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Kortbølgeamatørerne i det urolige Europa.
Europa har alle Dage været en besynderlig Krudt

tønde. Trods en paastaaet høj Kultur har Befolkningen 

i denne Verdensdel aldrig rigtig lært at indføre Fred, 

Fordragelighed og Samarbejde saadan som f. Eks. de 

praktiske Amerikanere. Kun naive Sjæle tror paa den 

„Fred", som 4 Statsmænd forleden fik arrangeret. 

Egoismen og det nationale Hovmod er saa dominerende, 

at det før eller senere vil faa Krudttønden til at eks
plodere.

For Kortbølgeamatørerne, som nødvendigvis maa 

være internationalt indstillet i Kraft af deres mange 

udenlandske Venskaber, træder de farlige og stadig 

skiftende Situationers Meningsløshed særlig stærkt frem. 

Desuden øjner vi den Fare, vor Bevægelse udsættes 

for — rent bortset fra, at vort Arbejde for at skabe 

Fred og Forstaaelse mellem Nationerne synes at være 

illusorisk.

Det er vanskeligt at sige, hvad der vil ske, naar 

Krigs-Galskaben en skønne Dag rigtig bliver sluppet 

løs. I nogle Lande vil Amatørsending maaske blive 

forbudt, mens man andre Steder betragter Senderama

tørerne som nyttige Hjælpere i Krigsførelsen. Udsigterne 

er alt andet end hyggelige, idet den moderne Teknik, 

som skulde være til Velsignelse for Menneskeheden, 

vil blive misbrugt paa det groveste!
Men da Verden nu engang synes at være af Lave, 

maa man tage Konsekvenserne deraf. Vi vil derfor 

betragte det som en god Anvendelse af en Amatør

station, hvis den kan bidrage til at videresende Ad

varsler og andre nyttige Meddelelser under eventuelle 

Angceb paa vort Land. Amatørerne maa samtidig gøre 

sig klart, at det under en Besættelse er forbundet med 

stor Risiko — for ikke at sige Livsfare — at besidde 

og anvende en Amatørstation.

Det store Ragnarok vil komme før eller senere, og 

vi maa forberede os paa alle Eventualiteter. Allerede 

nu er det sikkert saadan, at visse Landes Amatører 
ikke kan tænke sig at gaa i QSO med hinanden 

Hadet er saaet saa grundigt, at selv Kortbølgeamatører 

lader sig paavirke, og de mange gensidige gode Ønsker, 

man tidligere har sendt hinanden via de kære korte 

Bølger, viser sig nu at være tomme Fraser. Ja — saa 
usle er Menneskene altsaa!

Vi maa belave os paa en Tid, hvor mange kendte 

Kaldesignaler forsvinder fra Æteren — maaske for 

aldrig mere at vende tilbage. Det er muligt, at der 

vil blive god, uhyggelig god Plads paa Amatørbaan- 

dene, for ogsaa Kortbølgeamatørerne bliver jo tvunget 

til at være Deltagere i Galskaben, og den Slags kan 

man ikke regne med at slippe levende fra!

Er Kortbølgeamatørernes Indsats for den mellem

folkelige Forstaaelse da fuldkommen spildt? Vi ved 

det ikke, men vil nødig tro det. Imidlertid er det tyde

ligt, at meget af det, der ulmer rundt om i Europa 

— og ogsaa andre Steder — er imod Amatørbevægelsens 

Aand. Skulde alle djævelske Magter for Alvor blive 

sluppet løs, maa vi indstille os paa, at normale Former 

for Amatør-Radio i længere Tid vil være suspenderet.
H. F.
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OZ“s tekniske Stof.
Som Indledning til mit Arbejde som „OZ“s tekniske 

Redaktør (T. R.) vil jeg gerne gøre et Par Bemærk
ninger. For at sikre Afveksling og Alsidighed vil Stoffet 
blive delt i følgende Afdelinger og Rubrikker:

Kortbølgeteknik i Ind- og Udland«

Da kun faa af Amatørerne kommer i Besiddelse af 
inden- og udenlandske Radio- og Kortbølge-Tidsskrifter, 
vil der hver Maaned under ovenstaaende Overskrift 
blive bragt et Resumé af de tekniske Foreteelser i disse 
Blade saavel af teoretisk som af praktisk Art.

Kortbølgedele.

Herunder vil blive bragt Omtale af nye Kortbølge
komponenter, der kan købes herhjemme. Da det imid
lertid har vist sig, at ikke mange Amatører er klar 
over, hvilke Komponenter man allerede kan faa her
hjemme, vil der blive brågt en Gennemgang af disse.

Amatører, der savner en bestemt Kortbølgekomponent, 
bedes skrive til Teknisk Redaktør (T. R.) om dette. 
Der vil saa blive foretaget en Undersøgelse, og Re
sultatet meddeles under denne Rubrik.

Kortbølgefinesser.

Amatørerne kommer under det daglige Arbejde ud 
for at skulle løse Problemer med faa Hjælpemidler. 
Det vil vi andre ogsaa gerne vide lidt om. Vi beder 
Dem derfor sende en kort Redegørelse, eventuelt en 
Skitse over Emnet, ligemeget om det er et praktisk 
Stativ til en Loddekolbe, eller det er en fiks Baand- 
omskiftning. Husk, at Deres gode Ideer maaske kan 
give Stødet til, at andre faar nogle, der er endnu bedre.

Fjernsynet.
Der vil hveranden Maaned blive bragt en Omtale 

af de nyeste Forbedringer paa dette Omraade. I Øje
blikket er Eksperimenter jo dyre for Amatører, men en 
skønne Dag kommer vi til at beskæftige os dermed. 
En anden Ting er jo, at sikkert ikke faa Amatører vil 
komme til at beskæftige sig med Fjernsynsapparater 
som Prøvemestre, Servicemænd o. s. v.

Konstruktioner,
I første Omgang vil der blive konstrueret en Baand- 

modtager med HF+D+LF, en ECO Push-push Sender 
og en Modulator med Forrør og Push-pull Udgang, 
altsammen beregnet til Brug paa 127 Volt Vekselstrøm 
og 220 Volt Jævn- og Vekselstrøm.

Det er Meningen, at disse tre Apparater skal bygges 
op paa tre ens Chassis’er, saaledes at de vil kunne 
leveres til en rimelig Pris med alle vigtige Huller for

Rørsokler, Spolesokler o. s. v. De smaa Huller borer 
man billigst selv.

Samarbejde med Amatørerne.
Husk, at den tekniske Redaktør ikke altid kommer 

tidligt nok op Søndag Morgen til at høre, hvad OZ’erne 
har paa Hjerte med Hensyn til det tekniske Stof. Det 
er klart, at det ikke nytter, at „OZ“ bringer Artikler 
og Konstruktioner, der ingen Interesse har for Ama
tørerne. Send derfor en Ønskeseddel over Emner, der 
ønskes behandlet, baade teoretiske og praktiske -— men 
gør det i Dag. Mogens Bang, OZ7WB (T. R).

Kortbølgefinesser.

HF+D+LF.
Min Modtager er bygget op med Højfrekvens, 

Detektor og Lavfrekvens. I Trinene anvendes Pen toder. 
Antenneindgangen er interessant derved, at den bestaar 
af en Spole for 3,5 MHz Omraadet med Udtag for 
7 og 14 MHz. Ved at sætte Indgangen paa et andet 
Omraade end det, der lyttes paa, kan kraftige Hams 
lukkes ude.

Jeg har selv arbejdet paa 3,5 MHz med nævnte 
Opstilling uden at blive nævneværdigt forstyrret af 4 
„Kanoner“, som bor indenfor 1 km rundt om mig. 
Detektoren er elektronkoblet, og Katodespolens Afstand 
og Viklingstal er afpasset saaledes, at Røret, der re
guleres ved Skærmgitterspændingen, gaar i Sving, naar 
Røret er paa sin største Forstærkning. 2PB.

En Baandsætter.
Det er en stor Behagelighed at kunne justere sin 

Kortbølgemodtager. Dette kræver en fast og nøjagtig 
Indstilling af Baandsætterkondensatoren. Paa Billedet

er vist, hvordan Amatøren selv laver den. F er en 
Fjeder, der griber ind i f. Eks. 10 Hak, der er filet i 
Underkanten af Knappen. T.R.

178



K o r t b ø l g e t e k n i k  i  I n d -  o g  U d l a n d .
En indviklet Super.

Billedet viser en stor Super med Højfrekvens, 
Blandingsrør og to Mellemfrekvenstrin. Man ser i

Midten selve Højfrekvens-Afstemningsenheden. Under 
hver Trimmer befinder sig en Spole. De to Omskiftere 
benyttes paa følgende Maade: Den ene har 4 Stillinger, 
hvor de 3 skifter om mellem de 3 nederste Omraader.

„Mindre“ Amatørmodtager.
I „QST“ finder vi paa hveranden Side en Annonce 

for denne „Super Skyrider“. Bølgelængdeomskiftningen 
foregaar ved Hjælp af en Trykknapomskifter, hvorved

»Mindre« Amatørmodtager.

Spoleopbygningen bliver god. De to store Skalaer er 
henholdsvis Baandsaetter og Baandsprederkondensator. 
Ensretterdel og Udgangstrin findes i Enderne. Indeni 
sidder en hel Del Rør! „QST“.

3x70 pF og en paa 3x500 pF. Den første er koblet 
ind hele Tiden, medens den anden kun er koblet ind 
paa de 5 sidstnævnte Omraader.

„The Wireless World“.

Forsøg paa 80 cm.

Som bekendt er det vanskeligt at faa Trioder til at 
svinge i normale Opstillinger paa Bølgelængder omkring 
1 m. Det skyldes dels Tab i det Isolationsstof, der 
skæres af Elektronstrømmen, dels rørtekniske Aarsager.

