar det jo 
mere blodigt til, og de mange Kortbølgesendere paa 7 og 14 MHz,, 
som de stridende Parter bruger til Propaganda, skal efter Sigende, 
være konfiskerede Amatørsendere.

„Radio Amateur Call Book“s Sommerudgave 1938 er udkommet- 
Foruden de sædvanlige Tabeller (Prefixes, RST-Skala etc.) indehol
der Bogen et udmærket Kort over hele Kloden, hvorpaa Amatør- 
Prefixes er vist. Listen over OZ-Stationer er komplet pr. 1. April. 
1938. Call Book’s QRA-Manager for Danmark er OZ7GL.

Da der i Løbet af de sidste Maaneder er indløbet en Del Mel
dinger om, at Færøerne har faaet en Senderamatør, kunde det være 
morsomt at faa opsporet, hvem Manden er. Flere Forhold tyder 
dog paa, at det ikke er en Færing, der benytter OY4C.

I „CQ" er med Kaldesignal og Navn nævnt 6 tyske Kortbølge- 
amatørsendere, der ikke maa have hel fin Nøglekultur. De trues 
nemlig med Fratagelse af Sendetilladelsen, saafremt de ikke for
bedrer Nøgleskriften.
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Det henstilles til Medlemmerne at sætte tilstrækkelig Porto paa 
Postforsendelser. Det er urimeligt, at E.D.R skal betale Strafporto.

De Sydafrikanske Amatører benytter nu ikke mere ZT og ZU. 
De engelske Besiddelser er blevet inddelt i 6 Distrijcter, og som 
Prefix benyttes nu ZS.

En W-Station har venligst til os returneret et QSL-Kort mærket 
TF3AG som Afsender. Islænderne vil ikke kendes ved ham, saa 
det kunde være morsomt at vide, hvem Prefixmisbrugeren er.

Fortegnelse over

Kredsledere og Afdelingsledere 
i E.D.R.

Kreds 1. Københavns Kreds. OZ3U, Kai Nielsen, 
Alhambravej 3, Kbh. V.

Afdeling: København. Klublokalet, Fuglevangsvej 14, 
Telefon Nora 4466y. Klubaften Mandag 
Kl. 20,00. Morsekursus Onsdag og Fredag 
Kl. 20,00.

Kreds 2. Sjællands Kreds. OZ2AK, A. K. Krøyer, 
Algade 42, Korsør.

Afdeling: Nordsjælland. OZ1R, Aage H. Petersen, 
Nygade 5, Gilleleje.

Kreds 3. Lolland-Falsters Kreds. OZ8G, Gunnar 
Pedersen, Mejeriet, Stokkemarke.

•Afdeling: Lolland-Falster. OZ8G, Gunnar Pedersen, 
Mejeriet, Stokkemarke.

Kreds 4. Fyns Kreds. OZ5G, Georg Andersen, 
Hundslev Mark, Kølstrup 

Afdelinger: Odense OZ4S, S. H. Holmsgaard, Vester
gade 76, Odense.
Fynske Studiekreds. OZ5Y, H. Lykke 
Jensen, Aagade 13, Næsby F.

Kreds 5. Sønderjydske Kreds. OZ7PH, P. H. Hau- 
gaard, Arnum.

Afdeling: Hader slev-Aabenraa-Sønderborg. OZ7A, 
Anders P. Thomsen, Fjelstrup.

Kreds 6. Vestjydsk Kreds. OZ2XA, Arnold Skel- 
mose, P. Skramsgade 27, Esbjerg.

Afdeling: Esbjerg. OZ2XA, Arnold Skelmose, P. 
Skramsgade 27, Esbjerg.

Kreds 7. Østjydsk Kreds. OZ3XA, A. P. Hjort 
Jacobsen, Østergade 122, Horsens.

Afdelinger: Aarhus. OZ3V, Carl Christensen, Bram- 
mersgade 18,2, Aarhus.
Horsens-Vejle. OZ3XA, A. P. Hjort Ja
cobsen, Østergade 122, Horsens.
Kolding-Fredericia. OZ1JW, Sigvald E. 
Sørensen, Dreyersvej 31, Kolding. 
Randers. OZ5R, E. Rostgaard, Bøsbrovej 
41, Randers.

Kreds 8, Nordjydsk Kreds. OZ8D, Elin Larsen, 
Villa „Ly“, Skansen, Nørresundby.

Afdeling: Aalborg-Nørresundby. OZ8D, Elin Lar
sen, Villa „Ly“, Skansen, Nørresundby.

Kreds 9. Bornholms Kreds. OZ4IM, H. P. L. Tran- 
berg, Vestergade 30, Allinge.

Afdeling: Rønne. OZ4IM, H. P. L. Tranberg, Ve
stergade 30, Allinge.

Landskredsleder: OZ7GL, Poul J. Jensen, Veras Alle 
16, Vanløse.

