
Oplag: 1075 Eksemplarer.

De nye Amatørbaand.

Spændingen om Amatørernes nye Bølgebaand udløstes 
med Generaldirektoratets Skrivelse af 26. August, som 
vi har aftrykt andetsteds i Bladet. Vi bemærker straks 
med Glæde, at vort Ønske om at faa et 1,8 MHz 
Baand i Stedet for de tidligere Enkeltfrekvenser er 
imødekommet. Dette skylder vi Generaldirektoratet 
Tak for.

Paa 3,5 MHz blev Forholdene som ventet, efter at 
Baandet gennem internationale Vedtagelser deltes i to 
Stumper. Det er værd at bemærke, at Indehavere af 
40 Tegns Certifikat har faaet en lille Udvidelse, idet 
de nu maa disponere over hele 3,5 MHz Baandets 
lave Frekvens-Afsnit. Denne Ordning er kommet i 
Stand i Henhold til E.D.R.s Ønske om at spare Amatø
rerne for altfor mange Grænser at tage sig i Agt for.

7 MHz er vort Smertensbarn. Kun fra 7010-7190 
kHz blev der reelt tilbage af vort vigtigste all-round 
Baand. Ganske vist maa vi fra Kl 2 til 14 ogsaa 
benytte den sidste Trediedel af det oprindelige Amatør
baand (7190-7290 kHz). Større Betydning faar det dog 
ikke, idet det er paa Tidspunkter, hvor Folk normalt 
sover eller har deres Arbejde at passe. I Realiteten 
har vi altsaa mistet 1/3 af vort 7 MHz Baand, skønt 
det efter Cairo-Konferencen saa smukt hed, at Amatø
rerne skulde dele det paagældende Omraade med Radio
fonistationerne. Nu blev vi i Stedet for skudt ud.

At danske Amatører overhovedet faar Lov til at 
vise sig paa Omraadet 7190-7290 kHz skyldes, at 
E.D.R. under forskellige Forhandlinger meget energisk 
har henstillet til Generaldirektoratet om at overlade os 
hele det internationale Baand ubeskaaret. Generaldirek
toratet har derefter forespurgt i 7 Lande, hvordan man 
dér vilde gribe Sagen an. Da Resultatet blev, at de
4 Lande helt nægter Amatørerne Plads paa den

omstridte Trediedel af Baandet, mens 3 Lande over
hovedet ingen Indskrænkninger foretager, er man her i 
Landet blevet staaende ved et Kompromis.

Det er ganske interessant at lægge Mærke til, at 
man i Virkeligheden er meget bange for Forstyrrelser 
fra Amatørstationerne. Og Logik kan overhovedet 
ikke øjnes i denne Cairo-Vedtagelse, naar Amatører i 
visse europæiske Lande foruden de øvrige Verdensdeles 
kraftige Amatørstationer maa genere Radiofonisenderne 
i Amatørbaandet, ligesaa meget de formaar. At de 
nærgaaende Underholdnings-Stationer vil faa det ,hedt‘ 
paa det Omraade, de har ranet fra Amatørerne, nærer 
vi ingen Tvivl om. Og vi under dem det af ganske 
Hjerte! Ikke mindst vore amerikanske Kolleger har 
bebudet at ville gaa haardt frem mod det Radiofoni- 
„Utøj“, der begynder at brede sig paa vore Baand.

Vore øvrige Bølgebaand paa 14, 28, 56 og 112 MHz 
svarer nogenlunde til de internationalt tildelte. Der er 
hele Vejen igennem afskaaret en „Sikkerheds-Margen“ 
i begge Ender, stigende fra 5 kHz paa 3,5 MHz Baandet 
til ikke mindre end 160 kHz paa 112 MHz Baandet. 
Muligvis kan dette i enkelte Tilfælde være hensigts
mæssigt, selv om det er vort Indtryk, at det mere 
er de kommercielle Stationer, der gaar Amatørernes 
Rettigheder for nær end omvendt.