Man har derfor gjort nogle Forsøg med en Triode, 
hvor der var anvendt saa lidt Isolationsstof som sta- 
bilitetsmæssigt forsvarligt, og som havde stor For- 
stærkningsfaktor. Ved 82 cm lykkedes det at faa 17 
Watt Højfrekvens ud af 40 Watt Anodetab. Med et 
andet Rør fik man 7 Watt ud af 18 Watt Anodetab 
paa 60 cm.

Maalingen af den fra Svingningskredsen aftappede 
Energi foregik paa en ikke helt almindelig Maade. 
Til Kredsen var koblet en anden Kreds, bestaaende af 
Spole, Kondensator og en Glødelampe forbundet i Serie, 
Lampen belyste ved Resonans en Fotocelle, hvis Strøm
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som saa tager de 5 andre Omraader.

Der er ligeledes to Afstemningskondensatorer, en paa

En indviklet Super.



blev maalt. Lampen blev derefter bragt til at lyse ved 
Batterier, saaledes at Fotostrømmen blev den samme. 
Den fra Batteriet tilførte Effekt var saaledes et Maal 
for Højfrekvenseffekten. „Radio Mentor“.

Simpel Super.

Den første Super, man bygger som Amatør, skal 
helst ikke være for indviklet. Paa Diagrammet ses en 
nem Indgangs- og Blandingskobling. Spolerne er nor

male, og der kræves kun en Drejekondensator til Op
stillingen. HF-Droslen i Katodeledningen skal spærre 
godt paa Baandene. T. R.

Støj i Volumenkontrollen.

Ikke alle Volumenkontroller er lige gode. Eventuel 
Støj kan i mange Tilfælde fjernes, ved at man gnider 
Modstandslegemet med blødt Viskelæder. Viskelæderet 
maa endelig være meget blødt, da det ellers har lige 
den modsatte Virkning, idet Kulbelægningen saa rives op.

„Sylvaaia News

Sluk Hovedafbryderen.

De skulde gøre Dem til Regel at afbryde for Hoved
afbryderen, naar De gaar hjemmefra. De er da sikker 
paa, at Loddekolben eller „Fuglereden" ikke staar med 
Spænding paa. T. R.

Angaaende Antenner.

De fleste Amatører har ærgret sig over at se Dia
grammerne over Sendere ende i en Koblingsspole, der, 
som der staar, tilsluttes Antennen. Hvordan dette gøres, 
maa man selv om. Her er nogle gode Regler:

1. Til 80 m Baandet (3,5 MHz) benyttes en 1/4~ 
Bølge Antenne, altsaa 20 m lang, sluttet direkte til 
Koblingsspolen, Den anden Side af Spolen jordes. I 
Serie med Antennen indsættes en Afstemningskonden- 
sator paa 200-500 pF, der indstilles til maksimal An
tennestrøm.

2. En Halvbølgeantenne forbindes i Serie med en 
Forlængerspole, der igen er forbundet i Serie med 
Koblingsspolen. Parallelt over Forlængerspole plus 
Koblingsspole ligger en Afstemningskondensator. Meteret

er indsat i Serie med Kondensatoren. Der afstemmes 
til maksimal Strøm i Kondensatorgrenen.

3. Halvbølge-Dipolantennen bliver fødet i Midten 
over en Feeder med staaende Bølger. Er Feederens 
Længde et ulige Antal Kvartbølger, maa Koblingsspolen 
indstilles paa maksimal Kondensatorstrøm med Konden
satoren parallelt over Koblingsspolen. Meteret sidder 
altsaa i Serie med Kondensatoren.

Er Feederens Længde et lige Antal Halvbølger, skal 
Koblingsspolen afstemmes til maksimal Strøm i Feederens 
Begyndelse ved Hjælp af to Seriekondensatorer.

4. Zeppelin-Antennen har ogsaa en Feeder for 
staaende Bølger. Er Federens Længde et ulige Antal 
Kvartbølger, afstemmes Koblingsspolen ved Hjælp af 
Seriekondensatorer til maksimal Strøm i Feederens Be
gyndelse.

Er Feederens Længde et helt Antal Halvbølger, af
stemmes Koblingsspolen af en Parallelkondensator til 
maksimal Strøm i Meteret, der er indsat i Kondensator
grenen, altsaa i Serie med Kondensatoren.

„Philips Emission

Traffic Modtager.

En god Højfrekvensmodtager er beskrevet i „Radio 
Ekko “i Rørene er EF8, EF6 og EL2, og Modtageren 
er saaledes beregnet til Universaldrift. Det interessante 
ved Modtageren er imidlertid, at der er arrangeret 
Tilbagekobling baade paa HF-Røret og paa Detektor
røret. Derved kan Selektivitet og Følsomhed drives 
godt i Vejret.

Tilbagekoblingen foretages fra Rørenes Katode til 
Gitterkredsen. Koblingen reguleres ved at ændre Skærm- 
gitterspændingerne. Tilbagekoblingsvindingerne er valgt 
saaledes, at Skærmgitterspændingen er indstillet til stor 
Forstærkning i Røret ved Svingningsgrænsen.

,,Rxdio Ekko“.

OSL-Centralen.

QSL-Kort ekspederet af Centralen i August og 
September Maaned:

Fra OZ Til OZ Fra Udlandet Til Udlandet
4003 2163 |192 3536

I Tidsrummet fra 1/9 37.—31/8 38 incl. er følgende 
Kort ekspederet:

Fra OZ Til OZ Fra Udlandet Til Udlandet 
22654 15904 14680 18426

Nørre Aaby, den 2. Oktober 1938.
Arne Hammer, 

OZ7D.
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Forsøg over 5 m Bølgernes 
Udbredelse i  Skov.
Af  L .  Boye Claussen,  OZ5LBC.

Det gode Vejr, vi har haft i dette Efteraar, har jeg 
benyttet til nogle interessante Eksperimenter paa 56 
MHz i Skov og kuperet Terræn. Forsøgene blev af
holdt den 25. og 29. September, og begge Dage var 
der det bedste Vejr, man kan tænke sig.

OZ5LBC’s faste Station. »Gnom« Højttaleren ses til venstre for Senderen.

Da der er blevet talt saa meget om, at Bakker, 
Træer o. s. v. skulde genere meget og endog have 
til Følge, at al Forbindelse blev umuliggjort, besluttede 
jeg at foretage nogle systematiske Forsøg. Jeg startede 
derfor Søndag den 25. og satte Kursen mod St. Dyre
have ved Hillerød. I Forvejen havde jeg udset mig 
denne Skov som bedst egnet, da der mange Steder er 
ret tæt bevokset, og der er meget bakket paa Stedet.

Apparaterne, der ses paa Billederne, er hver for
synet med en superregenerativ Modtager med 1 Trins 
LF-Forstærkning. Senderen er en Push-pull Opstilling 
med KDD1 som Oscillator. Senderen er heisingmodu- 
leret med KL2. Begge Apparater er ens. Senderen har
1,8 Watt Input. Som Antenne blev paa Senderen an
vendt en Halvbølge-Antenne og paa Modtageren en 
Kvartbølge. (Se Billederne)

Jeg valgte nu midt i Skoven en Dal tæt bevokset 
med Ungskov med tætte Kroner. Der blev den ene 
Station anbragt, og jeg begyndte nu ca. 100 m fra 
førstnævnte Sted med den anden Station. Her var 
Resultatet godt, skønt begge Stationer, som Billederne 
viser, var omgivet af tæt Bevoksning. Signalerne gik 
imidlertid godt igennem med fuld Styrke.

Jeg flyttede nu igen 100 m bort og var nu 200 m 
fjernet, men her var jeg i en Lysning, og Resultatet 
var det samme. Efter igen at have fjernet mig 100 m, 
befandt jeg mig oppe paa en Bakke, men omgivet af 
høje Træer. Her hørte jeg Modparten udmærket, 
medens mine Signaler rapporteredes noget svagere, og 
Støjen traadte frem, men Forbindelsen var o. k.

Saa flyttedes igen 100 m, og jeg var nu 400 m 
borte og nede paa den anden Side af Bakken mellem 
høje Træer. Her skulde man vente, at nu vilde det 
blive daarligere, men til min store Overraskelse gik 
Forbindelsen igennem med fuld Styrke. Afstanden æn
dredes nu til 500 m, saa til 600 og til 700 m, men 
stadig med samme Resultat. Signalerne gik igennem 
med fuld Styrke, skønt disse Positioner alle var i tæt 
Skov.

Først da jeg kom ud paa 800 m Afstand, blev Sig
nalerne svage. Der var nu tæt Skov, dog med enkelte 
smaa Lysninger imellem og en Del Bakker. I 900 m 
Afstand blev Apparatet anbragt nede i en Dal mellem 
unge Træer og Krat. Nu begyndte det at blive vanske
ligt at faa fat i Stationen. Signalerne kunde næppe 
kvæle Støjen fra den superregenerative Modtager, men 
jeg kunde dog endnu forstaa og blive forstaaet paa 
den anden Side.

I 1000 m Afstand kom jeg op paa en Bakke i en 
Lysning, og her bedredes Forbindelsen igen, og Sig
nalerne gik igennem med halv Styrke, men Stationen

OZ5LBC’s Station, der flyttedes rundt, i forskellige Afstande.

laa paa ca. en halv Grad paa Skalaen. Modtagerens 
Skala har 100 Inddelinger. I længere end 1 km Af
stand havde jeg Forbindelse med vekslende Held, og 
først i 2 km Afstand blev Signalerne saa svage, at 
Forbindelse ikke kunde opnaas.
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Man maa stadig erindre, at Apparaterne arbejdede 
under de daarligste Forhold, man kan tænke sig: Kas
sen med Sender og Modtager anbragt lige paa Jorden 
med Antennen paasat lige ovenpaa, klods op ad høje 
Træstammer med tætte Kroner og saa til Gengæld 
meget ringe Effekt. Der benyttedes kun 2 V Akkumu
lator og 120 V Anodebatteri, og dog var der paa den 
ene Station Højttalergengivelse, en lille „Gnom“, og 
den blev her anvendt hele Tiden i Mangel af Hoved
telefon.

