
Hvis Krigen kommer —
I lever i en urolig og nerveoprivende Tid. For

holdene ude i Europa skifter bestandig mellem Høj
spænding og Afspænding. Billedet kan ændre sig totalt 
fra den ene Dag til den anden, og alle spørger: „Hvor- 
naar faar vi Krig?“ Det kan vare Uger eller Maaneder
— men næppe Aar!

At disse Udsigter ogsaa vækker Bekymring i Ama
tørkredse er saare naturligt. Hvad vil der blive af den 
internationale Amatørbevægelse i en Verden, hvor Na
tion staar imod Nation, og hvor de private Sendere 
maaske bliver anvendt i Krigsførelsens Tjeneste? Eller 
faar Amatørerne overhovedet Lov til at benytte deres 
Stationer?

Her er det, vi gerne i Tide vil fremkomme med nogle 
advarende Ord. Vi skulde meget nødig risikere, at 
Myndighederne i de neutrale og ikke krigsførende Lande 
„taber Hovedet“ og begaar et overilet Skridt i Form af 
Forbud mod Amatørsending. Kortbølgeamatørerne — 
i hvert Fald i de neutrale Lande — beskæftiger sig 
ikke med Politik, og det, at de for aabent Tæppe ud
veksler Hilsener med Kolleger i andre Lande samt sysler 
med tekniske Problemer, maa være i enhver Henseende 
uskadeligt.

Amatørbevægelsen er af en saadan Art, at den ikke 
lader sig udslette ved et Pennestrøg fra Myndighedernes 
Side. Vi finder det klogt at sige det allerede nu og saa 
tydeligt som muligt. Et Forbud vil ikke blot være en 
Katastrofe for den officielle Amatørbevægelse. Det vil 
tillige i høj Grad være egnet til at provokere Lovbrydere 
frem, og hvem har Interesse af det? Ingen!

Det er almindeligt bekendt, at enhver fingernem 
Amatør kan bygge en komplet Sender i en Cigarkasse 
og den kan om nødvendigt drives fra almindelige Anode
batterier. Der kan endvidere sendes paa Frekvenser, 
som gør Signalerne uhørlige indenfor Landets Grænser, 
saaledes at de ikke kan pejles. Men ude i den store 
Verden høres Meddelelserne udmærket. Den Kontrol, 
som Myndighederne nu har med de officielle Amatør- 
scndere, vil de ved et Forbud sætte komplet overstyr. 
Det er ingen af Parterne interesseret i. Derfor tillader 
vi os at advare!

Der er ingen Grund til at udvise Nervøsitet overfor 
Amatørernes uskyldige Virksomhed, selv om Krigen 
skulde komme. At officielle Amatørsendere skulde give 
sig af med Spionage maa anses for at være utænkeligt. 
Og et Forbud vil i hvert Fald ikke forringe Risikoen
— tværtimod! De neutrale Lande gør derfor rigtigt i 
at fortsætte deres Dagligliv uændret, og hertil hører, 
at Amatørerne beholder deres Sendetilladelser uind
skrænket. Vi kender saa meget til Forholdene i Ama
tørkredse, at vi ved, at dersom Myndighedernes Over
vejelser fører til det modsatte Resultat, saa handler de 
uklogtl

Uden at ville opfordre til ligefrem Hamstring tror vi 
dog, at Amatørerne vil gøre klogt i at sikre sig et lille La
ger specielt af moderne Senderør og Specialkomponentert 
som under en international Konflikt vil være vanskelige 
at fremskaffe. Tillige maa man regne med, at Priserne 
hurtigt kan stige til uanede Højder. Ovenstaaende Be
tragtninger har vi ønsket at fremføre i rette Tid. For- 
haabentlig vil de ogsaa være til Nytte paa rette Sted.

H. F.
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E.D.R. er den danske Afdeling af „International Amateur Radio Union“, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kort
bølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages enhver Kortbølgeinteresseret, saavel Sende- som Modtage
amatører. Kontingentet, som er 3,50 Kr. pr. Kvartal eller 12 Kr. pr. Aar, kan indbetales paa Girokonto 22116. Første Gang betales tillige 
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En 100-Watt
Telefoni- og Telegrafisender

Beskrivelse af to forskellige Anode- 
modulatorer, der kan modulere hen
holdsvis 70 og 200 Watt Input.

Af Henrik Nielsen, OZ9R.

809-Forstærkeren set fra Siden. I For
grunden til venstre ses det indkapslede 6J7, 
derefter 6N7 og de to 45-Rør samt Driver
transformatoren. Ved Siden af det ene 809- 
Rør ses A.M.C. Røret 6H6 og i Baggrunden 
den store Modulationstransformator.

(Fortsat).

En saa stor Sender, som den i de forrige „OZ“ 
beskrevne 100 Watt Sender, vil mange Amatører 
sikkert vægre sig ved at anodemodulere, da en Anode- 
modulator, der skal 100 % modulere 100 Watt Input 
til PA, skal kunne levere 50 Watt Lavfrekvens-Energi. 
Imidlertid stiller Sagen sig saaledes, at andre Modula- 
tionsmetoder, saasom Anodemodulation paa Bufferrøret, 
Gitterspændings- og Gitterstrømsmodulation paa PA- 
Rørene kun giver en Virkningsgrad (HF-Output) paa 
mindre end 50% af Anodeinput. Modulationsprocenten 
kan godt være ret høj, ca. 80-90 %.

Klasse B Anodemodulation arbejder sædvanligvis 
med en Virkningsgrad paa ca. 70%; det vil altsaa 
sige, at man ved en Telegrafisender paa Maximum 100 
Watt Input faar 70 Watt Output ved Anodemodulation, 
men ved Gittermodulation og lineær Klasse B Modu
lation kun faar et Output paa mindre end 25 Watt, 
da man for at opnaa en tilstrækkelig Modulationsgrad 
maa sætte Input ned til ca. det halve af CW-Input. 
Naar man tager disse Forhold i Betragtning, vil f. Eks. 
Prisforskellen ikke blive saa stor, som man ved første 
Øjekast synes. Har man valgt at bygge en Anode- 
modulator, stiller der sig nogle Problemer: hvilke 
Modulatorrør skal jeg anvende, Pentoder (Beam-Tubes) 
eller Trioder, og skal det være Klasse A, AB[, AB2 
eller B?

Pentoderne kræver mindre Anodespænding og mindre 
Styring for at give samme Output som Trioderne, og 
betragter vi Dataene for de populære 6L6, ses det, at 
ved 250 Volt Anodespænding kan 2 Stk. i Klasse A

(normal Gitterspænding og ingen Gitterstrøm) give ca. 
15 Watt; det er altsaa for lidt. Ved at give Rørene 
højere Gitterforspænding, 400 Volt Anodespænding og 
kraftigere Styring, dog uden Gitterstrøm (Klasse ABt) 
kan 2 Stk. 6L6 aflevere 34 Watt Lavfrekvens-Effekt, 
altsaa nok til at modulere 70 Watt Input. Ved endnu

Klasse AB1 6L6G-Forstærker med Fasevender.

kraftigere Styring (Klasse AB2), saa der gaar Gitter
strøm, faar man et Lavfrekvens-Output paa 60 Watt, 
hvormed man kan modulere 120 Watt Input 100%.

Denne sidste Metode kræver dog absolut fine Kom
ponenter, saasom Indgangstransformatorer med lav 
Sekundær-Modstand og Udgangstransformator med 
nøjagtigt tilpassede Impedanser. Endvidere skal Kob
lingen mellem Primær og Sekundær i Udgangstrans- 
formatoren være saa kraftig som muligt. Helst bør 
Transformatoren være opdelt i mange Skiver, saaledes
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at der ligger skiftevis en primær og sekundær Skive. 
60 Watt-Opstillingen er altsaa ret kritisk, og den har 
ogsaa en Ulempe til: Indgangstransformatoren er meget 
følsom for magnetisk Paavirkning og optager meget let 
Brum fra Ensretteren.

Vi vælger derfor den transformatorløse Forforstærker 
med Fasevenderrør, der arbejder i Klasse AB1, og af 
Behagelighedshensyn bruger vi Selvpolarisering af Ud- 
gangsrørene i Stedet for 25 Volt fast Gitterspænding. 
Derved taber vi et Par Watt, saa Opstillingen giver 
ca. 32 Watt Lavfrekvens-Energi. Der er anvendt 
Tungsram EF6 som Forrør, men der er ikke noget i 
Vejen for at anvende f. Eks. AF7 eller lignende Rør

809-Forstærkeren set fra Bunden.

i Forforstærkeren; man kan ogsaa anvende to Trioder 
AC2 som V2 og V3 samt en Højfrekvenspentode som 
Forrør VI. Der skal da ikke ændres andet i Diagram
met end Glødespændingen.

EF6 som første Rør giver en meget stor Indgangs
forstærkning, og der maa tages tilbørligt Hensyn til 
Afkobling for Brum samt Afskærmning for Højfrekvens. 
Kondensator C1 og Modstanden R1 paa henholdsvis 
100 pF og 100,000 Ohm tjener til Højfrekvensspærring; 
ligeledes maa der selvfølgelig anvendes skærmede Top
hætter til alle Rørene. Fra Pentoden EF6 gaar de 
forstærkede Lavfrekvenssvingninger til „Trioden“ EF6. 
(Da der ikke findes Trioder i „E-Serien“, triodefor- 
bindes EF6). Over den kombinerede Gitterafledning 
og Spændingsdeler paa det øverste 6L6 ledes den fulde 
Gittervékselspænding til 6L6’ Gitter samt 1/14 af Spæn
dingen til det andet (nederste) EF6, som giver en For
stærkning paa ca. 14 Gange og tilfører det andet 6L6 
samme Gittervekselspænding, men med modsat Fortegn, 
som det første 6L6 faar paatrykt

Ved 400 Volt Anodespænding og 300 Volt Skærm- 
gitterspænding skal Anodestrømmen uden Signal paa 
de 2 Stk. 6L6 være 110 mA og ved fuld Udstyring 
til 32 Watt ca. 130 mA. Hvis Naalen paa Instrumentet 
i Anodekredsen dikker nedad, er det ikke Tegn paa

Overstyring, men derimod forkert Impedanstilpasning 
i Anodekredsen. Man maa saa ændre sin Belastning 
paa PA-Rørene eller ogsaa forandre Omsætningsfor
holdet i Udgangstransformatoren. Ved Prøverne med 
Forstærkeren maa man paase, at begge Udgangsrør 
bliver styrede (prøv at sætte en Hovedtelefon fra hvert 
Gitter til Minus). De kan ogsaa høre, om Faseven
dingen er i Orden ved at forbinde Udgangsrørenes 
Plader i Parallel. Der skal saa høres noget stærkt 
forvrænget (Harmoniske) i Højttaleren.