I de Forhandlinger, som E.D.R. har haft med General
direktoratet ved Fastsættelsen af de nye Amatørbaand, 
har vi mødt en udstrakt Velvilje og Imødekommenhed. 
Det er os en virkelig Glæde at kunne fortælle de 
danske Amatører, at vore Telegrafmyndigheder viser 
os stor Forstaaelse og har opfyldt vore Ønsker i saa 
høj Grad, som man af Hensyn til Udlandet finder 
forsvarligt. Her er dog altsaa et virkelig Lyspunkt 
midt i alle Sorgerne! H. F.
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Kortbølgestation

OZ7BO

OZ7BO’s

Sender.

H e l l e r u p .

Siden Stationen blev beskrevet i „OZ“ i Februar 
1937, er den undergaaet væsentlige Ændringer. End
videre er den flyttet til en gunstigere QTH, hvor der 
var Mulighed for en virkelig god Antenne, Det første, 
der blev foretaget efter Flytningen, var da ogsaa at 
rigge en 20 m Zepp op paa to 15 m Granmaster. Re
sultaterne med denne har fuldt opfyldt Forventningerne.

Senderen er en 3-Trins styret Sender med Tri-tet/ 
ECO-Oscillator (4654), Buffer (4654) og PÅ (PC 1,5/ 
100). Den er interimistisk opbygget paa en Træplade. 
Senderen er anbragt paa et særligt dertil indrettet 
Bord (se Foto). Paa Hylden under Bordet er Kraftan- 
læget monteret:

300 Volt Gitterspændings-Ensretter,
300 „ for Oscillator,
600 ,, „ Buffer og PA-Skærmgittersp.,

2000 „ „ PA.

Transformatoren til PA-Trinet (2x2000 Volt 300 
mA) er trillet paa OZ7T’s Drejebænk.

Senderens højfrekvente Del er anbragt paa Bord
pladen, idet de forskellige Spændinger er ført op til 
en Klemliste paa en Bagvæg. Paa Bagvæggen er end
videre Omskiftere og Glødestrømsreostater, saaledes at 
praktisk talt alle forekommende Senderør og Opstil
linger kan tilsluttes. Paa Bagvæggen over Hylden sidder 
Instrumenterne, der ved Hjælp af Jacks kan flyttes  
rundt i de forskellige Kredsløb. Antenneafstemningen 
er ligeledes bygget ind i Bagvæggen.

Da hele Senderen er placeret nogle Meter fra Ope
ratørens Plads er den fjernstyret, som det fremgaar af 
Fig. 1. Sluttes Strømmen ved „A“, faar samtlige Rør 
(i Sender og Ensrettere) Glødestrøm, og endvidere 
starter Gitterspændings-Ensretteren. Sluttes derefter ved

„B“ (d. v. s. der sættes Anodespænding paa Oscilla
toren) vil HT-Relæet efter 20-30 Sekunders Forløb 
slutte Strømmen til HT-Transformatorerne (600 og 
2000 Volt). Samtidig skiftes Antennen ved et Relæ 
fra Modtager til Sender. Ved i Oscillatoren at benytte 
et indirekte opvarmet Rør opnaar man altsaa en Be
skyttelse af Kviksølv-Ensretterrørenes Glødetraad. Har 
man glemt at afbryde „B“ og trykker paa „A“, vil 
Anodespænding først tilsluttes, naar Oscillatoren er 
varmet op.

Nøglerelæet faar, som vist, Spænding fra Gittersp.- 
Ensretteren. Samtlige Relæer er viklet til at arbejde 
med ringe Strøm (20-30 mA).

Ved DX-Arbejde. hvor der sædvanligvis ikke stilles 
Krav om BK, foregaar Nøgling i 600 Volt-Ensret- 
terens Plus, der forsyner Buffer med Anodespænding 
og PA med Skærmgittersp. (gennem en Faldmodstand). 
Fordelene ved denne Nøglemetode er: Pæn Tegnform, 
absolut Klikfrihed og Signal uden nogen Art af Spacer, 
idet Oscillator har to „døde“ Trin til Antennen. Ved 
et særligt Arrangement kan der ogsaa nøgles i Oscil
latoren, hvorved BK er mulig. Der benyttes i saa Fald 
kun nogle faa Meter Antenne til Modtageren.