Man kan af disse Forsøg se, at Vegetation og Be
voksning skygger en Del, men dog ikke mere, end at 
Forbindelse kan opnaas over en relativ lang Distance. 
Jeg er sikker paa, at med en Del større Effekt vilde 
det være muligt at opnaa meget større Distancer selv 
under saa slette Forhold, som her er Tale om.

Som det fremgaar af Fotografierne, er Modtager
antennen bøjet lidt bort fra Sendeantennen for ikke at 
paavirke denne. Det viser sig, naar man kommer ud 
paa større Afstand mellem Stationerne, kan man faa 
større Signalstyrke ved at dreje Modtagerantennen, 
saa den peger paa den Station, man modtager.

Til Slut skal bemærkes, at det er Enkeltforbindelse 
(ikke Duplex) med Omskifter til Sending-Modtagning, 
saaledes at man kun kører med Gløde- og Anodestrøm 
paa enten Sender eller Modtager hver for sig. Jeg har 
ikke anvendt den samme Antenne til Sender og Mod
tager, fordi jeg gerne vil undgaa en Omskifter med

Højfrekvens, og fordi min Erfaring er, at Kvartbølge- 
Antennen er den bedste til Modtagning.

Plade-Modulation.
Mange Amatører, som bruger plademodulerede Høj

frekvensforstærkere, synes at være ukendte med føl
gende Formel, som vi dog heller ikke har set paa 
Tryk:

Her er M Modulationsprocenten, a er Lavfrekvens- 
Output fra Modulatoren, og W er Input til det modu
lerede Rør. Det er interessant at se, at 1 Watt Lav
frekvens vil modulere en 10 Watts Højfrekvensfor
stærker næsten 45 %. 4 Watt vil modulere den samme 
Forstærker omkring 90 %.

Da de fleste Modulatorer er beregnet for næsten 
uforvrænget Output og kan give omkring 15—25% 
mere Output, hvis man tillader større Forvrængning, 
vil man i Almindelighed finde det mere lønnende at 
indstille paa 90 % Modulation og kun tillade 100 % 
at blive naaet „i Spidserne" end at løbe den Risiko 
at have baade Overmodulation og Lavfrekvens-For
vrængning samtidig.

Enhver, som har set Modulations-Spidser paa en 
Oscillograf, vil vide, hvor effektiv en Modulationsgrad 
paa 70—90 % kan være. Fordelene ved Overmodula
tion er som Regel meget overdrevne. (Efter „LA“).

Maanedens  D iag ram -  L

I denne Rubrik vil De hver Maaned finde et Strøm

skema for en Modtager eller Sender. Ovenstaaende 

Modtager, der er lidt rigelig stor, er en „National 

Senior H.R.O.“. Vi har fundet den i „The Wireless 

World for den 18. August 1938, hvor der er en ud

mærket Beskrivelse af den. Modtageren har fire Om- 

raader fra 1,7—30 MHz med rigelig Overlapning. Til 

hvert Baand hører et Sæt Spoler, der er indbygget i 

en Kasse, som skubbes ind i Modtageren. Diagrammet 

fortjener at blive kigget godt igennem.
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De nye tyske Staalrør.
Efter  »Radio  Mentor« .

(Sluttet).

Om Rørenes Egenskaber og Anvendelsesmuligheder 
er følgende at sige:

EB11. Diode med adskilte Katoder, der tillader en 
større Frihed i Apparatkoblingen. Eksempelvis lader 
hvert Ensrettersystem sig tilslutte til en særskilt Kreds, 
uden at gensidig Paavirkning finder Sted mellem de 
Kredse, der er Tale om. For mange Koblinger er det 
desuden fordelagtigt, naar man umiddelbart kan jorde 
Katoden paa det Ensrettersystem, der benyttes som 
Detektor,

EBC11. Dobbelt Diode-Triode, der kan anvendes 
som LF-Forstærker i Modstands- saavel som Trans- 
formato:- og Drosselkobling. For det meste kobler 
man Røret som ekstra Forstærker mellem Diode og 
Udgangsrør i Tilfælde af, at sidstnævnte ikke kan ud
styres fra Dioden. Diode-Systemerne er anvendelige 
som HF-Ensrettere og som Frembringere af Auto
matik-Spændinger.

EBF11. Regulator Duo-Diode Pentode for sidste 
LF-Forstærkertrin. Over den ene Diodestrækning fore
tages Ensretningen af Mellemfrekvensen, mens den 
anden Diodestrækning frembringer Automatikspæn
dingen. Pentodesystemet arbejder med glidende Skærm- 
gitterspænding. Den ved EBF11 gennemførte Forbin
delse mellem en Diode og et Mellemfrekvens-Forstær- 
kerrør bringer fremfor alt den Fordel, at man meget 
bedre kan udnytte Modkoblingen, end naar Dioden 
var forbundet med et LF-Rør. Forstyrrelser paa Ens
retningen gennem nogle af Diode-Katoden optagne 
Vekselspændinger er fuldstænding udelukket ved EBF11.

ECH11. Triode-Hexode for Blandingstrin med Auto
matik med en forbedret Reguleringskarakteristik og et 
mindre Oscillatorspændings-Behov. Ogsaa her er Prin
cippet med den glidende SG-Spænding anvendt, og 
desuden regulerer man endnu ekstra gennem Forandring 
i Modulationsgraden. En gensidig Indflydelse mellem 
Indgangs- og Oscillatorkredsen finder praktisk talt ikke 
mere Sted ved ECH11, og Frekvens-Forkastningen har 
ingen Betydning mere.

EF11. Ekspo-Pentode, der er en videre Udvikling 
af AF3, men arbejder med glidende Skærmgitterspæn- 
ding. Desuden besidder den en ringere og gunstigere 
Støjmodstand (ækvivalent Gittermodstand) end AF3.

EF12. HF-Pentode med konstant Gennemgreb, der 
ligner AF7, og som finder Anvendelse som HF-, MF- 
og modstandskoblet LF-Forstærkerrør. Gennem For
bindelse af Skærmgitteret med Anoden er EF 12 at 
anvende som Triode-Rør og kan f. Eks. anvendes 
som Driver-Rør for Kl. B Røret EDD1,

EF13. Støjsvag HF-Ekspo Pentode for HF-For- 
stærkertrin. Er af særlig Betydning for Modtagelsen 
af ultrahøje Frekvenser og i det hele taget ved alle 
højfølsomme Modtagere. Som bekendt er det saadan, 
at jo ringere Støjen er i første HF-Forstærkertrin, 
desto lavere ligger Spændingen paa det Signal (Mod
tagesignal), som lader sig forstærke støjfrit eller støj- 
fattigt. (En Nedsættelse af Støjgrænsen). Den fulde 
Følsomhed af en Modtager lader sig kun udnytte ved 
 Hjælp af et støjsvagt Rør. EF13’s Skærmgitterstrøm 
andrager kun 0,6 mA; den ækvivalente Støjmodstand 
ligger ved ca. 2500 Ohm, mens de normale HF-Pen- 
toder ligger helt oppe ved 15-20.000 Ohm.

EFM11. LF-Ekspo Pentode, kombineret med en 
Katodestraale Afstemnings-Indikator. Reguleringsmulig
hederne paa dette LF-Rør benytter man til Under
støttelse og til Udvidelse af den højfrekvente Fading
udligning. Røret arbejder med glidende Skærmgitter- 
spænding, der ogsaa Ijener til Styring af Afstemnings- 
indikatoren. Ved EFM11 bliver kun Forstærkningen 
ændret. Anodestrømmen (og den meget ringe Klirfak
tor) forbliver praktisk talt konstant. En Tilbagevirk
ning paa Reguleringsspændingen (Automatiken) ved 
Hjælp af Lydstyrkereguleringen finder ikke Sted.

EDD11. Dobbelt Udgangstriode for Klasse B Røret, 
som er bygget som Specialrør for Automodtagere, af
giver en Udgangsydelse paa ca. 4 Watt.

EL11. Udgangspentode, der med Undtagelse af 
Ophedningen (6,3 Volt) tilsvarer AL4.

EL12. Udgangspentode med en Anodebelastning 
paa 18 Watt. Røret ligner rent ydelsesmæssigt AL5, 
men har næsten den dobbelte Stejlhed (15 mA/V). Med 
kun 4,5 Volt Vekselspænding paa Styregitteret leverer 
EL12 ved 10 pCt. Forvrængning 8 Watts Taleydelse.

Ensretterrøret AZU afgiver ved 4 V 1,1 Ampére 
paa Glødetraaden 100 m A Jævnstrøm ved 2X500 Volt,

AZ12. Ensretterrør med 2 Volt og 2,3 Ampére 
paa Glødetraaden. Afgiver 200 mA Jævnstrøm ved 
2X500 Volt.

EZ11. Ensretterrør med 6,3 Volt og 0,29 Ampére 
paa Glødetraaden. Er indirekte ophedet og afgiver 50 
mA Jævnstrøm ved 2X250 Volt.

EZ12, Indirekte ophedet Ensretterrør med 6,3 Volt 
og 0,85 Ampére paa Glødetraaden. Afgiver 100 mA 
ved 2X500 Volt.

De nye Staalrør finder i det kommende Radioaar 
kun begrænset Anvendelse. Kun i Modtagere i de 
højere Prisklasser (omkring 285 RM og opad) blev 
forskellige Modeller bestykket med Metalrør. Trods 
Staalrørenes universelle Anvendelighed har Industrien 
ved Bestykningen udelukkende indskrænket sig til 
Vekselstrømsinstrumenterne. I Universalmodtagerne er 
Staalrørene kun benyttet i meget faa Tilfælde.