Der kan ogsaa eventuelt indføres negativ Tilbage
kobling fra Udgangsrørenes Pladekreds til det første 
Rørs Katode; ikke (som i et af de danske Radioblade 
fornylig beskrevet) til Fasevenderrørets Katodemodstand. 
Dér findes jo nemlig ingen Vekselspændinger, d. v, s. 
de Vekselspændinger, der findes i V2’s og V3’s Katode
kredsløb, er i Modfase og vil altsaa ophæve hinanden, 
da de har samme Størrelse. (Derfor er det ikke nød
vendigt med Katodeblok paa dette Sted). Negativ Til
bagekobling kræver jo Tilbagekobling af Vekselspæn
ding fra et Kredsløb til et andet med modsat Fase. 
Systemet frembyder ikke nogen Fordel for Amatørerne; 
derfor har vi udeladt det her. Ved Brugen af denne 
Modulator maa Input paa PA nedsættes til 70 Watt 
(mindre Belastning fra Antennen).

For at udnytte Senderen og Spændingskilden fuldt 
ud vil vi nedenfor bringe den fuldstændige Konstruktion 
af en fuldt moderne Klasse B Modulator med automa
tisk Modulations-Konlrol. Da vi alligevel har 750 Volt 
til Raadighed (PA), kan vi bruge 2 Stk. R. C. A. 809 
i Klasse B, og disse er maximalt i Stand til at modu
lere 200 Watt med sinusformet Input paa Forstærkeren. 
Trioderne er lettere at arbejde med; de kræver ikke 
saa fine Transformatorer som 6L6 ved 60 Watt, og 
de er ikke i nogen Maade overanstrengt ved Aflevering 
af 100 Watt Output (Lavfrekvens) ved 750 Volt. For
stærkeren er ret stor og kompliceret, og der bør helst 
benyttes samme Opstilling og nøjagtig samme Værdier 
som vist paa Fotografier og Diagrammer,

Første Rør 6J7 skal være indkapslet, og desuden 
skal Gitterkomplexet, Volumenkontrol og Mikrofonjack 
være indbygget i samme Metalkasse. Der er ogsaa i 
denne Forstærker anvendt Fasevenderrør - det specielle 
6N7. Driverrørene skal her i denne Forstærker aflevere 
nogen Energi, ca. 2,5 Watt, og der er af denne Grund 
anvendt et Par 45-Rør (Trioder, 10 Watt Anodetab). 
Nu kunde et Rør som f. Eks. 42 (Pentode) udmærket 
have afgivet disse 2,5 Watt alene, men da Arbejds- 
impedansen ikke ligger fast paa Grund af Gitterstrøm
men i 809-Rørene, vil en Pentode, der er meget impe
dansafhængig, have svært ved at klare sig. 2 Rør i 
Push-pull giver ogsaa en mere brumfri Opstilling. 809
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skal have ca. 6 Volt negativ Forspænding ved 750 
Volt Anodespænding, og denne Forspænding skal være 
konstant. Derfor bruger vi her et 9 Volts Gitter
batteri. Ligeledes skal Drivertransformatorens Sekundær 
være med lav DC-Modstand, for at Gitterstrømmen 
ikke skal bevirke et Spændingsfald og dermed uheldig 
Polarisering af Rørene.

da, naar den intet Signal faar, med fuld Følsomhed. 
Naar man saa taler til Mikrofonen, træder Automatiken 
i Gang og holder Output fra Modulatoren konstant 
paa den Værdi, man nu engang har indstillet den til 
ved Hjælp af P2 og Instrumentet i Anodekredsen. 
Følgen bliver, at man ikke behøver at tage noget som 
helst Hensyn til Afstanden til Mikrofonen, hvor højt

Klasse B ; i-Forstærker med automatisk Modulationskontrol.

Udgangsrørenes Gitre er koblet af til Minus for 
Højfrekvens med 2 Stk. 1000 pF induktionsfri Kon
densatorer. Man vil maaske synes, at 1000 pF er en 
stor Værdi paa dette Sted, men man maa samtidig 
huske paa, at Gitrene er meget lavimpedansede. Fra 
809-Rørenes Gitre ledes en Del af Vekselspændingen 
over et Par 50.000 Ohm Modstande og 0,1 μF Blokke 
til Anoderne paa et 6H6 — dobbelt Dioderør. 6H6’s 
Katode er forbunden til den bevægelige Arm paa 
Potentiometeret P2, saaledes at man kan forsinke den 
automatiske Modulationskontrol, saa den passer til 
Modulationsgraden. Den over Modstanden R20 paa 
1 MOhm frembragte negative Forspænding paatrykkes 
6J7's Fanggitter, hvorved Forstærkningen skæres ned.

Ved Anvendelse af A. M. C. skal den normale 
Volumekontrol P1 aabnes helt. Forstærkeren arbejder

eller hvor svagt man taler o. s. v. Man faar altid 
samme Modulationsprocent. I Udgangsrørenes Anode
ledninger, direkte paa Anodetappene er anbragt 2 Stk. 
15 Ohm Modstande. Disse er viklet af 0,15 0 Konstantan 
paa 12 mm0 Pertinaxrør ica. 15 Vindinger). Mod
standene (eller Droslerne om man vil) er anbragt af 
Hensyn til ultrahøje Svingninger, som meget let ind
træder ved fuld Lavfrekvens-Udstyring af Rørene.

Udgangstransformatoren kan man forholdsvis let selv 
lave. 809-Rørene skal arbejde med en Anodeimpedans 
paa 8400 Ohm. PA-Rørene belaster ved 750 Volt og 
200 mA med 3750 Ohm. Omsætninasforholdet bliver da:
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af Kassetten med 1800 Vindinger 0,350 Emailletraad, 
altsaa ialt 3600 Vindinger (Olielærred mellem hvert 
Lag Traad). Sekundæren vikles med 2400 Vindinger 
0,350 Emailletraad midt paa Kernen (Olielærred mellem 
hvert Lag og 2 mm Pertinaxskiver til Adskillelse fra 
Primær-Beviklingerne). Man kan ogsaa sætte et Udtag 
paa Sekundæren, hvis man f. Eks. skal modulere 1000 
Volt og 200 mA, altsaa 5000 Ohm eller 750 Volt og 150 
mA, altsaa ogsaa 5000 Ohm.

I det første Tilfælde skal Forstærkeren afgive 1.00 
Watt Lavfrekvens-Energi og i det sidste 50 Watt. 
For at faa 5000 Ohm Udtag paa Sekundæren skal der 
lægges 400 Vindinger mere paa, altsaa ialt 2800 Vin
dinger. Kernen maa ikke blades sammen, men skal 
samles med Luftspalte. (Husk dette, hvis De bestiller 
den hos Deres Leverandør). Drivertransformatoren skal 
have Omsætningsforholdet 2:1 - 1/1 Primær til 1/1 Se

Stykliste til 6L6-Modulatoren.
Cl = 100 pF induktionsfri Kond. D.K.F. 
C2 = 10 μF Elektrolyt 10 Volt Siemens.
C3 = 1 μF Kondensator 500 Volt.
C 4 = μtF „ 500 „
C5 = 5000 pF „ D.K.F.
C6 - 5000 pF 
C7 = 5000 pF
C8 = 2 μF „ 500 Volt.
C9 = 500 pF „ D.K.F.
CIO —. 25 μF Elektrolyt 50 Volt Siemens. 
Cll = 2μF Kondensator 1500 Volt.
RI = 100 000 Ohm Modstand 1/4 WSiemens. 
R2 = 3000 „ „ 1 W 
R3 = 1 MOhm „ i/4 W
R4 =   250.000 Ohm „ V2 W 
R5 =  100.000 „ „ 1/2 W 
R6 =      0,5 MOhm „ 1/4 W 
R7 =  3000 Ohm „ 1 W 
R8 = 100.000 „ „ 1/2 W 
R9 = 100.000 „ „ ½ W 
K30 = 100.000 „ „ 1 W 
Ril =  0,5 MOhm „ 1/4 W 
RI2 =           35.000 Ohm 1/4 W „
R13 — 0,5 MOhm „ 1/4 W 
R14 = 200 Ohm „ 4 W 
R15 =          8000 „ „ 4 W
RI6 = 2X25 Ohm Midtpunktsmodst. D K F.
PI = 0,5 MOhm Potentiometer (Dralowid).
TI = Modulationstransformator Push-pull 

6L6. Primær: 6600 Ohm. Sekundær: 
0-2500-5000-7500 - 2,5 Ohm. Sekundær 
jævnstrømsbelastning 100 mA (Neu- 
trofon).

V1-V2-V3 = EF6 Tungsram.
V4-V5 = 6L6G „Sylvania“ (Simonsen &

Nielsen).
mA = 0-200 mA Drejespoleinstrument

(Siemens).

kundær. Den kan f. Eks. vikles paa en 25X25 mm 
Kerne med 2X1500 Vindinger paa Primæren og 2X750 
Vindinger paa Sekundæren. Primær af 0,250 Emaille 
med IX Silke, Sekundæren af 0,350 Emaille med 
lXSilke. Sekundærbeviklingen vikles inderst (for at faa 
saa kort Traad og saa lille Modstand som muligt).

Transformatoren bør skilles i 2 Halvdele for at faa 
lige lange Viklelængder paa begge Halvdele af saavel 
Primær som Sekundær. Iøvrigt fremstiller baade Liibcke 
og Neutrofon disse Transformatorer paa Bestilling. 
Milliamperemeteret i saavel 6L6-Forstærkeren som 809- 
Forstærkeren bør være af Drejespoletypen, da et Blød- 
jernsinstrument ogsaa vil maale de lavfrekvente Veksel
spændinger, der passerer det. — I næste „OZ“ følger 
Kraftanlæg, Nøgling, Sikring o. s. v. af hele det store 
Senderanlæg.

Stykliste til 809-Modulatoren.
Cl = 5000 pF Kondensator D.K.F.
C2 = 100 pF
C3 = 10 ,«F Elektrolyt 10 Volt Siemens. 
C4 — 1 /¿F Kondensator 500 Volt.
C5 = 0,1 ,mF „ 500 „
C6-C7 = 2 /tF „ 500 
C8-C9-C11 = 5000 pF Kondensator D.K.F. 
CIO = 10 /-tF Elektrolyt 10 Volt Siemens. 
C12-C13-C16-C17-C18 = 0,1 /¿F Konden

sator 500 Volt. 
C14-C15 = 1000 pF Kondensator D.K F. 
R1-R4-R9-R10-R23-R24 = 100.000 Ohm

Modstand 1/g W Siemens. 
R2-R20 = 1 MOhm Modstand Yi W Siemens. 
R3-R6-R17 = 250.000 Ohm Modstand 1/2 W

Siemens.
R5-R8 = 3000 Ohm Modstand 1 W Siemens. 
R7-R12-R14 = 0,5 MOhm Modstand 1/4 W

Siemens.
RI 1-R21-R22 = 50.000 Ohm Modstand 1/2 W

Siemens.
R13 = 25 000 Ohm Modstand V4W Siemens. 
R15 = 750 „ „ 4W 
R16 = 100.000 „ „ 2 W 
R18-R19 = 2X25 Ohm Midtpunktsmodstand

D.K.F.
TI = Klasse B Indgangstransformator 2 : 1 .  