Den kombinerede Frekvensmaaler og Monitor (ses paa 
Fot. II) er udst. med to Anordninger, der gør dette iøvrigt

OZ7BO’s Modtagerbord.



normale Instrument værdig til Omtale. Som det ses 
paa Diagrammet (Fig. 2) er der tre Kapaciteter over 
Spolen: Cl (ca. 100 μμF) er en semivariabel Baand- 
sætter, der bestemmer Spredningen (3480-3680 kHz 
over 180°). Den er justeret en Gang for alle. C2 giver 
den egentlige Afstemning. Endelig er C3 en ganske

lille Kondensator med kun een Rotor og een Stator. 
Ved dens Hjælp kompenseres for Krybning, der er 
uundgaaelig, idet den væsentlig skyldes Ændring i 
Rørkapaciteter. Herved er det muligt straks at maale 
korrekt. Fidusen er stjaalet fra OZ2PX.

Hjælpeoscillatoren er en EF9 som Tri-tet-Oscillator. 
Som bekendt er i Tri-tet Indstillingen af Kondensatoren 
i Kathodekredsen ukritisk. Den kan derfor passende 
være semivariabel. Omskifteren „O“ muliggør Anven
delsen af baade 3,5 og 7 MHz Krystaller. Ved at 
indstille ECO-Oscillatoren til Nulstød med Krystal
oscillatoren har man et hurtigt Middel til at justere 
Temperaturkompensationen. Herudover kan man altid 
hurtigt og nemt maale et Krystal uden at skulle starte 
Sender, Modtager o. s. v.

Modtageren er en RCA-Super Type ACR 175. 
Frekvensomraadet er 600 kHz til 60 MHz. Navnlig

Amatørens Rørprobemer.
Grundet paa talrige Besværligheder blandt Amatø

rerne med det amerikanske Rør 6L6EG har vi taget 
Sagen op til Undersøgelse. I Modsætning til 6L6 og 
6L6G, der er udmærkede Rør, nægtede 6L6EG at 
arbejde normalt, det vil sige, periodisk faldt dets Output 
ned til ca. 1/5 af det maximale, hvad enten det arbej
dede som Lavfrekvens- eller Højfrekvensforstærker. 
Amatører, der ikke havde almindelig 6L6G at sætte i 
i Stedet for, kastede selvfølgelig først Mistanken paa 
deres Forstærker eller Sender.

Ved f. Eks. hurtigt at slukke og atter tænde for 
Apparatet kunde der opnaas normalt Output et Stykke 
Tid, saa meget tydede ogsaa paa daarlig Fordindelse 
eller defekt Modstand. Ved at fjerne Kolben paa saadan 
en 6L6EG viste det sig, at 6L6EG ikke var identisk 
med det amerikanske Rør 6L6 eller 6L6G, der er 
Beam-Rør, d. v. s. en Pentode med et Par særligt 
udformede „Straale“ Plader, der samtidig virker som 
Fanggitter. I 6L6EG existerede disse Plader overhovedet 
ikke; i Stedet var der anbragt et ganske normalt Fang
gitter, der var ført særskilt ud til Ben Nr. 6. (Dette Ben 
havde Amatørerne ganske selvfølgeligt ikke regnet med).

Iøvrigt findes dette Ben ikke paa normale 6L6 eller 
6L6G. Den øvrige Konstruktion var fuldkommen som
i 6L6, samme Katode, Gitter, Skærmgitter og Plade. 
Ved at forbinde Fanggitteret til Katoden arbejdede 
Røret ganske normalt, og Output var omtrent det 
samme som en normal 6L6 eller 6L6G, om end Virk
ningsgraden var lidt lavere. Røret er sikkert af Ameri
kanerne bragt paa det europæiske Marked af Patent
hensyn. Amerikanske Rør af Octal-Type, der foruden 
„G“ Betegnelsen (Glas) ogsaa har et „E“, er af speciel 
Konstruktion for Europa (Patenter).