Oversat af Harald Olsen, OZ-DR283.
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„OZ"s nye tekniske Redaktør. Hermed byder jeg 7WB velkommen tilbage til godt 
Samarbejde. Desuden vil jeg gerne takke OZ7N, som 
i det sidste Aar uden Honorar paa udmærket Maade 
har været vort Blads første specielle tekniske Redaktør. 
Jeg har de allerbedste Erindringer om vort udmærkede 
og harmoniske Samarbejde.

Helmer Fogedgaard, 
OZ7F.

Kortbølgedele.

Ingeniør Mogens Bang, OZ7WB.

Fra 1. Oktober har E.D.R.s Bestyrelse antaget 
Ingeniør Mogens Bang, OZ7WB som lønnet Redaktør 
af „OZ“s tekniske Stof. OZ7WB er langtfra nogen 
ny Mand i „OZ“s Spalter, selv om han i de senere 
Aar mest har holdt sig til de andre Radioblade.

Sin Debut som Radiopresse-Medarbejder fik 7WB 
her i „OZ“. Det skete i Februar 1933, hvorefter han 
i næsten 3 Aar var fast Medarbejder. Jeg havde den 
Glæde at lære ham at kende, allerede mens han stude
rede paa den tekniske Højskole i Mittweida i Sachsen, 
og vi havde en Del Fone-QSO'er, idet 7WB benyt
tede Skolens Sender.

Det var dette Bekendtskab, som dengang knyttedes 
dels pr. Radio, dels pr. Korrespondance, som gav 
Stødet til 7WB’s første Medarbejderskab ved vort 
Blad. Nu vender han altsaa tilbage som Chef for den 
tekniske Afdeling, idet „OZ“ i Mellemtiden er blevet 
saa stort, at een Redaktør ikke kan klare det heie, 
naar det skal gøres godt.

OZ7WB har igennem flere Aar været knyttet til 
Radiobranchen og er det stadig. Dette har foruden 
hans praktiske Haandelag med Konstruktioner yder
ligere den Fordel, at vore Læsere bedre kan holdes 
underrettet om Fremkomsten af nye Komponenter. 
Ingeniør Bang har ogsaa en humoristisk Aare, som 
sikkert vil blive dyrket lidt her i Bladet, naar den 
strenge Teknik tillader det. Læserne faar saaledes 
sikkert meget at glæde sig til.

„OZ“s Omslagstegning, som formodentlig stadig er 
den smarteste, noget dansk Tidsskrift kan pynte sig 
med, blev tegnet af 7WB i 1933. Indførelsen heraf 
var nærmest et Resultat af en „Sammensværgelse“ 
mellem 7WB og undertegnede. Vi er saaledes vant 
til at arbejde sammen og skal ogsaa nok faa et godt 
Resultat ud af det denne Gang til Gavn for E.D.R.s 
mange Medlemmer.

En ny Omskifter.

Fra Firmaet M. E. C., Kultorvet 4A, har vi mod
taget en Bølgelængdeomskifter, som har særlig Interesse 
for Amatørerne derved, at den fremstilles i Udførelser, 
der er egnet til Kortbølgemodtagere. Man kan saaledes 
faa den enten med 2X5 eller med 10 Stillinger og

tillige med og uden Anordning for Kortslutning af de 
Spoler, der ikke benyttes. Dertil kommer, at den er 
udført solidt uden at være for stor eller klodset. Selve 
Udførelsen fremgaar iøvrigt af Billedet.

Trimmere.
Vi har tit savnet en lille let og god Trimmer til 

vore Apparater. Den engelske Kondensatorfabrik
„Hunts“ har nu indført en 
saadan Trimmer paa det dan
ske Marked. Den maaler ca. 
12x15 mm og er opbygget 
paa keramisk Materiale. Lod- 
defligene er meget kraftige, 

saaledes at man kan lodde Trimmeren direkte paa 
Spolen eller Omskifteren, eller hvor den nu skal

bruges. Den faas som Enkelttrimmer, Dobbelttrimmer 
og 3-Gangstrimmer. De kan faas gennem enhver 
Radioforhandler, som rekvirerer dem hos Løsdele- 
Grossererne.
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Danske Hams.
69 - OZ7ON.

OZ7ON begyndte allerede som Skoledreng at eks
perimentere med Gnistsendere og Kohære. Han havde 
nemlig Adgang til Skolens fysiske Apparater, da hans 
Far (ligesom 7ON selv) er Lærer. I 1922 byggedes 
det første BCL-Apparat, som senere blev afløst af 
mange andre.

Interessen for de korte Bølger kom i 1927, men 
først efter endt Eksamen i 1929 og et Besøg hos 
OZ5M i 1930 blev Drømmen til Virkelighed. 7ON 
blev indmeldt i E.D.R. og fik lavet den traditionelle 
Hartley-Sender. Licensen kom i Begyndelsen af 1931.

I den forløbne Tid har 7ON eksperimenteret med 
mange forskellige Opstillinger og Antenner. For Tiden 
bruges en 3-Trins CC-Sender. Paa Grund af mange 
BCL'er sendes udelukkende CW og næsten altid paa
14 MHz. 1 1936 opnaaede 7ON WAC med 10 Watt 
Input. Hans Interesse for de korte Bølger er stadig 
usvækket, selv om han bor i en Egn, hvor Amatø
rerne mærkeligt nok ikke holder Møder og Sammen
komster som i andre Landsdele.

Fra Amatørens Dagligliv.

Meddelelser fra Bestyrelsen.
Da OZ7D har nok i Arbejdet med QSL-Centralen, 

har Bestyrelsen udnævnt Knud Lægring, OZ-DR152 
til DR-Leder. DR152 er en meget kyndig Amatør, og 
der er ingen Tvivl om, at hans Virksomhed vil blive 
til Nytte for Modtageamatørerne. Anmodninger om 
DR-Numre rettes ogsaa fremtidig til DR152,

Flere Medlemmer har forespurgt E.D.R., om vi 
vilde forsøge at faa Tilladelse til at indføre 3 a 4 Stk. 
amerikanske Kortbølgesupere, da man mente, at der 
kunde gives Foreningen Valutabevilling. E.D.R. har 
ansøgt Valutakontoret om den fornødne Valuta, men 
fik blankt Afslag.

Da der til Stadighed kommer Morseattester til Un
derskrivelse hos Formanden, hvor forskellige Medlem
mer har været Censorer, skal det atter oplyses, at 
E.D.R. kun har Ret til at udstede Morseattester, hvor 
Kredslederen eller Afdelingslederen er den ene af Cen
sorerne. I alle Tilfælde skal hver Attest underskrives 
af Kredslederen for den paagældende Kreds og der
efter sendes til E.D.R.s Formand.

For 10 Aar siden.
Oktober 1928,

„Ugens Radio“ d. 5/10
: DR010 (nuværende OZ7GL) 

skriver et Indlæg om Striden mellem Telegrafi- og 
Telefoni-Amatører og opfordrer de sidste til at be
nytte 80 m Omraadet. Det meddeles, at de engelske 
Amatører efter de nye Regler ikke maa kalde „CQ“, 
men skal bruge Ordet „Test“ ved Opkaldninger.

19/10: E.D.R.s Formand, Gunnar Bramslev, skriver 
om de nye Bølgelængder, der træder i Kraft fra Nyt- 
aar 1929 iflg. Washington-Kongressen. Tidligere havde 
de danske Amatører Omraadet fra 43—47 m samt 
det meget sjældent benyttede 75.—80 m Omraade. 
Efter den nye Ordning indskrænkes 40 m Baandet til 
41,1—42,9 m, men til Gengæld faas et Baand omkring, 
160 m samt et 20, 10 og 5 m Baand, hvad der er 
noget helt nyt.

28/10: E.D.R. arrangerer en Konkurrence, som gaar 
ud paa at rapportere Ekspeditionsskibet „Dana“s Ud
sendelser. Skibet befinder sig for Tiden i Stillehavet, 
og Konkurrencens Præmier er stillet til Raadighed af 
A/S Elektromekano. — Af de 7 Medlemmer, som 
havde indstillet sig til E.D.R.s Certifikatprøve den 5. 
Oktober, bestod de 4, heriblandt ED7VA (nuværende 
OZ7T).
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Chefingeniør Holmblad om  
Amatørerne.

Som tidligere omtalt bragte Pressens Radioavis den 
1. September et Interview med Chefingeniør N. E. 
Holmblad. Emnet havde Betegnelsen „Teleteknik", og 

Chefingeniøren udtalte sig ogsaa om Amatørernes 
Virksomhed. Det Afsnit af Interviewet, som vil interes
sere „OZ“s Læsere mest, tillader vi os derfor at af
trykke efter „Dansk Post- og Telegraftidende". Red.

Redaktøren: Er det ikke saadan, at hele den radio
foniske Udvikling falder indenfor Deres Uddannelses- 
aar og i den Tid, De har gjort Tjeneste i Post- og 
Telegrafvæsenet ?

Holmblad: Jo, jeg husker tydeligt fra de sidste 
Aar af min Skoletid — jeg er Student fra 1923 — 
hvorledes vi, der dengang var interesseret i de første 
Radioforsøg, tilbragte Aftenerne og Nætterne med 
vore primitive, hjemmelavede Apparater.

R.: Hvad kunde De høre den Gang ?
H.: Ja, der var jo de første Udsendelser fra Lyngby, 

men naar vi var heldige, kunde vi ogsaa opsnappe en 
lille Smule fra England og Tyskland. Og vi var meget 
glade for selv beskedne Resultater. Det hele var jo 
den Gang noget ganske nyt, og blot det at kunne 
høre en Radiofoniudsendelse var en Begivenhed.