Sekundær D -Modstand 2X50 Ohm 
max. (Se Text).

T2 = Modulationstransformator. Primær: 
8400 Ohm. ' ekundær: 0-3500-5000 

Ohm. 100 Watt — Sekundær-J ævn- 
strøm 200 mA. (Se Text). 

mA = 0-250mADrejespoleinstrumentSiemens. 
DR = Ultrakortbølgedrosler. (Se Text).

T3 = Glødestrømstransformator 2,5 Volt 3 
Amp. 6,3 Volt 7 Amp Liibcke.

VI = 6J71 
V2 = 6N7 j
V3 = 45 > „Sylvania" (Simonsen & Nielsen). 
V4 = 45 
V7 = 6H6*
V5 = R. C. A. 809.
V6 = R. C. A. 809.
Pi = 0,5 MOhm Potentiometer (Dralowid). 
P2 = 0,05 „
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Nye

TUNGSRAM RØR

Fra Tungsram har vi modtaget en helt ny Serie Rør 
til Anmeldelse. Rørene er beregnet til 1,4 Volt Gløde- 
spænding og benævnes som D-Serien. De adskiller sig 
i det Ydre meget fra de normale K-, C- og E-Serier, idet 
alle har samme Facon (cylindriske). Kolbens Maal er 
for alle Rørene 26 mm ø X 50 mm lang. Paa Grund 
af de meget smaa Dimensioner og særlig paa Grund 
af den for Tørelementer ideelle 1,4 Volt Glødespænding* 
egner Rørene sig udmærket til „Portable“ -— Pejle- 
modtagere, Transceivers o. s. v.

DK1 er en Heptode med Oscillatordel (ligesom Ok- 
toderne, men uden Fanggitter). De øvrige Data er: 
Glødespænding 1,4 Volt, Glødestrøm 0,05 Amp., Anode
spænding 90 Volt, Skærmgitterspænding (Gitter 3 8 5) 
45 Volt, Skærmgitterfaldmodstand 70.000 Ohm, Gitter
spænding 0 Volt (regulerbar), Oscillatoranode (Gitter 2) 
90 Volt, Stejlhed (som Blandingsrør) 0,25 mA/V. Pris:

16.00 Kr.
DF1 er en regulerbar Højfrekvenspentode til Brug 

f. Eks. i Mellemfrekvensforstærkere med Fadingregule
ring. Rørets Data er: Glødespænding 1,4 Volt, Gløde
strøm 0,05 Amp., Anodespænding 90 Volt, Skærmgitter
spænding 90 Volt, Gitterspænding 0 Volt (regulerbar)« 
Forstærkningsfaktor 1160, Stejlhed 0,75 mA/V. Pris:'
14.00 Kr.

DAC1 er en kombineret Diode og Triode — som f, 
Eks. KBCl, men med kun een Diode. Data: Gløde
spænding 1,4 Volt, Glødestrøm 0,05 Amp., Anode
spænding 90 Volt, Gitterspænding 0 Volt, Anodestrøm 
0,14 mA, Forstærkningsfaktor 65, Stejlhed 0,28 mA/V, 
indre Modstand 240.000 Ohm, Pris: 14,00Kr.

DL1 er en Udgangspentode, der er i Stand til max. 
at afgive 0,115 Watt Udgangseffekt som Klasse A 
Forstærker. De øvrige Data er: Glødespænding 1,4 
Volt, Glødestrøm 0,05 Amp., Anode- og Skærmgitter
spænding 90 Volt, Gitterspænding - 4,5 Volt, Anode
strøm 4 mA, Stejlhed 0,85 mA/V, Arbejdsimpedans
25.000 Ohm. Pris: 14,00 Kr.

DL2 er et noget større Rør af samme Type som 
DL1 og er i Stand til at levere 0,2 Watt Udgangs- 
energi som Klasse A Forstærker. Data: Glødespænding
1,4 Volt, Glødestrøm 0,1 Amp., Anode- og Skærm
gitterspænding 90 Volt, Gitterspænding - 7,5 Volt,

Anodestrøm 7,5 mA, Stejlhed 1,55 mA/V, Arbejds
impedans 8000 Ohm. Pris: 14,00 Kr.

Da vi modtog Rørene, blev de 2 Udgangspentoder 
forsøgsvis anvendt i „Sommerens Transceiver“, som 
beskrives i dette Nummer, og de arbejdede til vor 
udelte Tilfredshed. Hvis de bygger „Portabel“, kan De 
trygt anvende Rørene i saavel Sendere som Modtagere. 
I Amerika har de samme Typer med nøjagtig samme 
Data iøvrigt været fremme et Aars Tid. Den ameri
kanske Typebetegnelse er i samme Rækkefølge: 1A7G- 
1N5G- 1H5G- 1A5G- 1C5G,

Nyt  Tu n g s r a m  Senderrør.
Fra Tungsram har vi modtaget Data og Meddelelse 

om et nyt Senderrør, der kommer i denne Maaned. 
Røret er en 25 Watt speciel Uitrakortbølgetriode med 
Typebetegnelsen OQQ 25/800. Dets Data er: Gløde
spænding 4 Volt, Glødestrøm 2 Amp., Anodespænding 
800 Volt, max. Anodejævnstrøm 100 mA, Stejlhed 3 
mA/V, Forstærkningsfaktor 22 -— indre Modstand 
7400 Ohm.

Rørets Data svarer (bortset fra Glødespændingen) 
ret nøje til det amerikanske Senderrør RK11, der er 
Firmaet Raytheon’s Udførelse af R.C.A. 809. Vi skal, 
saa snart vi har modtaget de første Eksemplarer, prøve 
dem i PA-Trinet paa „En 100 Watt Telefoni- og 
Telegrafisender“. For 56 og 112 MHz Amatører har 
Røret ogsaa Interesse,, idet det saa højt som ved 150 
MHz arbejder med. en Virkningsgrad paa ca. 30 pCt.

Prisen er efter danske Forhold usædvanlig lav: Kr.
25,00, men da Priserne paa europæiske Senderrør altid 
har været uforholdsmæssig høje, maa det betragtes som 
et glædeligt Tegn, at Tungsram som det første Firma 
herhjemme fremkommer med saa interessant et Rør 
som OQQ 25/800 til den efter vor Mening fornuftige 
Pris. Vi skal komme tilbage til OQQ 25/800, naar vi 
har prøvet det, og iøvrigt vil der ogsaa komme en 
Dataliste over de sidste nye Senderrør, Tungsram har 
bragt paa det danske Marked,
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Sommerens

Transceiver og 
Pejlemodtager.

Af OZ3U og OZ1S.

dingen bliver sat stærkt ned; samtidig sættes en mere 
normal Gitterafledning til Modtagerbrug ind i Kreds
løbet. Heisingrøret virker nu som almindeligt Udgangs- 
rør, og Modtageren adskiller sig ikke meget fra den 
normale Opstilling med KF4 som Detektor og KL4 
som Udgangsrør.

Med Træerne springer ogsaa Lysten til at lave 
Kortbølgeforsøg i det Fri ud hos Amatørerne, og vi 
skal i det følgende beskrive en „Lækkerbidsken“ af 
en Transceiver, der forhaabentlig vil faa mange Ama
tører til at bygge en saadan. Opstillingen raader kun 
over 2 Rør, nemlig 2 Volt Pentoder KL4. Senderen 
er en normal Parallel-feed Hartley, og Modulationen 
udføres som Heising-Modulation med det andet KL4.

I Modtagerstilling er Senderrøret KL4 Detektor. 
Tilbagekoblingen er kontrolleret, og Skærmgitterspæn-

Her ses »Indmaden« af Transceiveren.

-i- r /V.

Transceiveren er bygget paa en Træplade, der skubbes 
ind i en Trækasse. Maalene paa Pladen er 200X320 
mm, og Kassen er 200 X 320 X 200 indvendig Maal. 
Endvidere er der 2 tynde Krydsfinérplader, der skydes 
i for og bag Apparatet, saa dette er helt lukket under 
Transporten.

Hvis Modtageren ikke kobler tilfredsstillende, prøv 
saa at flytte Midtpunktet paa Spolen lidt frem og tilbage. 
Hvis man ikke benytter Metalforpladen, maa der af 
Hensyn til Haandkapacitet være en lille Metalplade 
foran Kondensatorerne. Omskifteren er en af de tidligere 
saa almindelige Vippeomskiftere, der i hver af de 2 
Stillinger kortslutter 5 Kontaktsteder. Som kombineret 
Mikrofontransformator og Lavfrekvenstransformator 
bruges en almindelig Lavfrekvenstransformator 1 : 3 eller 
1 : 5. Jernet tages ud, og der vikles yderligere 200 Vind. 
0,25ø Emaljetraad til Mikrofonen.
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DR-RUBRIKKEN
-Red i g e r e t  a f  OZ-DR152

En tysk „Standard-Modtager".
I „CQ“ Hefte 4 1939 findes en Universalmodtager 

beskrevet. Da den afviger lidt fra, hvad vi plejer at 
se her i „OZ“, viser jeg her Diagrammet. De to Rør 
EF 12 er Staalrør, men afviger ikke fra EF6 i andet 
end Opbygning. Detektoren er udført med Koblings- 
spole fra Anoden og en fast Kondensator C5. Koblings- 
graden styres med Skærmgitterspændingen. Læg her

Transceiveren er foreløbig prøvet paa 3,5 MHz, hvor 
det bedste Resultat var en QSO mellem København og 
Odense med Telefoni. Transceiveren arbejder ogsaa for
træffeligt som Pejlemodtager paa en Ramme med ca.
8 Vindinger, Som Pejlemodtager skal Spolen naturligvis 
fjernes og Rammen tilsluttes de 3 Bøsninger paa For
pladen.

Holder man sig til Diagrammet og de her opgivne 
Data, skal Apparatet virke med det samme; dog skal 
bemærkes, at de bedste Resultater opnaas med en An
tenne paa mindst 20 Meter. — Og saa paa Genhør 
med Transceiveren.

Rør: 2 Stk. KL4 (Tungsram).