6L6EG maa nærmest sammenlignes med Philips 4654 
og Tungsram OS 18/600; dog har disse Rør en betydelig 
højere Anodeisolation, idet Pladen jo som bekendt er 
ført ud i Toppen. 6L6EG’s udførte Fanggitter rummer 
en Mulighed for Fanggittermodulation. Vi har dog 
endnu ikke haft Lejlighed til at prøve det. Ved Høj
frekvensanvendelse af Røret som Buffer eller Oscilla
tor kan man forbinde Fanggitter til Skærmgitter og 
opnaa bedre Skærmning. OZ9R

ved BK-Arbejde er det behageligt med en saa selektiv 
og godt skærmet Modtager, idet det ved Hjælp af 
AVC er muligt med 20-30 Watt Input at lytte til 
sine egne Signaler paa Grundfrekvensen, uden at Mod
tageren paralyseres eller overstyres. Stiger Input yder
ligere, blokeres Modtageren simpelthen af den automa
tiske Gitterspænding og er først modtageklar ca. 1 
Sekund efter, at Nøglen er sluppet. OZ7BO.
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Oscillografen set fra Siden.

Modulationsmeter
med

Katodestrålerør DG7-2.

_Af Henrik Nielsen, OZ9R.

Der har tidligeie her i „OZ“ vaeret omtalt et Mo- 
dulationsmeter med Katodestraalerør. Vi vil denne Gang 
bringe den fuldstændige gennemarbejdede Konstruktion, 
idet vi dog har valgt et Rør af noget større Type end 
det i December „OZ“ 1938 beskrevne DG3-1 med en 
Skærmdiameter paa 35 mm.

Naar man skal til at anskaffe sig et saa forholdsvis 
dyrt Instrument som en Katodestraaleoscillograf, er det 
sikkert en god Ide at udbygge den, saa det er en vir
kelig brugbar Katodestraaleoscillograf og ikke bare et 
Modulationsmeter. Vi har tænkt at bringe den i 2 
Konstruktioner, saaledes at den i første Omgang frem
træder som en yderst anvendelig Modulationsmaaler; 
næste Gang følger saa Konstruktionen af Kipp-Gene- 
rator m. m. paa et særskilt Chassis, saaledes at de 2 
Chassis sammenkoblet danner en komplet Oscillograf.

For at undgaa at bygge symmetrisk Kipp-Generator> 
(til Rør som DG7-1 og lign.) er her anvendt det asym
metriske Philips Rør DG7-2, der er af nyeste Dato. 
Afbøjningspladerne for Tilslutning af Kipp-Frekvensen 
er udformet saaledes, at der kompenseres for den 
Trapezforvrængning, der opstaar ved at anvende asym
metrisk Kipp-Spænding.

DG7-2 svarer paa det nærmeste til DG7-1. Samme 
Anodespænding, Glødespænding o. s. v. Følsomheden 
er ved DG7-2 lidt højere. Som Følge af den specielle 
Udformning af Afbøjningspladerne Da—D’2 har det ikke 
været nødvendigt at føre D'2 ud til en Klemmeskrue 
paa Soklen som ved DG7-1. D’2 er her ført til Anoden  
A2. Røret kan arbejde med en Anodespænding paa A2 
paa 800 Volt. Følsomheden paa Afbøjningspladerne 
Di-D’j er da 0,19 mm pr. Volt. Ved f. Eks. 500 Volt 
stiger Følsomheden til 0,35 mm pr. Volt. Vi har derfor i 
Konstruktionen anvendt en Anodespænding paa 500 Volt.