R.: Ingeniør Holmblad, de Erfaringer, De har fra 
den Gang, har vel bibragt Dem en Forstaaelse af 
netop Radio-Amatørernes Betydning. Hvordan ser De 
paa det Arbejde, der gøres af vor Tids radioeksperi- 
menterende Ungdom?

H.: Ja, Eksperimenterne er jo kommet ind i noget 
andre Baner, end de var den Gang. Amatører arbejder 
jo ikke mere paa de egentlige Radiofonibølger; det at 
lave sin egen Radiofonimodtager vilde være ligesaa 
uhensigtsmæssigt som selv at lave sit Ur eller Foto
grafiapparat; der kan man ikke længere konkurrere 
med Industrien. Alt Amatørarbejde er jo nu gaaet 
over til Kortbølger og væsentligst saaledes, at Amatø
rerne har baade Sender og Modtager, og her findes 
endnu et rigt Felt for Eksperimentering. Det~er vel 
saaledes, al hele det Felt af Radiobølger, der har 
nogen Betydning, nu ogsaa dyrkes og prøves af pro
fessionelle Teknikere, og jeg stiller mig ret tvivlende 
overfor, om der af Amatører skulde findes noget prin
cipielt nyt paa disse Omraader, saaledes som det 
tidligere har været Tilfældet. Men jeg tillægger ikke 
destomindre Radioamatør-Bevægelsen en meget stor 
Værdi ogsaa derved, at de, der beskæftiger sig med 
den, derigennem opøves og faar et direkte Kendskab 
til de Problemer, man arbejder med indenfor Radioen*

Det Arbejde, de unge Mennesker udfører ved deres 
Korrespondancer og Eksperimenter over lange Afstande

og deres stadige Ombygning og Forbedring af de 
selvbyggede Apparater, er en fortræffelig Forskole for 
Fremtidens Radio-Teknikere eller Tele-Teknikere.

R. : Hvis man nu stiller Dem et Samvittighedsspørgs- 
maal: Hvordan synes De, vi herhjemme er fulgt med 
paa Radio-Omraadet — jeg tænker særligt paa Sta
tionerne . . . .

H.: Ja, dertil mener jeg roligt at kunne svare, at vi 
er fulgt med og er fuldt paa Højde med Tidens Krav; 
de danske Udsendelser kan alle Steder i Landet — 
maaske dog undtaget Færøerne — aflyttes med god 
Styrke og Kvalitet. Hvis der enkelte Steder er Vanske
ligheder med Modtagningen, vil dette som Regel 
skyldes lokale Forhold, f. Eks. hvor Antenneforholdene 
er daarlige, eller hvor der er Støj fra elektriske Ma
skiner, Sporvogne og lignende. Disse Støjvanskelig
heder bekæmpes jo nu iøvrigt gennem Støj-Inspektører- 
nes Arbejde.

R.: Men nu Kortbølgerne, Herr Ingeniør.

H. : Ja, Kortbølgerne har jo den særlige Betydning, 
at de gør det muligt at transmittere over meget lange 
Afstande, saadan at vi herhjemme kan sidde og lytte 
til Udsendelser fra Japan og Amerika. Det Forhold 
er jo nu almindelig kendt, efter at de fleste moderne 
Modtagere ogsaa er indrettet for Kortbølgemodtagning, 
men de fleste vil ogsaa derigennem have bemærket,, 
at Aflytningen ikke gaar helt saa glat, som paa de 
almindelige Radiofonibølger. De korte Bølger er ret: 
lunefulde ; der skal anvendes forskellig Bølgelængde for 
forskellige Aarstider og paa de forskellige Tider af 
Døgnet, og selv med rigtig anvendt Bølgelængde er 
der megen Fading, som giver Anledning til Forvræng
ning.

R. : Der er mange danske Lyttere, som ikke forstaar, 
hvorfor man aldrig kan høre den danske Kortbølge
station herhjemme.

H. : Ja, det er et ejendommeligt Forhold ved Kort
bølgernes Transmissionsegenskaber, at de praktisk talt 
ikke udbreder sig langs Jordens Overflade, men straaler 
op i Atmosfæren, hvorfra de igen reflekteres langt 
bort. Det er i Virkeligheden dette Forhold, der be
virker, at de kan udbrede sig over saa store Afstande,, 
fordi Bølgerne ikke svækkes i de øvre Luftlag, men 
til Gengæld er man saa ikke i Stand til at høre dem 
paa det Stykke, hvor de vandrer højt over Jorden. 
Hvor stort dette Omraade er, afhænger ganske af 
Bølgelængden.

Jeg kan her nævne, at de danske Kortbølge-Ud
sendelser finder Sted hver Nat mellem Kl. 2 og 5 
paa en Bølgelængde af ca. 31 Meter, og Udsendelsen 
foretages paa den Maade, at Bølgerne i den første 
Halvdel af Tiden hovedsagelig udstraales i Retning; 
mod Sydamerika og Østen og den sidste Halvdel af
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Tiden mod Nordamerika og Grønland. Tidspunktet 
er valgt under Hensyn til den gunstigste Aflytningstid 
i de paagældende Lande. Vi modtager ofte Rapporter, 
der viser, at disse Udsendelser høres godt i de fjer
neste Egne, og det er en Glæde at se den Taknem
melighed, hvormed de omfattes af fjerntboende Danske, 
som maaske ellers i mange Aar ikke har hørt deres 
Modersmaal eller haft direkte Tilknytning til Hjem
landet.

R.: Se, det var jo Radiostationerne i den rent radio
foniske Tjeneste. Men er vi ikke mere og mere kom
met ind paa at benytte Radio-Telefonen ogsaa i Tra- 
fiken?

H.: Man møder ofte det Spørgsmaal, om ikke 
Radio-Telefonen efter haanden helt vil fortrænge Tele
fonen. Det mener jeg langtfra vil være Tilfældet. 
Radio-Telefonen har sit særlige Felt, hvor den paa 
udmærket Maade supplerer den almindelige Telefon 
— jeg tænker her særlig paa Telefoni med Skibe og 
Fartøjer, hvor man jo ikke kan komme frem paa anden 
Maade. Saa er der ogsaa enkelte andre Felter, f. Eks. 
Telefoni over Oceanerne, hvor det vil være for kost
bart at etablere Kabel, eller ogsaa over korte Afstande, 
hvor Trafiken er meget ringe. Jeg kan her nævne, at 
der i Løbet af en Maanedstid vil blive oprettet Radio- 
Telefon til Anholt med Anvendelse af ultrakorte Bølger; 
det er første Gang, dette System prøves herhjemme, 
og saafremt det viser sig at svare til Forventningerne, 
vil der sikkert findes flere Anvendelsesmuligheder.

Akt iv i t e ts -Rappor ter .

Østjylland.
OZ1JW er meget optaget, men forsøger med lidt 

Fone til lokalt Brug, Der anvendes Anodespændings- 
modulation paa ECO, og Input er 1— 1½ Watt.

OZ5S er for Tiden ved en Ombygning fra Push- 
pull Hartley til ECO-PA. Desuden foretages nogle 
Antenneforsøg. I den senere Tid er bl. a. arbejdet 
LX og U.

OZ-DR317 er gaaet over fra O-SG-1 til 0-SG-2Pen 
og træner med Morsen, mens der ventes paa Licens.

OZ-DR300 har nu Licensen i Orden som OZ5AJ. 
Han har allerede lavet en Del QSO’er.

OZ-DR406 har faaet sin 0-V-2 brumfri trods AC- 
Net. Det var blot Detektoren, der skulde lukkes inde 
i en Kobberkasse. OZIJW.

Lolland-Falster.
OZ2CR har Ombygning af Stationen, idet han nu 

har faaet 220 Volt AC. En ny ECO-PA og Modu
lator vil blive bygget. Naar disse Linjer læses, er den 
nye Sender sikkert kommet i Sving.

OZ4D aflagde den 11. September Morseprøve med 
60 Bogstaver og haaber at være i Gang paa 7 og 14 
MHz i nær Fremtid. Der foretages for Tiden Forsøg 
med en 80 m L-Antenne. OZ8Q.

København.
OZ1S arbejder med 35 Watt. Senderen er ECO-PA 

med CL4 og 2 Stk. CL4 i Parallel’ med udført Fang- 
gitter. Resultaterne har med CW været: Wl-2-3-6-9 
og med Fone: FI8. Sidstnævnte gav RSF 578.

OZ2FB har afmonteret Stationen. En 14 Rørs Super 
samt en Maalegenerator er i Arbejde. 2FB kommer 
ikke i Luften foreløbig.

OZ3ST er QRV paa 3,5 MHz hver Nat efter Kl. 
1 med CW.Senderen er CO-PA.

OZ3T sender med 30 Watt. TX er MO-PA, hei- 
singmoduleret, og Rørene er CL4, 210 og F443. Rap
porter er velkomne og besvares omgaaende.

OZ7KG har haft Uheld med sin Klasse B, men 
kommer snart i Gang fra ny QRA.

OZ7SN kører nu mest paa 14 MHz med CW. 
Senderen er CO-FD-PA med 50 Watt Input. Resul
taterne har været: W2-4-5-6-8, XU, ZL, FA, VE4 
og J5. Der mangler kun Sydamerika i at have opnaaet 
WAC. Er i Gang Søndag Morgen fra Kl. 6'—8 paa 
3,5 MHz med en lille krystalstyret Sender med 6L6 
Rør og Anodemodulation. Denne lille Sender, som er 
beskrevet i EDR’s nye Haandbog, har givet ganske 
glimrende Resultater.

OZ9R har nu været i Gang med den nye Sender, 
og WAC er opnaaet paany med R7 overalt. Rørene 
er 2 Stk. RCA809 i Push-pull i PA.

OZ9YL, tidligere Aarhus, kommer nu i Gang over 
OZ9R med CW paa 14 MHz. OZ7SN.

K o r r e s p o d a n c e .