Mærke til Filteret for eventuel Støj fra Potentio
meteret Ril og C6. C21 over Glødetraaden bør ogsaa 
bemærkes; den kortslutter for HF og tjener til at 
fjerne Brum paa de høje Frekvenser.

Afstemningskredsen er udformet med en Baandsætter 
og Baandspreder-Kondensator. Baandsætteren er for
synet med en Stopanordning, saaledes at den har 11 
faste Stillinger. Der opnaas derved, at man altid kan 
vende tilbage til en bestemt Stilling. Systemet er ogsaa 
benyttet i „En Philips Kortbølgemodtager“ i sidste 
„OZ“. Detektoren er modstandskoblet til Udgangs- 
røret, der ogsaa er en HF-Penthode. Denne er benyttet, 
fordi Modtageren er en Amatørmodtager og ude
lukkende benyttes til Hovedtelefon. (Af Hensyn til 
Naboerne i de sene Nattetimer).

Hovedtelefonen er den følsomste Vekselstrømsindi- 
kator, vi har og reagerer mest for Spændingsforandringer, 
De sædvanlige stejle Udgangspenthoder giver en stor 
Energiforstærkning, hvor HF-Penthoden giver en stor 
Spændingsforstærkning. Men for at faa det fulde Ud
bytte af Røret skal man benytte en Transformator i 
Anoden, der er bygget til dette Brug. Saa vidt jeg 
ved, findes en saadan ikke her paa Markedet, men det 
er en Opgave, som „Neutrofon" sikkert tager sig af.
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Volumenkontrollen er lagt over Sekundærsiden og er 
logaritmisk. Dens Skala er delt i 9 ligestore Dele til 
Hjælp ved Styrkerapporter. Modtagerens Netdel inde
holder Ensretterrøret CY1, et Regulatorrør EU6 og 
det nødvendige Filter. Dette sidste er ikke særlig stort. 
Da Anodestrømsforbruget kun andrager nogle faa 
Milliampere, klares det med en lille Drossel og en 
5000 Ohms Modstand, to Stk. 2 μF og en 8 μF Elek
trolytblok.

Chassi’et (Masse) er ikke direkte i Forbindelse med 
Nettet, men med en Blok paa 0,1 μF forbundet til 
Detektorkathoden. Udgangstransformatorens Sekundær
side er med den ene Ende forbundet til Chassi’et og 
dette igen gennem en Blok paa 5000 pF (ikke 10.000 
pF; det er ikke tilladt) til Jord. Derved faar man 
samme Potential paa Telefon og Chassis, og man er

Redaktøren af det kendte Tidsskrift „Radio", Mr. 
E. H. Bill Conklin, W9BNX og hans Frue, 

W9SLG er iflg. udsendt Meddelelse paa Besøg i Europa 
for Tiden. Efter Programmet skulde Besøget i Køben
havn have været den 11. Maj. „Radio“ vil senere 
bringe en Beskrivelse af Rejsen, og Amatørerne bedes 
sende Billeder af dem selv, deres Station, Hjem o. s. v. 
direkte til Associate Editor of „Radio", 512 No. Main 
Street, Wheaton, Illinois, U.S.A.

Iflg. Meddelelse fra Tyskland er flere af de derværende 
ældre Amatører ved at tabe Lysten til fortsat at 

beskæftige sig med Kortbølge-Radio. Aarsagen er den, 
at Myndighederne med deres Bestemmelser om, at der 
kan maa udveksles Rapporter under QSO, har fjernet 
Charmen ved Amatørarbejdet, der tidligere muliggjorde 
Stiftelse af Venskaber m. m.

Bergiola Radio (OZ-DR353), Skovvej, Aarhus med
deler, at Salget af Morsekursus paa Grammofon

plader har været saa stort, at man har besluttet at 
optage en 2. Del for viderekomne. Af 1, Del er der 
leveret Plader lige fra Bornholm til Færøerne. For

fri for smaa Stød, naar man rører ved Indstillings- 
akslerne.

Modtagerens Følsomhed er maalt paa 15 MHz: 5 
Mikrovolt for 10 Volt Udgangsspænding over en 
Modstand paa 4000 Ohm. (Telefon). Det er en Føl
somhed, som mangen en Super vil misunde den.

I Forbindelse med Tilbagekoblings-Potentiometeret 
vil jeg gøre opmærksom paa, at dette altid skal være 
aritmisk og ikke, som man meget ofte ser det, logarit
misk. Derimod skal Volumenkontroller, der ligger i 
Gitter eller Kathode (Expo-Rør), altid være logaritmiske.

Paa Spoleskitsen vil man lægge Mærke til, at Til- 
bagekoblingsspolen ligger mod Gitterenden af Afstem- 
ningsspolen og Antennespolen mod Jordenden. En Regel, 
man altid bør følge, hvis man benytter nogen af disse 
Spoler.

Fremtiden kan Medlemmer af E.D.R. (mod Opgivelse 
af Medlemsnummer) købe Pladerne direkte hos Bergiola 
Radio for 3,50 Kr. pr. Stk. (ordinær Pris 5,00 Kr.).

Den tidligere omtalte Splittelse af politisk Natur 
blandt de norske Kortbølgeamatører synes heldig

vis at være løbet ud i Sandet. N.R.R.L. har stadig 
stor Fremgang i Medlemstallet, og en Kredsinddeling i 
Retning af den, som E.D.R. har, synes derfor at være 
aktuel. N.R.R.L.’s Vækst, som vi ønsker vore norske 
Kolleger til Lykke med, bevirker ogsaa, at man regner 
med fremtidig at faa Raad til at udsende Medlems
bladet „LA“ hver Maaned.

Iflg. „The Wireless World“ blev der paa Cairo- 
Konferencen indført et Par Ændringer i Morse- 

Alfabetet. Det drejer sig om Punktum, som fremtidig
ser saaledes ud: ■ — ■ — ■ — og Komma:---------- -- ■ ----- .
Som man vil bemærke, er det nye Tegn for Komma 
det samme som det tidligere Udraabstegn, der imidlertid 
ikke længer findes i den officielle Liste. Det er ikke 
godt at vide, hvad den Slags Ændringer skal nytte, 
og de bliver næppe respekteret af Amatørerne.

S T Y K L I S T E .

Cl = 55 pF C15 = C16 = C8 R5 = 2TΩ 0 5 W
C2 = 20 pF C17 = 20μF 25 Volt (Elektrolyt) R6 = ¡00 TQ 0,5 W
C3 = 110 pF Cl8 = 10.000 pF R7 = 10 TΩ 0,5 W
C4 = 40 pF C19 - C18 R10 = 5 T42 J W
C5 = 200 pF C20 = C6 Ril = 100 TΩ
C6 = 0,1 μF (induktionsfri) C21 — C7 PI = 100 TΩaritmisk
C7 = 10.000 pF RI — 0,5 MΩ 0,5 W P2 = 15 TΩ logaritmisk
C8 — 2 μF 750 Volt R2 = 10 TΩ 0,5 W EU = Jern-Urdox Modstand EUVI
Cl2 = 10 000 pF R3 = 0,2 MΩ0,5 W Dr = 20 Hy 25 mA
C14 — - 8 μF (Elektrolyt) i 4 = I MΩ 0,5 W SL = 4-6 V 0,3 A
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KORRESPONDANCE
N.R.A.U.-Testen.

Nu, da N.R.A.U.-Testen er slut, og jeg gør mit 
Resultat op, kan jeg ikke lade være med at tænke paa 
de QSO’er, jeg har faaet ødelagt af OZ-Hams. Me
ningen med Testen var vel, at EDR-Medlemmer skulde 
deltage i Testen og tage et godt Resultat hjem til 
Danmark. Der var ogsaa mange OZ-Hams i Luften i 
Test-Tiden, men ikke for at deltage. De laa paa baade
3,5 og 7 MHz Baandet og kaldte CQ og DX med 
Fone og CW.

Jeg sagde til mig selv, at der er mange Medlemmer, 
der mangler det Kammeratskab, man ønsker indenfor 
EDR. Eller det er maaske Kammeratskab? Det var 
mere rimeligt, at saafremt man ikke ønskede at deltage 
i Testen, da lod de Kammerater, som retter sig efter 
Opfordringen til at deltage, have Testtimerne for sig 
selv.

Til fremtidige Tests mener jeg, der maa laves en 
Ordning, saaledes at Ikke-Deltagere ikke kan ødelægge 
Resultaterne for os andre. I det mindste maa EDR 
rette en Henstilling til Ikke-Deltagere om at holde sig 
passive. Tak for Testen. Vy 73 de OZ5K.

ex OZ7DV's Indlæg.
Foranlediget ved at læse ex OZ7DV’s Indlæg i sidste 

„OZ“ vil jeg gerne tillade mig at komme med et Par 
Bemærkninger. Først angaaende at være Medlem af 
E.D.R. Selvfølgelig skal vi alle slutte op om den 
Forening, der varetager vore Interesser, og hvor havde 
vi været uden E.D.R.? Vore i Forvejen smaa Bølge- 
baand havde saamænd nok været endnu mere beskaaret, 
saafremt vi ikke havde haft I.A.R.U. (hvis danske Re
præsentant er E.D.R.) til at tale vor Sag paa Kongres
sen.

Jeg har fulgt E.D.R.s Færden ogsaa før jeg selv kom 
ind, og jeg har hele Tiden følt, at det var den helt rigtige 
Forening for alle Interesserede, baade Professionelle og 
Amatører. Jeg kan ikke indse, at det skulde være saa 
rædselsfuldt for de udenforstaaende at faa deres Kalde- 
signaler anført, som 7DV nævner. Dette er vel ude
lukkende gjort af Hensyn til QSL-Kortene og ikke for 
paa nogen Maade at stille disse Mennesker i et daarligf 
Lys. Altsaa saadan en Paastand maa ingen komme med 
om E.D.R.

Post- og Telegrafvæsenet har ogsaa nøjere Samarbejde 
med E.D.R., end 7DV tror, naar han omtaler Begynder
licensen paa en saa ussel Maade. Jeg forstaar ikke, hvad 
7DV har imod Begyndere, og hvorfor de ikke skulde 
have Lov til at være med i de aktive Amatørers Rækker.

At nye Medlemmer kører som unlis er der i og for sig 
ikke noget at sige til, for vi ved alle, hvor vi brænder 
efter at lave QSO’er. Men naar der kan erhverves en 
saa let Licens, saa maa der ingen unlis være, og det 
maa indprentes alle nye Medlemmer.