Strømforbruget til et Katodestraalerør et meget ringe 
(1/2 mA). Det er derfor en let Sag at faa tilstrækkelig

udglattet Strøm selv ved Anvendelsen af et simpelt 
Filter bestaaende af en Modstand og et Par Konden
satorer. Der er anvendt Enkeltensretning, og Transfor
matoren kan passende være en normal Modtagernet- 
transformator 2X280 Volt eller 2X300 Volt. Ved at 
anvende 2X300 Volt faas en ensrettet Spænding lige 
efter Ensretterrøret paa 2 X 300 X 1.41 ~ 846 Volt. 
Ensretterrøret kan ogsaa være et normalt Ensretterrør. 
Her er anvendt Tungsram PV495 med begge Anoder 
forbundne. Af Hensyn til den relativt høje Spænding 
bestaar første Afkoblingskondensator i Ensretteren af
2 Stk. 1 μF 1500 Volt Kondensatorer i Serie. Efter 
Afkoblingsmodstanden paa 0,2 M-Ohm er Spændingen 
ca. 500 Volt, og her er derfor anvendt en almindelig 
1 μF 1500 Volt Kondensator.

Modstandene R1-R2-R4-R5 og R6 danner en Bleeder 
eller Spændingsdeler, hvorfra Spændingen til Anode 1 
— Katode og Gitterspænding til Katodestraalerøret

Modula tions- 

Meteret i 

Arbejde. 

Billedet viser 

40%: Modulation 

paa ECO.
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tages. Gitterspændingen, der tages over Potentiometeret 
R2. afkobles endvidere gennem Modstanden R3 og 
Kondensatoren C4. — Afbøjningspladen D’j forbindes 
sammen med Anode 2 direkte til den positive Side af 
Ensretteren. Chassis’et er ogsaa forbunden til den posi
tive Pol. Billedets Skarphed (Focus) indstilles med Po
tentiometeret R5, og Lysstyrken indstilles med Gitter
spændingen (der aldrig maa være Nul). Uden Tilslut
ning til Lavfrekvens- og Højfrekvensbøsningerne (Af
bøjningspladerne Dj-DJ skal der vise sig en ganske 
lille rund Lysplet paa Skærmen.

Hvis Pletten ikke er rund, men har Form af en 
vandret Streg, er det Tegn paa magnetisk Paavirkning 
af Katodestraalen. Nettransformatoren maa da vendes 
saaledes, at det magnetiske Felt ikke kan paavirke 
Billedet. Nettransformatorens Stilling afgøres lettest 
ved Forsøg. Chassis’et maa i alle Tilfælde laves af 1

til 1½ mm Jernplade, for nogenlunde at skærme mag
netisk. Den omtalte Plet er meget farlig for Skærmen og 
maa holdes saa svag som mulig (stor negativ Gitter
spænding). Anodestrømmen maa straks afbrydes, saa 
snart det er konstateret, om Røret er fri for magnetisk 
Paavirkning. En for kraftig og langvarig stærkt kon
centreret Plet vil brænde det fluorescerende Lag paa 
Skærmen.

Ved Maaling med Modulationsmeteret tilsluttes LF 
Jord til den „kolde" Ende af Modulationstransformator 
eller Heising-Drossel (nærmest Ensretteren). LF^ tilsluttes 
den „varme“ Ende af Modulationsdrossel eller Trans
formator. Tilslutningspunktet skal dog være fri for 
Højfrekvens, altsaa ved Anodemodulation, paa den 
anden Side af Højfrekvensdrossel eller Afkoblingskon- 
densator for Højfrekvens. Ved at dreje R8 og sætte 
Omskifteren paa forskellige Modstandsværdier vil man 
finde en vandret Streg af passende Længde paa Skærmen.

Højfrekvensspænding tilsluttes HF^. Højfrekvens- 
Nulledning er praktisk talt altid det samme som LF- 
Nulledning, hvad enten LF-Nulpunkt ligger paa positiv 
eller negativ Potential med Hensyn til Jævnspænding. 
Man bruger derfor ikke nogen Ledning i HF Jord. 
Højfrekvensspændingen tages fra Udgangsrørets Plade

Haandtaget til venstre for Skærmen regulerer Lysstyrke — til højre Focus.
De 2 nederste Haandtag er Potentiometer for LF og Omskifter til de 

forskellige LF-Indgangsspændinger.

eller fra Antennen, simpelt hen ved at lægge Tilslut- 
ningsledningen (ordentlig gummiisoleret Ledning) i Nær
heden eller med en enkelt Snoning om Antenneled
ningen (ingen metallisk Forbindelse!).