Opgaver for E.D.R,
Der har været skrevet meget om Licenslempelser, 

alt uden Resultat, hvorfor jeg tillader mig at foreslaa 
Bestyrelsen at tage Sagen under Overvejelse. Forslaget 
gaar ud paa at søge Tilladelse til en speciel Fone- 
Licens for 56 og 112 MHz Forsøg, da der iflg. disses 
Teknik ikke bliver Tale om Telegrafi. Kan dette ikke 
lade sig gøre, maa Direktoratet kunne gaa med til at 
lade disse Baand komme under Begynderlicensen.

Post- og Telegrafvæsenet har jo foretaget ret kost
bare Forsøg for at udgranske disse Frekvensers Egen
skaber. Dette kunde have været gjort uden en Øres 
Udgift for „Væsenet“, dersom den foreslaaede Lem
pelse i Licensbestemmelserne havde været foretaget.

Der er som bekendt ikke saa faa teknisk velfunderede 
Amatører, som af forskellige Grunde ikke har Licens.
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Det kan have andre Grunde end Dovenskab — som 
vor ellers udmærkede Redaktør ynder at udtale sig. 
Disse Amatører kunde og vilde afgjort gerne have 
udført disse Forsøg og sikkert ikke med daarligere 
Resultat end „Væsenets“ egne.

Saadanne Argumenter mener jeg burde gøres gæl
dende i Forhandlingerne med Telegrafledelsen til For
svar for vor Bestaaen og yderligere Udvikling* Er der 
andre og bedre Forslag, synes jeg, at disse skulde 
bringes i „OZ“, saaledes at vi kan faa det bedst 
mulige ud af vor Forening. OZ-DR141.

Find Fejlen.
Overskriften er Navnet paa en Bog, udgivet af 

„Telefunken“ i Norge, omhandlende alle de Fejlkilder, 
der kan være i en Radiomodtager. Bogen er nærmest 
beregnet for Servicemænd, men har ogsaa Bud til 
Amatøren. Ligeledes findes Anvisninger paa Bygning 
af forskellige Maaleinstrumenter, Tonegenerator, Maale- 
sender, Katodeoscillograf o. s. v.

I Bogen forefindes desuden et Fejlkartotek med 
Plads til Notering af særlige Fejl. Bogen er skrevet 
paa Norsk, men det er jo ligesaa let at læse som 
Dansk. Bogen, der distribueres gennem „Danske Radio
teknikeres Sammenslutning“, kan bestilles hos under
tegnede. Pris 4 Kr.

Carl C. J. Hansen, OZ2FB, 
Hothers Plads 17 St„ København N.

F r a  d e  a n d r e  V e r d e n s d e l e .
Ved OZ8J,

Under de store Oversvømmelser i Los Angeles i 
Marts Maaned modtog W5DNX telefonisk Meddelelse 
om, at hans Onkel laa alvorligt syg og kun havde 
faa Timer at leve i. Hans Fætter befandt sig ombord 
paa U.S.S. „Nevada“ ankret op ved San Pedro i 
Californien, og man havde forsøgt at komme i For
bindelse med ham, men paa Grund af Oversvømmel
serne og de derpaa følgende Ødelæggelser af Telefon- 
nættet havde dette været forgæves. W5DNX sendte 
Meddelelsen til W7EQA, som lod den gaa videre til 
W6NQI, Glendale, Califonien, som satte sig i For
bindelse med Marinestationen i San Pedro. Herfra 
kaldte man „Nevada“ og fik den eftersøgte bragt i 
Land, hvor et Aeroplan førte ham hjem til Arkansas.

W9WEN havde QSL fra Staterne i U.S.A. med 
Undtagelse af Utah og Nevada, som han længe for
gæves havde søgt at faa fat i. En Aften hørte han en 
Station kalde „CQ hr NEV“ paa 14 MHz. Han kaldte 
ham, fik en QSO i Gang, fik Løfte om QSL og om

talte, at nu manglede han kun Utah i at have W.A.S.*) 
Amatøren i Nevada, W6OZ, meddelte nu, at han netop 
boede paa Grænsen mellem Nevada og Utah, og hvis 
W9WEN vilde vente lidt, vilde han tage sit Krystal 
i Lommen og stikke over til W60EY, der boede i 
Utah, og faa en QSO med ham over W6OEY’s 
Station. Og ti Minutter senere kaldte W60EY paa 
W9WEN og fik Forbindelse. Det bemærkes, at 
W60EY var gaaet i Seng, men brat var blevet revet 
ud af Drømmerierne af W6OZ. Det kan man veli 
nok kalde den rette Kortbølgeaand.

SU1CH havde den 10. April arrangeret en ikke helt 
almindelig Ringtest, for at den amerikanske Minister i 
Ægypten kunde sige Hallo til sin Broder i Orlando
i Florida. SU1CH sendte Fone paa 28 MHz til W4DU, 
som retransmitterede paa 3,9 MHz til W4CLW, hvor 
Ministerens Broder befandt sig. W4GLW sendte paa
3,9 MHz til W4BYY, der retransmitterede paa 28 
MHz til SU1CH. Ved Slutningen af Forbindelsen 
brød W4WS, Deland, Florida, ind paa 3,9 MHz med 
nogle flere Venner af Ministeren. Hele Arrangementet 
virkede tilfredsstillende.

Fra Afdelingerne,
Kreds 1.

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 OZ1S, Tlf. Ryvang 1842v, bedst Kl. 18—20, eller gennem Afdelingens Telefon..

Siden sidst.
Mandag d. 12. Septbr. holdt OZ1S et Foredrag 

om Elektricitetslære. Han omtalte Jævnstrøm og Hus- 
installationer i Almindelighed, kom ind paa Vekselstrøm, 
forklarede hvorledes en Periode opstod og gennemgik 
kort, hvad der forstaas ved Selvinduktion.

1S lærte os ogsaa en nem Maade at huske Ohms 
Lov paa. Af følgende Formel kan altid ses, hvorledes 
man skal bruge Ohms Lov:

Volt/Ampere X Ohm
 

idet hvis man i et Jævnstrømskredsløb f. Eks. vil finde 
 Ohm, lægger man Haanden paa Formlens Ohm, hvor

efter der staar =Volt/Ampere  tilbage. Hvis man nu vil 

finde Ampere, lægges Haanden paa Ampere, og der 

staar = Volt / Ohm Og endelig ved at dække Volt

*) W.A.S. betyder «worked all states», d.v.s. haft QSO med alle Stater i U.S.A
Red.
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faar man Volt = Ampere X Ohm. Det er meget 
simpelt, og der er sikkert flere Amatører, der vil be
nytte sig af dette Tip.

Mandag d. 26. Septbr. talte OZ2R om de nye Mod
tagere og Rør. Han forklarede forskellige Trykknap
systemer og gav et Par praktiske Raad til Amatørerne. 
Efter Foredraget var der Demonstration af Trykknap
modtagere.

Mandag d. 3. Oktober afholdtes ekstraordinær Ge- 
meralforsamling i Afdelingen for at vælge en ny For
mand og Kredsleder for Kreds 1 samt for at indføre 
en mindre Ændring af Vedtægterne. OZ1S valgtes 
enstemmigt til Formand, og Vedtægtsændringen, der 
drejer sig om Flytning af de ordinære Generalforsam
linger, vedtoges. OZ3U.

Program for den kommende Maaned.
Mandag d. 17. Oktober bliver stor DR-Aften. Den 

nye DR-Leder forelægger sit Program og besvarer 
Spørgsmaal fra DR-Amatører om Modtagere. Mandag 
d. 24. Oktober almindelig Klubaften. Mandag d. 31. 
Oktober viser OZ7T sin smukke Grønlandsfilm og en 
ny Rævejagtsfilm fra 26. Maj 1938.

Mandag d. 7. November har Betegnelsen „Første 
Fjernsynsaften“. Telegrafingeniør F. C. Wamberg vil 
her tale om „Fjernsynet i Dag“. Derefter vises Tele- 
funkens Tonefilm om Fjernsynet. Der betales denne 
Aften 50 Øre pro Persona til Dækning af Udgiften 
for Leje af Tonefilmsapparat. Adgangskort faas hos 
Bestyrelsen og i Lokalerne om Mandagen. Mandag d. 
14. November Auktion over brugte Radiodele.

Engelsk-Kursus arrangeres i Afdelingen, nærmest 
beregnet paa at lære en Del af Sproget hurtigt til 
Brug ved Fone-QSO’er. Kursus paabegyndes Tirsdag 
d. 25. Oktober Kl. 20 i Foreningens Lokaler. OZ4FT 
underviser, assisteret af Herr Fordsmann, og Prisen er
2 Kr. maanedlig til Dækning af Lys, Varme etc. Man 
tilmelder sig hos OZ1S snarest.

Nyt Morsekursus er begyndt i Afdelingen med ca.
15 Deltagere. Der er Plads til nogle Stykker endnu. 
Man henvender sig Onsdag eller Fredag Kl. 20 i For
eningslokalerne. Prisen er 5 Kr. pr. Maaned.

Den 30. Oktober paabegyndes Udsendelse af Morse
kursus over Foreningssenderen OZ5EDR. Der fort
sættes hver Søndag Morgen. Hastigheden bliver de 
første Gange ca. 25 Tegn pr. Minut og stiger langsomt 
i Farten. Der sendes paa 3802 kHz og den første 
Maaned Kl. 7-8 DNT.

Vi vil forsøge, om der muligvis kan sendes i Radio
fonitiden. Nærmere Meddelse herom i næste „OZ“. 
Det paatænkes ligeledes at foretage nogle Kalibrerings- 
udsendelser. Ogsaa nærmere herom næste Gang.

OZ1S.

Kreds 2.
Meddelelse fra Kredslederen.