Jeg forstaar ikke, hvorfor en Mand skal være ugleset,, 
fordi han morser langsomt. Enhver ældi e Amatør bør 
efter bedste Evne hjælpe en saadan Mand og vejlede 
ham samt sende QRS, hvis han bliver bedt derom. Jeg 
ved godt, at mange vil finde det mærkeligt, at jeg, der 
er Fagtelegrafist, skriver saadan, men jeg tror, at jeg 
bedre end nogen anden forstaar disse Menneskers 
Vanskeligheder. Det kan godt være, at jeg sommetider 
uforvarende sætter Farten lidt i Vejret, men man maa 
undskylde mig, for Vanens Magt er jo stor. Hi!

Noget andet er, at Amatører med Begynderlicens 
ubetinget skal holde sig paa deres tilladte Frekvens, og 
paa dette Punkt maa der ingen Pardon være, for Loven 
maa jo holdes. Jeg har af og til truffet Hams med 
Begynderlicens paa 7 MHz, — men haaber aldrig, det 
sker mere, OM’s! Paa den anden Side erindrer jeg 
ogsaa alle de fornøjelige QSO’er, jeg har haft med 
disse Kolleger paa 3,5 MHz, og jeg haaber, at det har 
været gensidigt.

Til Slut lige et Par Ord om de fysikinteresserede 
Skoledrenge, som 7DV er paa Nakken af. Jeg kender; 
mange af dem, og jeg kan svare for, at det er dem, der 
viser E.D.R. allermest Interesse og glæder sig mest over 
Foreningen, og det er ogsaa de mest interesserede 
Medlemmer. Er det desuden ikke paaskønnelsesvædigt,. 
ac en ung Mand bruger sine Penge paa Radioeksperi
menter i Stedet for at bruge dem paa Restaurationer 
eller til Baller? Den Slags „Pigedrenge“ har vi desværre 
nok af i vore Dage.

Nej — lad os for Fremtiden være fri for at se vort 
gode Blad fyldt med saadanne Indlæg. Hermed vy 73 
til alle Venner. OZ5S

Sommerlejren.
Det var med Glæde, jeg læste Bestyrelsens Indlæg i 

sidste „OZ", og jeg tror sikkert, de fleste EDR-Med- 
lemmer føler ligesom jeg, at Bestyrelsens Valg var det 
rette; det er nu engang saa let at kritisere og lave 
Vrøvl, men skal vi have nogen Glæde af vor Forening,, 
maa der være Sammenhold, og al unødig Kritik bør 
undgaas; derfor bør hver enkelt, før han fremkommer 
med Kritik, nøje overveje denne og først og fremmest, 
være sikker paa at kunne gøre det bedre selv.
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Jeg vil nu gaa lige til Sagen og prøve at fortælle 
lidt om selve Lejrpladsen; der findes næppe nogen bedre 
egnet Plet til dette Formaal; en dejlig Slette beliggende 
et halvt Hundrede Meter fra den herligste Sandstrand 
og Masser af det friskeste Østersøvand, saa til den 
Side kan der ikke være noget at kritisere. De andre 
Sider af Sletten omgives af Skov og Sø, rigtig noget 
for Naturelskere, og det er vi jo alle mere eller mindre.

Og saa en anden Ting; for de, som ikke har været 
her før, bliver der jo rig Lejlighed til at komme ud at 
se paa Øen; her har vi saa at sige samlet hele Danmarks 
Natur, Klitter og Sand som ved Skagen, Skov og Lyng, 
forreven Klippekyst; men jeg kan ligesaa godt standse 
min Beskrivelse, for det maa ses og opleves. Ingen kan 
jo lade sig afskrække af Prisen; det er der jo skrevet 
nok om; og med Hensyn til Arrangementet, da skal 
vi herovre gøre vort bedste og lidt til, og saa haaber 
vi blot paa det fineste Sommervejr med Sol og frisk 
Luft. Til Slut 73 til alle og rigtig velkommen til Som
merlejren paa Bornholm. OZ4RB.

Aalborg-Æteren
samt licenserede Senderamatører udenfor EDR.

Nærværende Blads i visse Henseender udmærkede 
Redaktør har i Aprilnummeret paa Side 76 optaget en 
Artikel af ham selv, i hvilken han lufter en af sine 
Yndlingsteorier, nemlig den, at Embedsmænd i alle 
deres Gerninger og alt deres Væsen er bundlatterlige. 
Han har imidlertid valgt en ualmindelig daarlig Anled
ning dertil og ydermere formet sit Indlæg saa uheldigt, 
at det udgør det eneste virkelig komiske Moment i hele 
Sagen — og Latteren er vel at mærke ikke paa hans 
Side.

For det første skulde man ikke synes, at det var 
nødvendigt at optage en hel Spalte af „OZ“s kostbare 
Plads med Referater af de mange mærkelige Avisberet
ninger, som i Forvejen maa formodes at være Bladets 
Læsere bekendte. Det havde været mere paa sin Plads 
at fortælle lidt om Fænomenets tekniske Natur, saaledes 
som i hvert Fald et af de andre danske Radioblade har 
gjort.

For det andet er OZ7F øjensynlig kemisk fri for 
Viden om Radioinspektørernes Kvalifikationer og om 
de Apparater, som de raader over eller i hvert Fald 
har nem Adgang til. Hvis nogen af Radioinspektørerne 
læser „OZ“, har han sikkert faaet sig et billigt Grin 
over OZ7F’s venlige Tilbud om Assistance fra Ræve
jægere. For det tredie kunde jeg nok lide at se, hvad 
OZ7F vilde have skrevet om Sagen, dersom den paa
gældende Støjinspektør ikke havde taget den alvorligt; 
jeg henstiller, at han fortæller mig det pr. Brev og ikke
i „OZ“!

For det fjerde har den omhandlede Støjinspektør 
ingen Forbindelse med Statsradiofoniens Kontor for

Radiofoniforstyrrelser. Dette Kontor og dets Funktio
nærer har overhovedet ikke været impliceret i Affærens 
Opklaring! —

Om det andet Punkt i Overskriften til dette Indlæg 
skal jeg, uden at blande mig i Diskussionen mellem 
OZ7F og OZ7DV, meddele, at Spørgsmaalet blev akut 
allerede i min Formandstid, og at vi indenfor Bestyrelsen 
enedes om følgende Fremgangsmaade: Meddelelser i 
„OZ“, som med Navns eller Kaldesignals Nævnelse 
fremhæver visse Amatører som ukollegiale, fordi de 
ikke er Medlemmer af Foreningen, maatte ikke mere 
fremkomme i Bladet. Den eneste Form, under hvilken 
licenserede Amatører udenfor EDR maatte nævnes i 
„OZ“, var under „Meddelelser fra QSL-Centralen", 
hvor det i Forbigaaende kunde anføres, at de og de 
Amatører xaa der QSL-Kort til, men de kunde ikke 
udleveres, fordi de paagældende ikke var Medlemmer 
af Foreningen.

Det kunde være interessant at erfare, om Bestyrelsen 
har foranlediget denne Bestemmelses Ophævelse.

J. Steffensen, OZ2Q.

Det gik nøjagtigt som ventet; OZ2Q meldte sig som 
Opponent! At han mangler Sans for Humor er jo 
nemlig en gammel Erfaring. De usædvanlig frisindede 
Linjer, hvorefter „OZ“ redigeres, kan næppe demon
streres tydeligere end ved, at vi optager 2Q’s Indlæg 
uden egentlige Kommentarer. Dog vil vi have Lov til at 
protestere imod den Frejdighed, hvormed 2Q fastslaar 
Redaktionens Syn paa Embedsmænd i Almindelighed. 
Det har absolut intet med Virkeligheden at gøre.

At E.D.R.s Medlemmer har Krav paa at vide, hvilke 
licenserede Amatører der ikke ønsker Samarbejde med 
dem, maa være en Selvfølge. Anden Hensigt er der 
ikke med de af 2Q og 7DV kritiserede Lister over Ikke- 
Medlemmer. Det er saaledes efter Beslutning af Be
styrelsen, at man af Fortegnelsen over Amatørstationer, 
som følger med dette Nummer, kan se, hvem der for 
Tiden ikke er Medlemmer. 2Q kommer til at finde sig 
tilrette med, at Bestemmelser fra hans Formandstid 
ophæves.

Fra ex OZ7DV har vi modtaget et nyt og meget 
langt. Indlæg, som imidlertid ikke bringer noget nyt. 
Bestyrelsen har derfor besluttet, at dette og lignende 
Indlæg ikke kan optages, da Pladsen i Bladet bør 
nyttiggøres til Formaal af mere almén Interesse. Hermed 
betragter vi de i Øjeblikket løbende Diskussioner som 
afsluttet her i Bladet. Red.

Vi erindrer om vor Tegne-Konkurrence, der gaar 
ud at skabe en ny fiks Forside-Tegning til „OZ“. 

Hver Deltager maa gerne indlevere flere Tegninger, 
og de skal være E.D.R. i Hænde senest d. 31. Maj.
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A k t i v i t e t s - R a p p o r t e r .
Fredericia.

OZ5AJ er startet med 6L6 i CO og med Frekvens 
7060 kHz. Gode Resultater er opnaaet, men der samles 
nu sammen til et PA-Trin.

OZ5S har faaet sit Xtal, 7160 kHz, og er for Tiden 
ved at ombygge fra CO med 25L6G til CO med AL5. 
DR-Rapporter modtages gerne.

OZ7UN kører ogsaa med CO (paa 7192 kHz). Røret 
er Philips 4654. Hans fine Antenne hjælper ham til at 
faa gode Resultater.

OZ-DR420 har trukket sig tilbage foreløbig paa 
Grund af Militærtjeneste.

Af ovenstaaende ses, at der nu i Fredericia kun 
findes krystalstyrede Sendere. OZ5S.

Kolding.
OZ1AQ har faaet sin meget omtalte 1-V-l med 

E-Rør til at arbejde upaaklageligt paa alle Baand. Der 
var blot glemt en Afkoblingsblok i HF-Rørets Plade
kreds. ECO’en med Type 4654 slaar ikke til mere, 
hvorfor et PA-Trin med en 10 Watts Triode er byg
get. De indledende Forsøg fik imidlertid en brat Af
slutning, idet Styrespændingen ved et Uheld blev af
brudt.

OZ1JW er indtil videre helt „closed down“. En 
Revision viste, at han har drevet for meget de sidste
2 Aar, saa nu skal det være Alvor med Studierne!

OZ2PW har i den sidste Tid skiftet mellem 7 og
14 MHz. Der er opnaaet QSO med 4 nye Lande, og 
Maanedens bedste Afstand blev ca. 1800 km.

OZ3DK finder ikke Fone morsomt i Længden og 
kaster sig nu igen over CW for at faa DX.

OZ3RO udvider og bygger om til Push-pull Hartley. 
Det er vist et Par DX’er paa 7 MHz, der har givet 
Lyst til mere.