Naar Højfrekvens er tilsluttet, afbrydes Lavfrekvens
ledningen, medens man undersøger, om den lodrette 
Streg, Højfrekvensspændingen danner, ligger inden for 
Skærmen. Hvis Stregen er for lang eller for kort, gør 
man Koblingen til Antennen svagere eller kraftigere, 
saaledes at Længden af den lodrette Streg nogenlunde 
svarer til Længden af den vandrette Streg. Nu tilsluttes 
Lavfrekvensen igen, og der dannes en trapezformet 
Figur (se Tegningen). Denne Figurs 2 Sider A og B 
er afhængig af Modulationsgraden. Modulationsgraden

Jo større Modulationsprocent, desto større bliver For
skellen mellem A og B. 100 % Modulation vil vise 
sig som en Trekant og 0 % Modulation som en lodret 
Streg.

Forskellen mellem A og B fortæller intet om den 
eventuelle Forvrængning, der findes i Modulationen. 
Der henvises iøvrigt til de viste Oscillogrammer, der 
viser næsten alle Tilfælde af Modulationsproblemer. 
Ved Maaling af Modulationsgraden er det bedst at 
have en konstant Tone paa Modulationen, f, Eks. en 
Fløjten. Man kan ogsaa bruge en Grammofonplade 
med en konstant Frekvens. Det er lettere at lukke op 
for Modtageren og hænge Hovedtelefonen paa Mikro
fonen. Den Lavfrekvens-Tilbagekobling, der opstaar, 
kan man regulere enten med Modtagerens eller Modu- 
latorens Volumenkontrol.
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Maaler vi f. Eks. Længden af A og B og finder: 
A = 10 mm og B = 20 mm og indsætter disse Vær
dier i Formlen, faar vi



A = Plademodulation. For stor negativ Forspænding paa PA-Rør 
eller Tilbagekobling.

B = Uforvrænget Plade- eller Gittermodulation, mindre end 100°/o.
C = Fanggittermoduleret Krystaloscillator.
D = Fanggittermoduleret Udgangsrør — ca. 100 %.

E = Max. Plademodulation paa Pentoder og Skærmgitterrør uden 
medmoduleret Skærmgitter eller for svag Skærmgittermodulation.

F = Umoduleret Bærebølge.
G = Plademodulation. Tilbagekobling og forkert Impedanstilpasning 

paa Modulatorrør.
H = Plademodulation med meget skæv Impedanstilpasning paa 

Klasse B Modulator.
I .= Plademodulation. For lidt Højfrekvensstyring til at tillade 

over 50 % Modulation.
J = Gittermodulation. For kraftig Højfrekvens-Styring.
K = Gitter- eller plademoduleret Telefoni med daarlig stabiliseret 

Udgangstrin eller Pladekreds ude af Resonans.
L = 100 % Gittermodulation. Krumning i Kurven foraarsaget ved 

for høj Gitterforspænding.
M = Fasevending gennem Modulatoren, ca. 60 °/o Modulation. 

Ingen Forvrængning.
N = Plade- eller Gittermodulation. Over modulation.
O = Forkert Impedans i Klasse B Modulator eller for lidt Energi. 

Hjørnerne viser Overmodulation.
P = For svag Højfrekvensstyring ved Plademodulation.
Q = Overmodulation. For meget Lavfrekvens-Input ved Plade

modulation (LavfreKvens-Forvrængning).
R = 1 0 0  % Modulation. Gitter eller Plade. Ingen Forvrængning.

Stykliste.
RI = 0,2 M-Ohm Modstand 1 W.
R2 = 50.000 Q Potentiometer i/o W.
R3 = 0,5 M-Ohm Modstand 1/2 W.
R4 = 60.000 Q do. ½
R5 = 0,1 M-Ohm Potentiometer l/g W.
R6 = 0,2 M-Ohm Modstand 1 W.
R7 = 3 M-Ohm do. ½ .
R8 = 50.000 Q Potentiometer 0,5 W.
R9 = 5 M-Ohm Modstand 1 W.
R10 = 1 M-Ohm do. 1 W.
RI 1 = 0,1 M-Ohm do. 1 W.
Cl-2-3 = Blokkondensator 1 μF 1500 Volt.
C4-6 = do. 0,1 jμF do.
C5 = do. 500 pF Glimmer 2500 Volt.
1 Transformator 2 X 3 0 0  Volt - 50 mA - 4 Volt 1 Amp.