H vis der er Medlemmer indenfor Kreds 2 foruden 
Nordsjællands-Afdeling, der kunde tænke sig at faa 
oprettet andre Afdelinger i de øvrige Egne, bedes de 
skrive til undertegnede. Men husk, at der skal være 
flere, der er enige om det indenfor de paagældende 
Byer eller begrænsede Omraader. OZ2AK.

Nordsjælland.
Generalforsamling afholdes Søndag d. 30 Oktober i 

Hillerød. Mødested: Hotel „København“ Kl. 15. Der 
skal startes Morsekursus samt en teknisk Foredrags
række. Derfor bedes alle møde. Desuden bliver der 
Kaffebord og kammeratligt Samvær. OZ7BP.

Kreds 4.
Odense.

Odense-Afdelingen holdt Møde paa Park Hotel Søn
dag d. 21/9. Der var mødt 25 Deltagere, hvoraf flere 
var udenbys. OZ5LBC, der skulde holde Foredrag, 
var blevet forhindret i at komme, og han havde der
for overtalt den nye DR-Leder, OZ-DR152, til at 
komme over og holde Foredrag for os.

Vi fik et aldeles glimrende 56 MHz Foredrag om 
baade Modtagere, Sendere, Antenner og om de for
skellige Resultater, der rundt omkring er opnaaet paa 
56 MHz. Efter fælles Kaffebord var der Demonstration 
af 2 Transceivers, og Forbindelse opnaaedes mellem 
en Bil og Park Hotel. Det bør bemærkes, at der kun 
var ca. Watt paa Senderen i Bilen.

OZ5U havde taget sin Transceiver med, og det var 
den, der blev brugt paa Hotellet. Desværre virkede 
den ikke saa godt. Nu er den blevet bygget om og er 
saa i fineste Orden. 5U venter nu kun paa, at nogen 
skal kalde ham op paa 5 m.

Afdelingen afholder som sædvanlig Møde Onsdag d. 
19. Oktober Kl. 20 paa Park Hotel. OZ1W og 9Q 
vil holde Foredrag om Modtager- og Sender-Antenner.

OZ4S.
Den fynske Studiekreds.

Studiekredsens Møde d. 28. Septbr. blev af forskellige 
Grunde Stationsbesøg hos OZ5AC i Stedet for hos 
7EU. Men der vil saa blive Besøg hos 7EU d. 14. 
December i Stedet for. Der var ikke mødt mange, men 
de havde saa til Gengæld en dejlig Aften.

Først fremviste 5AC sin Station, som er beliggende 
paa 1. Sal. Den er nydeligt lavet og virker fb. Der
næst demonstrerede 7EU en ny Kortbølgesuper med
3 Rør efter Autodynprincippet. Den vakte stor Op
mærksomhed ved sin gode Selektivitet og store Styrke. 
Derpaa inviterede 5AC paa Kaffe, og Resten af Aftenen 
gik med „Ham-Spirit“.
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Onsdag d. 26. Oktober er der -Medlemsmøde paa 
Park Hotel Kl. 20. Derefter Besøg paa et stort moderne 
Dagblad. OZ5Y.

Kreds 5.
Haderslev Aabenraa-Sønderborg-Tønder.

Aarets sidste Møde afholdes paa „Colloseum“ i Søn
derborg Søndag d. 23. Oktober Kl. 15, OZ7HN vil 
blive anmodet om at fortælle om Bygningen af en 
brumfri Ensretter. Selv om Aktiviteten er blevet for
bedret siden Mødet i August, vil der være Anledning 
til Drøftelser om bedre Samarbejde indenfor den søn- 
derjydske Afdeling. Kortbølgedele, som helst skulde 
afhændes i indeværende Aar, medbringes til Auktion.

OZ5DM.

Kreds 7.
Horsens«

Horsens-Afdelingen har paabegyndt Kursus i Morse 
og Teknik, og der er god Tilslutning til begge. Nye 
Medlemmer, der har Interesse for disse Kursus, kan 
henvende sig til OZ3XA (Østergade 122). Afdelingen 
afholder Generalforsamling sidst i Oktober. Nærmere 
Meddelelse herom til Medlemmerne følger. OZ3XA.

Randers.
Der holdes Møde hos Bankassistent P. Berg Madsen, 

Hobrovej 32, Lørdag d. 22. Oktober. Det vilde glæde 
Herr Madsen og ikke mindst undertegnede, om der 
kom rigtig mange tilstede — for en Gangs Skyld! 
Altsaa mød talrigt OB’s. OZ5R.

Nyt paa alle Frekvenser.

Hørt ulicenseret dansk Station d. 22/9 1938 Kl. 23,20 
GMT: CQ de OZ3F. RST 456c, 3690 kHz, langsom 
og ubehændig Morse. Efter alt at dømme laa Stationen 
ikke i København eller nærmeste Omegn.

D4SZK fra Osnabrück, der var i København i sidste 
Maaned, sender igennem OZ2Q 73 til alle køben
havnske Amatører. D4SZK taler som bekendt ret fly
dende Dansk under QSO’er, men han paastaar, at han 
kan bedre forstaa Aarhusianerne end Københavnerne!

Efter de tomme Knaphuller at dømme er en hel Del 
ældre EDR-Medlemmer ikke i Besiddelse af Foreningens 
Emblem. Dette kan de imidlertid komme nu paa en 
særdeles billig Maade. EDR’s Kasserer har forgyldte 
Emblemer til Salg for 1,25 Kr. pr. Stk., og dem af 
Sølv koster 2,25 Kr. Beløbet kan sendes til Girokonto 
22116, og Ordren kan anføres paa Kuponen til venstre.

„QST“ skriver i sit Oktober-Nummer: „Øjensynlig 
blev E.D.R.s Lejrstation OZ7EDR en stor Sukces igen 
i Aar. Den var opstillet en Uge ved Smidstrup Strand 
og havde ca. 60 Besøgende om Dagen. Mere end 100 
Amatører besøgte Lejren, 80 af dem overnattede, og 
blandt Gæsterne var der tyske, svenske og hollandske 
Amatører. 85 Watt Stationen manglede aldrig Opera- 
tører, og ifølge Beretningen i „OZ“ forlod „Banden“ 
Lejren lykkelige, solbrændte og velfodrede“.

Solpletterne, som har foraarsaget saa meget Inter
ferens med Radioudsendelserne i denne Sommer, er 
nu — iflg. „The Wireless World“ — ved at aftage. 
I den første Del af September blev iagttaget en ver
densomspændende „fade-out“, som kulminerede den 14. 
og 15. i Maaneden, samtidig med at der viste sig 
Nordlys. Forskellige indkomne Rapporter viser i det 
hele taget, at Forstyrrelserne er Maksimum, samtidig 
med at der optræder Nordlys.

I næste Nummer af „OZ“ vil vi som sædvanlig 
bringe det halvaarlige Tillæg med Fortegnelse over 
alle danske licenserede Amatører. Imidlertid viser det 
sig ofte, at nogle af Adresserne er forældede, fordi de 
paagældende har forsømt at give Post- og Telegraf
væsenet Meddelelse om Flytninger. Der vil derfor 
være al Anledning til at rette eventuelle Forsømmelser 
nu, saa Listen denne Gang kan blive helt a jour.

„Teknologisk Instituts Radioforening“ er en ny Orga
nisation, som henleder Interesseredes Opmærksomhed 
paa sig. Den er knyttet til Teknologisk Instituts Elev
samfund og har til Formaal at højne danske Radio
teknikeres Stand. Som aktive Medlemmer optages kun 
Personer, der har gennemgaaet Radiokursus II ved 
Teknologisk Institut, og Kontingentet er 8 Kr. aarlig. 
Enhver Interesseret optages som passivt Medlem og 
betales 4 Kr. om Aaret. Bladet „Teknologen“ faas da 
gratis tilsendt.

D4XDV fra Kiel, der var med i EDR’s Sommerlejr 
i Aar, har bedt OZ2Q henlede danske Amatørers 
Opmærksomhed paa de skærpede Licensbestemmelser i 
Tyskland. Ifølge disse er det utrykkeligt forbudt de 
tyske Amatører at udsende andre Meddelelser end 
følgende: 1) Saadanne, der udtrykkeligt vedrører selve 
Kortbølgeforsøgene, samt 2) de blandt Amatører gængse 
Høflighedsvendinger. Overtrædelser straffes efter den 
saakaldte „Lov mod Schwartzsender", der som bekendt 
er meget streng. „Ragchews“ med tyske Amatører lader 
sig altsaa foreløbig ikke gennemføre. Vi har Med
lidenhed med de stakkels D-Hams !

190



Sekretæren i R.L., Luxembourg, LX1AI beder os 
meddele følgende: R.L.’s QSL-Bureau har i den sidste 
Tid modtaget et stort Antal QSL-Kort fra udenlandske 
Amatører, adresseret til LX-Stationer som Kvittering 
for CW-QSO'er. I Luxembourg er der imidlertid kun 
en enkelt Station, som bruger CW, og de mange saa- 
kaldte LX-Stationer, som er blevet hørt med CW, er 
-simpelthen udenlandske Pirat-Stationer, der har tillagt 
sig LX-Kaldesignaler.

E.D.R.s Haandbog „Kortbølge-Radio" er blevet 
mødt med stor interesse i vide Kredse. Vi har set 
den nye Udgave venligt anmeldt i bl. a. „Radio Ekko“, 
„Radio Magasinet“, Radiotelegrafen“ (Organ for Radio
telegrafistforeningen af 1917), „Dansk Radio Union“, 
„Radio og Film“ („Social-Demokraten“s Radiotillæg) 
og „QTC“ (Sverige). To Anmeldere glemmer mærke
ligt nok at nævne, at Haandbogen er udgivet af E.D.R.