OZ7MQ er pludselig blevet energisk igen. Der er 
dog ingen Rør gaaet -— tværtimod! Han er blevet 
den lykkelige Indehaver af et RV 75/1000, men ved 
ikke, hvad han skal bruge det til, da han ikke har 
Anodespænding nok. Maanedens bedste Distance var 
ca. 2500 km.

OZ-DR415 tænker helst ikke paa YL’s mere. Nu 
er det Eksamen, det gælder. OZ1JW.

Lolland.
OZ4D haaber snart at være QRV paa 14 MHz 

med en ECO-PA. Han har 73 es tnx fr Foto fra 
D4FVC til OZ4W.

OZ8G har taget L-Antennen ned og vil nu prøve 
en Dipol med 42 m „Top“ og Feederne hver paa 21 
m. Rapporter fra DR-Amatører er velkomne og bliver 
besvaret omgaaende. Der sendes om Søndagen fra 
Kl. 13-15.

OZ-DR486 har nu bestemt sig til at bygge en ny 
Modtager, og det bliver den i E.D.R,s Haandbog be
skrevne „KR Nr. 1“, men foreløbig er der Eksamens- 
QRM. Endvidere har han udsendt ca. 80 QSL, men 
kun faaet et igen som Svar. Derfor pse QSL OM’s.

OZ8Q.
København.

OZ1S eksperimenterer med Fanggitter-Modulation 
paa 4 Stk. CL4.

OZ3U og 1S har lavet en Del Forsøg med en 3,5 
MHz Transceiver. De har bl. a. haft Fone-QSO med 
Odense og Græsted. Pladespændingen er et 120 Volts 
Anodebatteri, og Rørene er 2 Stk. KL4,

OZ5Q har haft Fone-QSO med Japan og Philip— 
pinerne foruden flere andre fine DX paa 14 MHz.

OZ7SN har haft følgende DX paa 14 MHz med 
CW i sidste Maaned: FT, FA, W2-3-6-7, PY, VE3, 
K6, SU, ZL og UK9.

OZ9R har haft Fone-QSO med PY, SU og flere.
OZ7SN.

For 10 Aar siden.
Maj 1929.

„OZ" 1. Aargang Nr. 2: OZ7T beskriver „En god 
Sender for Telegrafi og Telefoni“ (MO-PA med Hei- 
sing-Modulation). Han er iøvrigt begyndt at sende 
paa 80 m (uden at faa nogen OZ-QSO) samt paa 10 
m. — OZ7BL har bygget en ny T.P.T.G. efter „1929- 
Principper“.

OZ7HW (ikke at forveksle med 7WH) skriver et 
kraftigt Indlæg som Svar til en „Fone-Hader“ og; 
bemærker bl. a., at Foneamatørernes Forsøg har lige- 
saa stor Berettigelse som mange af d’Herrer Telegra
fisters QSL-Prikkeri. — Indholdet af dette Nummer 
af »OZ“ var iøvrigt yderst tyndt.

Portugisisk Test.
R.E.P.s 4. internationale CW-Konkurrence afholdes 

paa følgende Week-ends: 3.—4., 10.—11. og 17.—18, 
Juni 1939 fra Kl. 00,00—24,00 GMT. Under Testen 
gælder kun een QSO med hver Amatør paa hvert 
Baand. Alle Baand mellem 3,5 og 28 MHz maa 
benyttes.

Hver CT-Station sender en Talgruppe paa 6 Cifre,, 
hvor de første tre Tal repræsenterer RST-Rapporten 
og de tre sidste er et Nummer for hver CTl-, CT2- 
og CT3-Amatør. QSL-Kort indeholdende Talgruppe,. 
Dato, Tid og Baand sendes til Rede dos Emissores 
Portugueses, Rua das Chagas No. 35, Lisboa, Portugal 
inden 30. September 1939. Den Deltager i hvert Land, 
som har opnaaet det største Antal CT-QSO, faar et 
Certifikat.
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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.

Københavns-Afdelingen afholder stor Rævejagt Kristi 
Himmelfartsdag d. 18. Maj. Jagtomraadet blev bekendt
gjort i forrige „OZ“. Der sendes paa 1,7 MHz. Kl.
15 mødes Deltagerne paa Herlev Kro til fælles Kaffe
bord og Præmieuddeling.

Eventuelle Deltagere, der har Pejlemodtagere, men 
mangler Befordringsmiddel, kan ringe til OZ1S (Ryvang 
1842v) senest d. 17. Maj, idet en Motorklub har lovet 
at stille Motorcykler til Raadighed. Og saa haaber vi 
paa stor Tilslutning fra hele Landet. OZ1S.

Kreds 3.
Lolland-F alster.

Mødet i Nykøbing d. 30. April havde samlet 8 
Deltagere, hvoraf den ene var DR497 fra Masnedsund. 
En Falster-Afdeling blev dannet og bestaar nu af føl
gende Medlemmer: OZ4F (Afdelingsleder), DR504f 
DR505, DR506 og Medlem Nr. 1617. Endvidere drøf
tede man Rævejagt og Forsøg med ultrakorte Bølger, 
og der var stor Interesse for begge Dele. OZ8G.

Rævejagt paa Falster.
Rævejagt afholdes Søndag d. 11. Juni. Man samles 

ved Zoologisk Have i Nykøbing Kl. 14. OZ2CR har 
lovet at være „Ræv“. Jagten denne Gang er kun be
regnet som Øvelse for at de Medlemmer, som laver 
en Pejlemodtager, kan lære at bruge en saadan. Nær
mere Regler vil blive bestemt, inden Jagten begynder.

OZ4F.

Kreds 4.
Odense.

Afdelingen holdt Møde paa Park Hotel Onsdag d. 
19/4. OZ7OJ holdt Foredrag om Ohms Lov. Derefter 
var der Diskussion om den natlige Rævejagt, der blev 
afholdt Lørdag d. 22/4.

Vejret var ved denne Rævejagt desværre meget 
ugunstigt. Der var to Ræve, hvilket gjorde Arbejdet 
betydelig sværere end ellers. Der var kun eet Hold, 
der fandt begge Ræve, nemlig OZ7CN, Vojens. Det 
var et absolut fint Arbejde af 7CN, der jo slet ikke er 
kendt paa Fyn. Det viste sig, at Tiden var ret knap, 
hvorfor vi har arrangeret en Rævejagt mere, der er 
afholdt, naar dette læses. Her skulde Resten af vore 
Præmier være blevet afsat.

Næste Møde afholdes paa Park Hotel Onsdag d.
17. Maj Kl. 20, hvor der vil blive Præmieuddeling fra 
sidste Rævejagt. OZ4S.

Kreds 7.
Kredsmødet i Horsens d. 7. April.

Det var et ikke helt ringe Antal EDR-Medlemmer, 
der var mødt op i Horsens-Afdelingens Lokaler, hvor 
der under Kaffebordet blev budt velkommen af Kreds
lederen. Derefter fulgte et glimrende Foredrag af OZ9R, 
der paa sin saglige og kyndige Maade gennemgik selv 
de mindste Ting. Det var heller ikke ganske faa Spørgs- 
maal, 9R maatte besvare, inden de forskellige Hams 
havde faaet deres Videbegær tilfredsstillet. At alle var 
begejstrede tor det glimrende Foredrag og Spørgetimen 
talte for sig selv.

Derefter spistes den medbragte Madpakke. I et 
amerikansk Lotteri blev der bortloddet mange værdi
fulde Præmier, bl. a. 1 Stk. O 40/1000 og RV 75/1000. 
Rørene maa aabenbart have holdt meget af hinanden, 
eftersom de begge sørgede for at komme til Kolding. 
OZ7MQ og 2JA blev de heldige. Da OZ3FM bor i 
Nærheden af vort Lokale, var der ogsaa Stationsbesøg, 
og man saa her en virkelig fuldført ECO-PA til saa
vel Fone som CW.

Selvfølgelig blev ogsaa Sommerlejren drøftet, og vi 
kunde alle blive enige om, at det var vanskeligt at faa 
den lige centralt for alle, Under Punktet „Kammeratligt 
Samvær“ blev der drøftet og diskuteret mange for
skellige Problemer, og det blev sent, inden de sidste 
forlod Lokalet. Vi Horsens-Hams vil sige: „Tak for 
sidst og paa snarligt Gensyn“! OZ3XA.

Kolding-Fredericia.
Der afholdtes Møde hos OZ2PW den 27. April, 

hvor Sommerens Arbejde blev drøftet. OZ1JW maa 
paa Grund af manglende Tid opgive de korte Bølger 
og hvad dertil hører. Der var stor Stemning for at 
faa OZ7MQ til at tage Posten som Afdelingsleder, 
og han ventes derfor valgt paa næste Møde, naar 
Fredericianerne ogsaa kommer til Stede.

Der har i den sidste Tid været arbejdet ihærdigt for 
at faa Apparaterne klar til Ultrakortbølgeforsøg. DR479 
har 2 Stk. 112 MHz (2,5 m) Transceivers klar til Brug, 
og 1AQ og 7MQ har hver bygget en 56 MHz Sta
tion. Det er Meningen at tage baade en 56 og 112 
MHz Station med ud i Marken for at faa undersøgt, 
hvad der egner sig bedst under de forskellige Forhold. 
Sidste Aars bedste Resultat blev jo 27 km Afstand paa 
112 MHz, og det lod til, at det kunde blive bedre 
endnu, blot det hele blev gennemeksperimenteret.

56 MHz Bølgen gaar sikkert bedre igennem end 112 
MHz, saa vi regner med at kunne diskutere Forsøgene 
over 56 MHz Stationerne, hvis der skulde vise sig
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Vanskeligheder paa 112 MHz. Vi naar imidlertid snart 
op paa saa store Afstande, at det er uoverkommeligt 
at køre derud, hvis man skal naa mere end et Par 
Forsøg paa en Søndag. Det vilde være meget bedre, 
om der kom et Samarbejde i Gang mellem Afdelingerne, 
saa flere høje Punkter i et større Omraade til en be
stemt Tid kunde besættes, helst baade med 56 og 112 
MHz Stationer.

Paa den Maade kunde de lange Køreture spares, og 
der vilde blive mere Spænding ved Forsøgene, naar 
der paa denne Maade kom uanede Chancer for DX! 
Er der Interesse for Sagen, bedes man skrive til 
OZ7MQ og aftale nærmere med ham, saa der kan 
komme rigtig mange i Luften paa samme Tid. OZIJW.

Hvornaar sker der noget fra Odinstaarnet?
Red.

Aarhus-Afdelingens Rævejagt.
Søndag d. 21. Maj afholder Aarhus-Afdelingen en 

Rævejagt paa 3,5 MHz. OZ2Q vil agere Ræv. Di
striktet bliver mellem Randers Landevej og ud til 
Havet Nord-Øst for Aarhus. Største Radius ikke over 
12 km fra Domkirken. Vi trækker en lige Linie fra 
Lisbjerg til Aastrup. (Se paa et Kort).