4 Volt 1 Amp.
1 5-polet Omskifter.
VI = Ensrctterrør PV495 Tungsram.
V2 = Katodestraalerør DG7-2 Philips.
1 Chassis (Jern) 220 X 200 X 80 mm.
1 Forplade 2 2 0 X 2 2 0 X 1 V 2  m m -

Nummer findes 'l'raaddimensioner under (jiødevikling 
over 50 Watt, og den bliver 0,5 mm for Primæren. 
Sekundærviklingen bliver for 10 Amp. lig 2,5 mm0 og 
og for 5 Amp. lig 1,7 mm0.

Paa Grund af Isolation mellem Lamellerne i Jern
kærnen maa der kun regnes med et effektivt Jerntvær
snit paa 10 cm2, og der anvendes en Kærne af almin
delig legeret Transformatorplade, hvorefter der i Tabel 
III findes, at Primær-Vindingstallet skal være 880 Vin
dinger. I en Transformator som denne vil Middellængden 
af hver Vinding være ca. 20 cm eller ca. 176 m for 
hele Primæren. Den primære Modstand bliver efter

Det primære Spændingsfald bliver 18,5 X 0,5 lig med 
9,2 Volt eller 4,2 %. Ligeledes vil der i Sekundær- 
Viklingen være et Spændingsfald af samme Størrelse. 
Derfor maa Sekundær-Vindingerne forøges med 8,4%.

Vi er nu i Stand til at udføre Transformatoren med 
følgende Data: Kærne 3 X 4 cm. Primær til 220 Volt: 
880 Vindinger 0,50 og Sekundær til 2,5 Volt 10 Amp. 
lig med 10 Vindinger + 8,4 °/o er lig med 11 Vin
dinger 2,50. 2 Stk. Sekundær 6,3 Volt 5 Amp. lig med
25 Vindinger + 8,4 % lig med 27 Vindinger 1,70.
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Beregning af

N e t t r a n s f o r m a t o r e r *
Af N. Mnnch Petersen, OZ-DR084.

( S l u t t e t ) .

Ved Beregning af Glødespændingstransformatorer 
maa man beregne Transformatorens indre Spændings
fald mere nøjagtigt end ved Anodetransformatorer, da 
de moderne Rør fordrer meget nøjagtig Glødespænding 
(største Afvigelse ca. 5%). Hvis denne er for lav, vil 
Katoden overbelastes, eller Anodetabet overskrides som 
ved Ensretterrør, hvor den indre Modstand stiger, 
hvorved Anodetabet forøges. Ligeledes vil en for høj 
Glødespænding opvarme Glødetraaden for meget, hvor
ved Emissionslaget fordamper, saa Røret mister sin 
Emission.

Vi vil nu gaa over til at dimensionere en Transfor
mator til:

2,5 Volt 10 Amp. - 25,0 Watt for 2 Stk. 866 Ensretterrør.
6.3 „ 5 „ - 3 1 , 5  „ „ 2  „ 809 Modulatorer.
6.3 „ 5 „ - 31,5 „ „ 2 „ 809 PA-Trin. 

Transformatoren skal altsaa afgive 88 Watt, og af
Kurven i Juni Nummeret af „OZ“ finder vi en Virk
ningsgrad paa ca. 80 % samt et Jerntværsnit paa 12 
cm2. Den primære Strøm vil ved 220 Volt Net være



Da der har vist sig at være stor Interesse for den 
i forrige Nummer af „OZ“ beskrevne 3-Rørs Super, 
og en Del af Amatørerne har forespurgt, hvorledes 
man kan koble et Højfrekvenstrin til, bringer vi neden
for Konstruktion af den ændrede Modtager, idet vi dog 
beder Amatørerne ogsaa henholde sig til forrige „OZ‘‘.