Den nye Ordning med Medlemmernes Gruppering i 
Kredse er nu i Orden, og E.D.R. er begyndt at ar
bejde efter det nye System. Der er valgt en Kredsleder 
for hver Kreds, som Afdelingslederne kan henvende 
sig til i alt vedrørende Foreningsspørgsmaal.

Kredsledere og Afdelingsledere har faaet deres specielle 
Brevpapir samt Indberetningsskemaer, der hver Maaned 
indsendes til Landskredslederen, der er Bestyrelsens 
Repræsentant.

Ifølge Vedtægternes Paragraf 5 skal Distriktsrepræsen- 
tanterne (Kredslederne) vælges af Medlemmerne i det 
paagældende Distrikt (Kreds), og Valget skal godkendes 
af Bestyrelsen. Det gælder for et Aar, og der finder 
Valg Sted hvert Aar i August Maaned paa Kreds
mødet. (Nærmere Bekendtgørelse i August „OZ“ fra 
respektive Kredsledere).

Da Kredsledernes Arbejde er ret selvstændigt, er det 
af stor Betydning, at de, der bliver valgt til at udfylde 
denne Post, er erfarne Senderamatører, der har god 
Indsigt i Kortbølgearbejdet samt virkelig Interesse for 
Foreningsarbejde.

Nye Medlemmer vil ved Indmeldelsen sanuidig med 
Certifikat, Emblem og Love faa tilsendt Kort over
E.D.R.s Kredsinddeling, og vil saaledes fra første Dag 
være klar over, hvilken Kreds de tilhører.

I Byer og paa Steder, hvor flere Medlemmer er 
samlet, kan dannes Afdelinger ledet af Afdelingsledere. 
Saadanne Afdelinger, der ønsker at repræsentere EDR 
paa Stedet, skal godkendes af Kredslederen og EDR’s 
Bestyrelse.

Morseattester kan udstedes af Afdelingslederne, under 
Ansvar af paagældende Kredsleder. Udfyldte Morse
attester tilbagesendes til Kredslederen, der sørger for 
Videresendelse til EDR’s Formand.

Ethvert Medlem, der ønsker et specielt Forhold be
handlet af EDR’s Bestyrelse, kan indsende Forslaget 
via respektive Kredsleder. Alle Henvendelser angaaende 
Foreningsforhold bedes rettet til paagældende Kredsleder 
eller til Landsforeningens Sekretær. OZ7QL.

QRA-RUBRIKKEN.
Nye licenserede Stationer.

OZ1FM - Finn Steenstrup, Blankavej 14,4, Valby.
* OZ2CR - Carl Rubæk Pedersen, Raa pr. Maribo. 

x OZ2FX - Gunnar Thirup, Gartneriet, Sønderlev.
•* OZ2I - Henry Watson Jensen, Sdr. Boulevard

83, Fruens Bøge.
* OZ2SL - Hans Sylvan Lund, Ingeniørkasernen,

København 0.
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OZ3DK - Ole Ørberg Johansen, Helligkorsgade 5,
Kolding.

   x OZ4NF - Niels E. Frøslev, Nørregade 4, Maribo. 
OZ5GW - Svend Aage Pedersen, J. Ewaldsvej 19,1,

Aabyhøj.
OZ5IB - Ib Thykier, Jacob Erlandsgade 7,2, Kø

benhavn Ø.
x OZ5LA - Christian Lange Petersen, Guderup.
x OZ7OJ - Olaf Therkild Johansen, Døckerlundsvej

4,1, Odense.

Ændringer.

OZ4AC og 5CN maa nu benytte samtlige Amatør
frekvenser, og OZ2C, 7CN, 7L og 7SL maa bruge 
Senderen hele Døgnet.

Indregistrerede Modtagerstationer. 
OZ-DR430 - Ingvard Holm, Jegindø, Hvidbjerg. 
OZ-DR431 - Helmer Steen Jensen, Spodsbjergvej 8,

Rudkøbing.
OZ-DR432 - Frode Wedel-Brandt, Ahlefeldtsgade 14,

Rudkøbing.
OZ-DR433 - Ib Mørk Hansen, Ørstedsgade 2, Rud

købing.
OZ-DR434 - Svend Elvin Andersen, Vesterbrogade

94,1, København V. 
OZ-DR435 - B. Meiborg Sørensen, Banegaardsgade 1,

Odder.
OZ-DR436 - Niels Jørgen Yding, Slagteriet, Haslev. 
OZ-DR437 - Holger J. From, Virkelyst, Haderslev. 
OZ-DR438 - Viggo Hansen, Taarnborgvej 7B, Korsør. 
OZ-DR439 - Johannes Petersen, Dalby.

OZ-DR44Q - K. Poulsen, GI. Jernbanevej 44, St., Valby.

Nye Medlemmer.