„Ræven“ vil være paa Plads Kl. 9,30, og der sendes 
5 Minutter hvert Kvarter. Vi mødes i „Hulen“ Kl.
11,30 og vil derefter gaa til nærmeste Kro og slutte 
Jagten. Alle Jægere, der finder Ræven, faar Præmie. 
Der vil blive udleveret en lukket Kuvert til hver Del
tager, og den faas hos undertegnede. Horsens og Ran
ders Afd. er indbudt, og Deltagelse er gratis. Og saa 
siger jeg som Kipling: „God Jagt“! OZ9A.

Randers.
Sidste Møde afholdtes d. 29. April hos OZ4AX. 

Tilslutningen var nogenlunde, men kunde dog have 
været bedre, idet 3J og 8JB arbejdede paa Nathold. 
5R foreviste sin nye Kortbølgemodtager, lavet paa for- 
cromet Messing — virkelig pænt Arbejde.

Under Kaffebordet drøftedes forskellige Ting, bl. a. 
Rævejagten i Aarhus d. 21. Maj. Det lod til, at man 
godt kunde blive nogle Stykker, maaske 2 private 
Biler. Dernæst var der Tale om at begynde et Morse- 
kursus, men da det er Sommeren, vi gaar i Møde, vil 
Tilslutningen nok blive for lille, selv om det kun er 
en Aften ugentlig.

Kl. 23 var der aftalt QSO med 3J, men grundet paaen 
lille Misforstaaelse lykkedes det ikke. Mødet sluttede 
med, at en Forfriskning serveredes nede paa 3G’s 
Værksted. — Næste Møde afholdes Lørdag d. 20: 
Maj hos Bankassistent P. Berg Madsen, Hobrovej 32. 
Mød talrigt. OZ4AX.

Kreds 8.
Kredsmødet i Aalborg.

Søndag d. 16/4 afholdtes paa Hotel Hafnia i Aalborg 
et stort Kredsmøde, som vor Landskredsleder havde 
arrangeret. Af samtlige Medlemmer i 8. Kreds var der 
mødt ca. 30. Mødet indlededes med fælles Kaffebord, 
hvor Landskredslederen bød alle velkommen. OZ7ON 
valgtes til Dirigent, hvorefter forskellige Amatører havde 
Ordet.

Derefter tog man fat paa Valget af en ny Kreds
leder. OZ2S og 5XY blev foreslaaet, og sidstnævnte 
valgtes, da de fleste „Hamser“ mente, at det var mest 
centralt med Kredslederen i Aalborg. Derpaa gik man 
over til Drøftelse af Oprettelse af eventuelle Afdelin
ger, men blev enige om at overlade dette Spørgs- 
maal til et senere Møde. En Aalborg-Afdeling med 
derunder hørende Distrikter er saa godt som en 
Kendsgerning. Spørgsmaalet om et Afdelingslokale i 
Aalborg diskuteredes ogsaa.

Under „Eventuelt“ kom man ind paa Tale om Ræve
jagter, og Stemningen derfor var stor. Jeg henstiller 
derfor til samtlige Amatører i 8. Kreds, at de faar 
bygget Pejlemodtagere snarest muligt, saa de kan være 
klar til hurtig Udrykning. OZ8D kom med et fb For
slag om, at vi alle skulde sige du til hinanden, og det 
blev enstemmig vedtaget, hvorefter Kortbølgesnakken 
gik livligt, og den rigtige Ham Spirit kom til Udfol
delse.

Da Tiden nærmede sig Spisetid, enedes man om at 
spise til Aften paa Konditoriet „Kristine“. Paa Vejen 
derop havde vi desværre det Uheld at tabe OZ2G, 
men han blev senere fundet paa Banegaarden, da 
Landskredslederen og 3FM skulde rejse hjem. Efter- 
haanden, som Tiden skred frem, var der flere Hams, 
som faldt fra, men de sidste afsluttede det vellykkede 
Møde paa Etablissementet „Roxy“, hvor de sad og 
sludrede til langt ud paa Aftenen.

Jeg vil gerne paa Nordjydernes og egne Vegne sige 
Landskredslederen Tak for, at han vilde rejse den lange 
Vej fra Horsens og her op for at arrangere dette fb 
Møde. Da kun Halvdelen af Medlemmerne var mødt 
op, henstiller jeg til dem at møde alle, naar der igen 
sker noget. OZ5XY.

Kreds 9.
Bornholm.

Generalforsamlingen d. 30. April fik et meget roligt 
og sagligt Forløb. Kredslederen OZ4IM bød velkommen 
og foreslog til Dirigent Medlem Nr. 1560, Ove Hansen, 
som valgtes. Dirigenten takkede for Valget og gav 
Ordet til OZ4IM, der aflagde en meget sparsom Be
retning om Vinterens Arbejde: Morsekursus og Fore
drag, der var blevet ledet af de lokale Amatører. 
Endvidere vedtoges det enstemmigt at sende OZ2Q en 
telegrafisk Hilsen som Tak for Foredraget d. 16. April.

Kassererens Regnskab godkendtes enstemmigt. Fra 
en negativ Kassebeholdning havde Kassereren faaet 
Kassebeholdningen 11,08 Kr. over i den rigtige Retning. 
Status viste, at Foreningen ejede Aktiver for 50 Kr.* 
og Passiver fandtes ikke. Valget af Bestyrelse gav nogen 
Ændring i dennes Sammensætning, 4IM afgik som 
Kredsleder, og 4RB indtraadte i hans Sted samtidig 
med, at han overtog Pladsen som Afdelingsleder i Rønne 
efter 4AC, der ønskede sig fritaget. 4IM fortsætter dog 
som Kredsleder Perioden ud indtil August. 4AD gen
valgtes som Sekretær, og til Bestyrelsesmedlem ny
valgtes Nr. 1560 og 4BR i Stedet for 4BN.

Under „Eventuelt“ drøftedes Rævejagter, Sommerlejr 
og 56 MHz Forsøgskreds. De første 2 Ting overlodes 
til Bestyrelsen at tage sig af og det sidste til 4KA. 
Kl. 17,45 sluttedes af, og alle havde sikkert haft en 
god udbytterig Eftermiddag. OZ4IM.
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Bornholmsk Rævejagt.
9. Kreds afholder Rævejagt Søndag d. 4. Juni i 

Samarbejde med Bornholms Motorsport. Startpenge 1 
Kr. indbetales samtidig med Indtegning til Kassereren 
OZ4BR senest 1 Uge før Jagten.

Modtageren skal gerne være i Orden 1 Uge før 
Jagten, da det er Hensigten at foretage Kalibrerings- 
Udsendelse med den nye „Ræv" CO-PA, Frekvens 
1830 kHz. Starttid etc. opgives ved Henvendelse til 
Bestyrelsen. Og saa haaber vi paa god Tilslutning og 
fb WX. OZ4RB. .

Den store fynske Rævejagt.
Denne interessante Begivenhed foregaar i Aar den

18. Juni og i to Afdelinger: En Nat- og en Dag- 
Rævejagt. Nat-Jagten begynder Kl. 0,30 og varer til 
Kl. 4,00, mens Dag-Jagten varer fra Kl. 11,00 til Kl.
15,00. Omraadet er det sædvanlige fra Nyborg til 
Odense-Faaborg over Nr. Broby og Kysten rundt til 
Svendborg og Nyborg.

Første Mand, som kommer til Ræven, faar 25 Points, 
den næste 24 o. s. v., og den, der naar begge Ræve, 
faar yderligere 25 Points. Første Mand til Dag-Jagten 
bliver Vinder af Vandrepokalen. De andre Præmier 
uddeles til dem, der har det største Antal Points. 
Præmielisten offentliggøres i næste „OZ".

Rævene sender paa Frekvensen 1830 kHz, og Kalde- 
signalet bliver med forventet Tilladelse OZ4EDR. Til 
første Jagt (Nat-Jagten) bliver Sendetiderne paa 3 
Minutter hver Gang. Der sendes første Gang Kl. 0,30, 
næste Gang Kl. 1,00, derpaa Kl. 1,30 og derefter hvert 
Kvarter til Kl. 4,00. Under denne Jagt maa „Ræven" 
ikke være i Hus. Den skal være i det Fri og være synlig 
fra 10 m Afstand højst 50 m fra offentlig Vej og mindst 
100 m fra Bebyggelse.

Under Dag-Jagten sendes der ogsaa 3 Minutter ad 
Gangen, første Gang Kl. 11,00, saa Kl. 11,30 og Kl.
12,00 og derefter hvert Kvarter indtil Kl. 15,00. Ved 
denne Lejlighed er „Ræven" frit stillet, om den vil 
være i Hus eller ikke, men der maa ikke være mere 
end 50 m til offentlig Vej og mindst 100 m til nærmeste 
Nabo eller Bebyggelse. For begge Jagter gælder det, 
at naar Udsendelsen sluttes, opgives QRA, og , Ræven“ 
anviser Lejrplads. Værelser kan jo ogsaa bestilles paa 
Hoteller indenfor Omraadet, saa der kan blive Lejlighed 
til en god Hvil mellem Jagterne.

Kl. 16 er der Præmieuddeling ved et fælles Kaffebord 
paa Ringe Hotel, og vi haaber, at Programmet denne Gang 
er saa stort, at der kommer Deltagere fra hele Landet.

Paa Fyns-Kredsens Vegne 
OZ5G.

I„LA‘‘ meddeles, at det norske Telegrafstyres Maale- 
station LFA lejlighedsvis vil sende i Amatørbaandene 

og opkalde Amatørerne for Kontrol eller Frekvcns- 
maaling. Opkaldninger fra denne Station skal besvares 
paa sædvanlig Maade, og de norske Amatører maa 
rette sig efter de Instruktioner, der eventuelt gives. 
Paa den Maade bliver der holdt Kontrol med Ama
tørerne, og der sendes skriftlig Bekræftelse for Paatale 
af eventuelle Overtrædelser.

Radio Ekko Medlem af E.D.R.