I „QTC“ finder vi følgende Tips for ECO- og 
Tritet-Oscillatorer: For at faa bedste Stabilitet bør 
Afstemningskapaciteten i Katodekredsen være mindst 
300 cm. Udtaget for Katoden placeres saa nær ved 
Jord som muligt. Selv for Tritet-Oscillatoren gælder 
det, at Katodekredsens Afstemningskapacitet bør være 
stor. Herved forøges de Harmoniskes Udgangseffekt 
nemlig betydeligt.

Til Minde om Mr. Hiram Percy Maxim, der var 
A.R.R.L.s første Præsident, blev en Amatørstation 
bærende hans Navn indviet i Connecticut den 2. Sep
tember. Denne Mindestation, som har kostet 18000 
Dollars, er den mest komplette af sin Art i Verden. 
Den bestaar af 5 separate store Sendere med specielle 
Antennesystemer, beregnet paa at dække Nord-Amerika 
saa effektivt som muligt.

Fra Amatørens Dagl ig l iv .

Modstande.

Naar den nye Kortbølgebog 
først er udkommet nu, skyldes 
det for stor Forlagsmodstand i 

dig ned. Flensborg, (Flensborgligger i Ring
sted, ligesom Fod ligger i Hose).

Almindel ig  Elektr ik .

De studser over Ordet „Elektrik“. Det er der ingen 
Grund til. Man kalder ikke en Mand, der kan skrue 
Pærer og Æbler i, for Elektrotekniker, men Elektriker. 
Deraf Ordet Elektrik. Sælger Elektrikeren Fjernsyns
apparater, har han Lov til at kalde sig Electricer med c (se).

En Elektriker er ogsaa en Mand, der indkasserer 
Fortjenesten paa de Radioapparater, der bliver sendt 
direkte fra Fabrikken til Kunden. Er Apparatet i Uorden, 
sendes det ikke til Radioforhandleren, men til Repara
tøren, ogsaa kaldet Radioforvandleren. Det er ingen 
Synd for Apparatet. (Se det fjerde Mosebud). Det 
fjerde Mosebud er det Bud, der „moser“ ud fjerde 
Gang for at hente Apparatet.

Kapaci teter .

Naar „O Z dig ned“ er kommet igen, skyldes det 
rent elektriske Grunde. Som bekendt har vi alle en 
vis Kapacitet og ogsaa en bestemt Selvinduktion, hvilket 
giver en bestemt Modstandsevne. Er Kapaciteten af en 
bestemt Størrelse, indtræder Resonanstilstand. Evnen 
til at svinge — ogsaa med Ørerne -— opnaas.

Da undertegnede fornylig har faaet en maskulin 
Minimumskapacitet paa 5,6 pF, er Resonanstilstanden 
indtraadt. Den reciproke Værdi af indtraadt er udtraadt 
(u. af Folkeforbund, u. Sko etc.). Minimumskapaciteten 
er paa 14 Dage vokset til 5,75 pF. (pF betyder her 
ikke Pikofarad, men Pund Fedt).

Dielektr ikum.

For at man kan lære al den Elektrik, der her er 
angivet, paatænkes det at oprette et nyt Elektroteknikum 
København. Man vil ikke kalde det „Københavns andet 
Elektroteknikum“, men derimod „Københavns Dielek
trikum“.

Øjne saa store  som —

Paa B & O’s Forhandlertur blev der drukket „Kaffe“ 
af Katodos-Kopper. Der var ogsaa mange magiske 
Øjne bagefter. Men Tiden skulde jo bruges. Den var 
knap — Trykknap altsaa!

Rekla me.

Det nye Senderørs Endeligt.

Og saa udbrød hende, der forelskede sig i en Cand. 
phil: „And I was kissing his phil. lips“.

Ledningsevne.

Der findes gode og daarlige Ledere. I „OZ“ findes 
de gode Ledere paa første Side.

Nu vil jeg hjem og trimme —- min Hund!

Vy 88!
M. W. B.
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QRA-RUBRIKKEN.

Nye licenserede Stationer.
OZ4WL- H. W. Larsen, Langø, Martofte.
OZ5AJ - Aage Jasper, Gothersgade 131, Fredericia. 

*x OZ5KJ - Leif v. Jessen, Fuglebakkevej 63, Kbhv. F.

Atter licenseret.
OZ4FT - Perry Carl Scheller, Parkovsvej 22,

Gentofte.

Rettelse.
OZ1KC’s Adresse var mangelfuld i sidste Nummer. 
Den skal være saaledes:

* OZ1KC - Ove S. Balduin Christensen, Apollovej
62, th., Vanløse.

Ændringer.
OZ4D og 7CN maa nu benytte alle Amatørbaan- 

dene, og 21W og 7FR har faaet Døgndrift-Tilladelse.

indregistrerede Modtagerstationer.
OZ-DR456 - Knud Laurberg-Christiansen, Kleinsgade

32, København V. 
OZ-DR457 - Walther Panitzsch, Overgaden neden

Vandet 51A2, København K. 
OZ-DR458 - Henry Georg Hansen, Pilegade 6,

Allinge.
OZ-DR459 - P. Andersen, Stationsvejen, Stenstrup. 
OZ-DR460 - Peter Thorkild Kragelund, Ny Møllevej

16, Herning.
OZ-DR461 - Ejnar Mikkelsen, Fælledvej 34, Horsens. 
OZ-DR462 - Arne Jensen, Brørup Elektricitetsværk,

Brørup.
OZ-DR463 - Emil Larsen, Sommerlystgade 5, Horsens. 
OZ-DR464 - Svend Laursen, Vestergade 61C, Horsens. 
OZ-DR465 - R. P. Christensen, Grønnegade 15,

Horsens.
OZ-DR466 - V. Rasmussen, Fjordsgade 25, Horsens.

Nye Medlemmer.
1488 - Ejnar Mikkelsen, Fælledvej 34, Horsens.
1489 - Svend Laursen, Vestergade 61C, Horsens.
1490 - Niels Jensen, K. F. U. M., Ringkøbing.
1491 - Hans Jørgensen, c/o Th. Sorgenfrei, Avnbøl.
1492 - Peter Thorkild Kragelund, Ny Møllevej 16,

Herning.
1493 - H. P. R. Thomsen, Egilsgade 164, Kbhvn. S.
1494 - Emil Nielsen, Philip Schousvej 484, Kbhvn. F.
1495 - Victor O. Pedersen, Kiplings Alle 171, Søborg.
1496 - M. Ferrall, Skolevænget 27, Lyngby.
1497 - Jean Fischer, Viggo Rothesvej 23, Charlottenlund.
1498 - Arne Jensen, Herluf Trollesgade 36, Aarhus.
1499 - Arne Jensen, Brørup Elektricitetsværk, Brørup.
1500 - Vagn Rasmussen, Fjordsgade 25, Horsens.
1501 - Emil Larsen, Sommerlystgade 5, Horsens.
1502 - Valter Nielsen, Tofte pr. Bogense.
1503 - Aage Søiberg, Strandvej 163, Hellerup.
1504 - Tage Jacobsen, Langelandsvej l2, København F.
1505 - Carl Ulrich Holten, Phistersvej 19, Hellerup.
1506 - Finn Loell, Skjulhøj Alle 683, Vanløse.
1507 - M. Pedersen, Thorup.

Atter Medlem.
713 - Perry Scheller (OZ4FT), Parkovsvej 22,

Gentofte.
996 - R. P. Christensen, Grønnegade 15, Horsens. 

1064 - K. Christensen, Vanløse Alle 15\ Kbhvn. F.

Nye Adresser.
63 - Ole Winstedt, Kordilgade 7, Kalundborg.

144 - Kai Stockfleth Groot (OZ7KG), Peter Bangs-
vej 260, København Valby. 

349 - Bo Brøndum-Nielsen (OZ7BO), Bøgehøj 5,
Hellerup.

409 - Arne Scharff (OZ2F), Tinggade 11, Ringsted. 
641 - Bent R. Holm, c/o Pension Olafsson, Øster->

brogade 401, København 0. 
665 - N. Horup (OZ9NH), Christianehøj 1981,

Søborg.
712 - N. J. Andersen, Jernbanestationen, Balle.
718 - Rolf Braae Hansen (OZ3Y), Peter Bangsvej 401

r
København F.

781 - Tage Nielsen, Godthaabsvej 1041, Kbhvn. F. 
803 - O. E.Andersen(OZ9O), Sdr.Tværvej62, Randers. 
952 - O. F. E. Andersen (OZ7FA), Skjulhøj Alle

68St.( Vanløse. 
960 - Peter A. Rasmussen (OZ7PR), Tranegaards-

vej 592 th., Hellerup.
990 - M. Lehmann Poulsen (OZ3B), c/o Radio-

Lützen, Tønder. 
1047 - N. E. Nielsen, Nørrebrogade 50, Horsens.
1070 - Gunnar Thirup (OZ2FX), Anker Heegaards-

gade 23, Købenkavn V. 
1239 - Finn Steenstrup, Bentzonsvej 124, Kbhvn. F. 
1264 - Hans Chr. Grünfeld, Mosevej 22 th., Søborg. 
1367 - A. V. Abel (OZ7FM), Jacobys Alle 10a, Kbh.V, 
1444 - J. Sørensen, Lindegaarden, Ribe.

1469 - Peter Hansen, Wesselsgade 134, Kbhvn. N.

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

Teknisk Redaktør: Ingeniør Mogens Bang, Rosenvænget 31,1, 
Lyngby. Alt teknisk Stof og Komponenter ti! Anmeldelse 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 a Porta, Markvangen 27, Gentofte. Telef» 
Gentofte 1215. Hertil sendes al Korrespondance vedrørende 
Foreningsforhold.

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

QSL-Ekspedltør: Arne Hammer, Rasmus Andersensvej 12, 
Nørre Aaby. QSL-Kort bedes sendt direkte hertil. Giro Nr. 23934,

DR-Leder: Knud Lægring, Veras Allé 17A,2, Vanløse.
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 Fredag den 14. Oktober. 

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing
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