1440 - C. S. Christensen, Hemdrup, Løgstør.
1441 - Kaj Hansen, Furebakken, Farum.
1442 - Helmer Steen Jensen, Spodsbjergvej 8, Rudkøb.
1443 - Ib Mørk Hansen, Ørstedsgade 2, Rudkøbing.
1444 - J. Sørensen, Korsbrødregade 354, Ribe.
1445 - Adelhardt M. Nielsen Bodholt, „Haveby“,

Byrum, Læsø.
1446 - Arne Weiring, Papsensgade 22, Tønder.
1447 - Niels Pedersen, Engesvang.
1448 - Aksel Gyde Hansen, Dalumvej 124, Fruens Bøge.
1449 - Holger J. From, Virkelyst, Haderslev.
1450 - Hans Sylvan Lund (OZ2SL), Ingeniørkasernen,

Ryvang, København 0.
1451 - Viggo Hansen, c/o Kedelpasser Johs. Hansen,

Taarnborgvej 7 B, Korsør.
1452 - A. Bergstrøm (OZ5AB), Ringertoften 20, St.,

København N.
1453 - Toni Christoffersen, Nørrebrogade 46a, Køben

havn N.
1454 - Hans Robert Andersen, Købmagergade 6, Mas-

nedsund, Vordingborg.
1455 - Ejner Møller Jørgensen, Godthaabsgade 36,

Odense.
1456 - E. Sørensen, Sønder Alle 43, Viborg.
1457 - Harald Jørgensen, (OZ3HJ), Udbyhøj pr. Ørsted.

Atter Medlem.
669 - Aage Paaske, Maribo.

1154 - A. Sørensen, Jespervej 7, Hillerød.

Nye Adresser.
387 - Herluf Hansen (OZ7HB), Danasvej 4, Kbhv. V.. 
617 - C. J. Roersen (OZ9B), Tordenskjoldsgade 37,

Aarhus.
783 - Poul G. Jensen (OZ4J), Kiokkegade 4, St., Rønne. 
862 - Børge Nielsen (OZ2PX), Nørregade 93, Esbjerg. 
883 - J. J. Jensen, Øster Alle 1A, Herning.
952 - O. F. E. Andersen (OZ7FA), Landlyst, Gurrevej,

Helsingør.
967 - Niels Chr. Hansen, Peder Skramsgade 1,1, Kø

benhavn K.
1004 - HaraldOlsen.FaurskovHandelsmagasin,Lerbjerg. 
1017 - N. K. Godskesen (OZ4G), Trustrup.
1060 - J. Holbak (OZ5A), Stormgade 45, Esbjerg. 
1070 - GunnarThirup (OZ2FX), Gartneriet, Sønderlev. 
1112 - Arnold Nielsen (OZ2N), 8. ingeniørkompagni,

Ryvangen, København 0. 
1142 - Kaj Eriksen (OZ4BN), Auto Centralen, Rønne. 
1258 - Svend Thyrring, Skjoldagervej 4, Gentofte. 
1313 - Ove Christensen, Apollovej 6,2 th., Vanløse. 
1322 - Hj. Bergstrøm, Kronprinsessegade 48,3, Kbh. K. 
1340 - Knud Erik Jensen, Gladsaksevej 47,2, Søborg. 
1364 - Søren T. Lyngsø (OZ7SL), Blære St.
1375 - Svend E. Andersen, „Jydsk Pension“, Vester

brogade 94,1, København V. 
1379 - Aage H. Vilsbøll, Kronprinsensgade 24, St.,

Odense.
1386 - Sven Christensen, Østbanetorv 7,3, Aarhus. 
1399 - J. Klemmensen, Ranum.

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

Teknisk Redaktør: H. C. Jørgensen, Frimestervej 26,3, Køben
havn N. Tlf. Taga 6973x. Alt teknisk Stof sendes hertil.

Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven): Helmer 
Fogedgaard pr. Skrøbelev St. Hertil sendes alt øvrigt Stof ; 
som ønskes optaget i Bladet. Redaktionen slutter den 5. i 
Maaneden.

Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing. Klager 
vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsenet, og hvis 
det ikke hjælper da til Kassereren.

Sekretær: Poul J. Jensen, Veras Allé 16, Vanløse. Hertil 
sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold.

Kasserer: H, V. R. Hansen, Aalekistevej 211,1 th., Vanløse.. 
Tlf. Damsø 2871 x. Hertil sendes alt vedrørende Adresseæn
dringer og Pengesager.

QSL-Ekspeditør og DR-Leder : Arne Hammer, Rasmus Ander- 
sensvej 12, Nørre Aaby. QSL-Kort bedes sendt direkte hertil. 
Giro Nr. 23934.

Annoncechef: C. H. Mathiesen, Arveprinsensvej 4, Kbhvn. F. 
Tlf. C. 9393, lokal 97. Kontortid fra 9 — 17. Amatør-Annoncer 
sendes til Kassereren og betales forud.

Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse..

Afleveret til Postvæsenet Tirsdag den 12. Juli.

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing
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