Det er os en Glæde at meddele, at „Radio Ekko" 
med Stationerne OZ5ED og OZ7O nu er blevet ind
meldt i E.D.R. Vor Forening er jo interesseret i et 
Samarbejde med alle betydelige Faktorer indenfor Ama
tørbevægelsen, hvortil „Radio Ekko“ i høj Grad hører. 
Dette Blad har i Løbet af forbavsende kort Tid naaet 
en meget fin Position i vor hjemlige Radioverden. Men 
det redigeres jo ogsaa af den populære „George W.", 
som i Tide har forstaaet, at et Radioblad af 1939 skal 
bringe mere end blot tør Teknik. Aktuel Reportage og vir
kelig journalistisk Behandling af Stoffet er en Nødven
dighed for den moderne Fagpresse. Det er netop, hvad 
vi møder i „Radio Ekko", som ogsaa er saa stærkt 
præget af Redaktørens Personlighed. Vi staar med 
andre Ord her overfor et Blad, som virkelig har et 
„Ansigt", og det er noget, som den intelligente og 
tænkende Læser altid vil vide at goutere. Hermed 
ønsker vi „Radio Ekko" hjerteligt velkommen i E.D.R,

56 MHz Forsøgsudsendelser.

OZ5LBC paabegynder nu en Serie Forsøgsudsen
delser paa 5 m og sender hver Søndag Formiddag mel
lem Kl. 7 og 11 DNT. Han er meget interesseret i 
Rapporter, da der bruges en styret Sender med 10 
Watt Output. Senderen er meget højt beliggende — 
ca. 12 m — frit ud mod Øresund.

Social-Demokratens Radio-Tillæg aftrykte forleden 
en Del af vor Leder i Februar „OZ" og knyttede 

bl. a. følgende Bemærkninger hertil: „I Almindelighed 
tror vi, at det vil være rimeligt at tage Hensyn til Aflytning 
ogsaa udenfor danske Sendetider. Antagelig vil Kort
bølgeamatørerne være enige heri. Der er saa meget 
mere Grund til at tro dette, som det nævnte Blad i„OZ“) 
opfordrer Amatørerne til i Fredelighed at søge bilagt 
Konflikter med Lytterne. Dette er den rigtige Maade 
at gribe Sagen an paa. Der kan sikkert heller ikke 
være Tvivl om, at ved god Vilje fra begge Sider kan 
Lytterne faa deres Ret samtidig med, at Kortbølge
amatørerne ogsaa faar Mulighed for at udføre deres 
paa mange Maader særdeles vigtige Radiogerning“.

Naar man lytter til de danske Telefoniamatører paa
3,5 MHz tidligt Søndag Morgen, faar man ofte 

et levende Indtryk af, at OZ1K i Ringkøbing lider 
under et „Kompleks“, der hedder E.D.R. og 7F. Hvor 
interessant det end kan være, tror vi dog ikke, der 
gives Amatører Sendetilladelse, for at de skal lufte 
deres sjælelige Vanskeligheder paa den Maade. Mon 
ikke en lille Advarsel fra Generaldirektoratet + en 
Omgang Psykoanalyse skulde vise sig at være nyttigt 
i et Sygdomstilfælde af saa specifik Art?
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QR A-RUBRIKKEN.
Nye liccnserede Stationer.

x OZ2AV - Aage Hvidt Vilsbøll, Hunderupvej 36,3, o. G., Odense.
OZ4AX - Axel Andersen, Østervangsvej 6, Randers.

x OZ4Z - N. K. Olesen, Albani Torv 7,2, Odense.
x OZ6O - Ernst V. S. Hein, Kochsgade 79,2, Odense.
x OZ7FN - Frits H. Nielsen, Viborgvej 8, Svenstrup, Jylland,
x OZ7GR - Hans Chr. Grunfeld, Mosevej 2,2, Søborg.

OZ7I - Osvald B. Madsen, Søndergade, Hvidbjerg St. (Thy).
OZ7LK - Louis N. Karlsen, Vigerslevvej 58,2 th., Valby.
OZ7XP - Ejner Mikkelsen, Fælledvej 34, Horsens.

* OZ9V - Franz Josef Kr. Hansen, Tousvej 24,1, Aabyhøj.

Atter licenseret.
* x OZ9L - Laurids Riis Nielsen, Nyvangsvej 18, Odense.

Ændringer.
OZ5XY og 7AD har faaet Tilladelse til at benytte Senderen hele 

Døgnet.

Indregistrerede Modtagerstationer.
OZ-DR507 - William Sørensen, Vestergade 72, Horsens. 
OZ-DR508 - Holger Graugaard, Borgergade 10, Horsens. 
OZ-DR509 - Gerhard Rasmussen, Frederiksgade 30, Horsens. 
OZ-DR510 - S. P. Hansted, Frederiksgade 72, Horsens.
OZ-DR511 - Svend Jørgensen, Egebjerg.
OZ-DR512 - Rasmus Therkelsen, Sønderbrogade 55, Horsens. 
OZ-DR513 - S. J. Basse, Søndergade 29, Horsens.
OZ-DR514 - Anker Porsgaard, Darlingsvej, Bækkelund, Horsens. 
OZ-DR515 - Svend Aage Klein, Vestergade 18, Horsens. 
OZ-DR516 - Erik Madsen, Ahlefeldtsgade 11, Rudkøbing. 
OZ-DR517 - C. S. Christensen, Hundrup, Løgstør.
OZ-DR518 » Ole Jensen, Tværgade 53, Nykøbing F.
OZ-DR519 - Evald S. Norlander, Bjerregaard pr. Kolding. 
OZ-DR520 - Poul Nielsen, Gartnergade 4,1 tv., København N. 
OZ-DR521 - Carl Nielsen, Bordinggaard, Lønborg.

Nye Medlemmer.
1615 - Erik Madsen, Politimesterboligen, Ahlefeldtsgade 11, Rudkbg.
1616 - Hans Oluf Bennedsen, Strandvej 167,3, Hellerup.
1617 - Aage Lending, Kreibergsgade 20, Nykøbing F.
1618 - Viggo Madsen, Bøvlingbjerg.
1619 - Ole Jensen, Villa „Kronborg“, Gedser.
1620 - „Radio Ekko“ (OZ5ED/OZ7O), Mothsvej 5, Holte.
1621 - Ivan Kjeldsen, Lollandsvej 33,3 tv , København F.
1622 - Carl Nielsen, Bordinggaard, Lønborg.
1623 - Henning Christiansen, Fynsgade 55, Esbjerg.
1624 - Martinus Nielsen, M/S Robert Mærsk, D/S Svendborg, Kgs.

Nytorv 8, København K.
1625 - Aksel Viggo Abildgaard, Sorgenfrivej 2, Lyngby.
1626 - Edmund Melbo, Cypernsvej 3,1, København K.

Atter Medlem.
425 - Nils Aa. Jacobsen, Aarup.
585 - L. Riis Nielsen (OZ9L), Nyvangsvej 18, St., Odense.
931 - F. Eggeling (OZ7FE), Nørrevoldgade 42,4, København K. 
961 - Jørgen Nielsen (OZ7NJ), Erik Menvedsvej 3,3, Kbhvn. V. 
989 - Carl B. Andersen (OZ8E), Nørregade 122 A,2, Esbjerg.

Nye Adresser.
409 - Arne Scharff (OZ2F), Vangedevej 33 A, Gentofte.
449 - Erik Petersen (OZ9P), Østerbrogade 60,1 tv., København 0. 
665 - N. Horup (OZ9NH), C. J. Frandsensvej 11,1, Kbhvn. N. 
827 - Poul Holst (OZ7K), Sdr Strandvej 8,2, Helsingør.

832 - William Petersen, Melløse, Skævinge.
863 - Sv. Erik Andersen, Carl Nielsens Alle 4,4, København 0. 
871 - Tage Fjordvang (OZ4TF), c/o Akselborgs Pensionat, Kirke-

gade 20,3, Esbjerg. 
912 - Willy Wanting Hansen (OZ4Q), Vermlandsgade 74,1, Kbh. S. 
921 - Th. K. Rasmussen (OZ7TR), Einersvej 17, Lyngby.
956 - Peter Velløv, Fuglegaardsvænget 43 A. 1, Gentofte.
987 - Chr. Thiersing, Rakelsvej 2,3, Hellerup.

1017 - N. K. Godskesen (OZ4G), Villa „Ruth", Pilshusevej, Nyborg. 
1111 - Svend Aage Laursen, Nørregade 15, Grenaa.
1116 - Olaf Rasmussen (OZ7X), Nansensgade 11,2 tv., Odense. 
1122 - Henning Planck (OZ1HP), Lystrupvej 13, Brønshøj.
1182 - Svend A. Pedersen (OZ5GW), Præstevangsvej, Hasle, Aarhus. 
1208 - Niels Kristian Sørensen (OZ2QZ), Johnstruphøj pr Ballerup. 
1210 - Herman Møller, c/o C. P. Clausen, Storegade 21, Thisted. 
1284 - Børge Christensen, AalyKkehaven 3i, St. th , Odense.
1286 - Chr. Jørgensen (OZ5CJi, Slotsalle 2, Augustenborg.
1355 - R. C. Jensen, Maagevej 14, Odense.
1379 - Aage H. Vilsbøll (OZ2AV), Gerritsgade 32, Svendborg. 
1383 - Sv. B. Andersen, Frederikssundsvej 33,3 tv., København N. 
1427 - Jørgen Quijtgaard (OZ7JQ), Ingeniørkasernen, Kbhvn. 0. 
1462 - Erik Jeppesen, Moselgade 26, St., København S.
1487 - L. H. G. Bahnson, Galten St.
1491 - Hans Jørgensen, Adr. Smedem. B. Poulsen, Branderup J. 
1507 - M. Pedersen, Manstrup pr. Aggersund.
1584 - A. Bjøm-Jeppesen, Vejen Brugsforening, Vejen.
1619 - Ole Jensen, Tværgade 53,1 tv., Nykøbing F.

Pladsmangel
gør det desværre nødvendigt for os i denne Maaned 
at udskyde „Causerier under Antennen“, Fortsættelsen 
af Artiklen om Beregning af Nettransformatorer og 
Sikkerhedsregler ved Betjening af Sendere foruden en 
Del andet interessant Stof. Red

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

Teknisk Redaktør: Henrik Nielsen, Christianehøj 134, Søborg. 
Alt teknisk Stof og Komponenter til Anmeldelse sendes hertil.

Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloveni: Helmer 
Fogedgaard pr. Skrøbelev St. Hertil sendes alt øvrigt Stof, som 
ønskes optaget i Bladet. Redaktionen slutter den 5., og 
Klicheer bestilles den 1. 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. Hertil 
sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold.

Kasserer: H. V. R. Hansen, Aalekistevej 211,1 th., Vanløse, 
Tlf. Damsø 2871 x. Hertil sendes alt vedrørende Indmeldelser, 
Adresseændringer og Pengesager. (Giro Nr. 22116).

QSL-Ekspeditør: 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: Kai Nielsen, Alhambravej 3, København V. 

Telefon Vester 2425y. Amatør-Annoncer sendes til Kassereren 
og betales forud. ______

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

Afleveret til Postvæsenet Lørdag den 13. Maj.

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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