Vi har benyttet det støjsvage Rør EF8, idet det i 
første Række egner sig til Forrør i Kortbølgemodta
gere. Opstillingen er iøvrigt ganske normal og rummer 
ingen Fælder for Amatørerne. Det vigtigste Punkt er 
Afskærmningen mellem Gitter og Anodekreds. Anode
kredsen paa Højfrekvensrøret er afstemt og koblet 
kapacitivt til Blandingsrørets Gitter ved Hjælp af en 
lille Trimmerkondensator C8 paa ca. 25 pF. Denne 
Maade at koble Højfrekvensrøret til Blandingsrøret 
(DNll) giver et bedre Resultat end Parallel-feed eller 
induktiv Kobling.

Man skal kunne regulere Følsomheden og dermed 
Signalstyrken paa anden Detektors Gitter. Hvis dette 
Signal er for kraftigt, bliver Gitterensretteren blokeret, 
og Røret kan ikke bringes til at svinge. Som Følge af 
denne Styrkeregulering i Højfrekvensrøret kan man

For 10 Aar siden.
September 1929,

„OZ“ 1. Aargang Nr. 6: Der bringes en Forteg
nelse over licenserede danske Amatørsendere. Antallet 
er 72. (Nu 10 Aar senere er der kun 18 af dem, som 
stadig har Licens). — E.D.R.s Aarsregnskab offentlig
gøres. Omsætningen er paa 2868,19 Kr.

DR010 (nuværende OZ7GL) gaar kraftigt imod 
Brugen af „Spacing Wave“, som jo ogsaa er forbudt. 
Han har en Liste over 22 OZ-Stationer, som bruger 
denne Nøglemetode og truer med at offentliggøre 
den i næste „OZ“, hvis Forholdet ikke bedrer sig.

DR028 (OZ7F) har konstateret, at danske Signaler 
„fader ud“ paa 40 m før Kl. 23. Han slaar til Lyd 
for, at OZ-Stationer gaar over til at anvende 80 m 
til indenlandske Forbindelser. Der er allerede hørt 5 
danske Amatører paa Baandet, men de gaar forholdsvis 
svagt igennem.

Universal. SW3

Kortbølgesuper
i g e n .

HENRIK NIELSEN, OZ9R.____________  ________________________

ikke anvende Tilbagekobling ogsaa paa dette Rør, 
hvad der ellers vilde have været nærliggende.

I sidste „OZ“ var der desværre indsneget sig et 
Par Fejl i Teksten under Konstruktionen af Superen. 
Der stod, at Tilbagekobling virkede tildels tilfredsstil
lende. Det skulde være særdeles tilfredsstillende. Lige
ledes er Gitterafledning og Kondensator i Tophætten 
paa CF7 af en eller anden mærkelig Grund ikke med
taget i hverken Tegning eller Stykliste. Gitterafledningen 
paa 2 M-Ohm, 1/4 Watt, sidder parallelt over Gitter
kondensatoren. Denne er paa 100 pF og af Glimmer
vævstypen.

Stykliste til S.W.3.
Cl = 20 pF Trimmerkondensator.
C2 = 50 pF variabel Kondensator.
C3 = 5000 pF Jordblok.
C4-5-9-10 = 0,1 Kondensator.
C6 = 10.000 pF Glimmerkondensator.
C7 = identisk med C2 i forrige Nummer af „OZ". 
C8 = 40 pF Trimmerkondensator.
RI = 50.000 Ohm Potentiometer.
R2 = 0,1 M-Ohm 1 Watt Modstand.
R3 = 20.000 Ohm 1 Watt 
R4 = 2 M-Ohm 1/4 Watt 
R5 = 100 Ohm ½ Watt
L1-L2 = identisk med Spolen L1 i sidste „OZ“. 
VI = EF8 Philips eller Tungsram.
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Causerier under Antennen — VIL
„Traadløs“ er ikke altid „Radio“.

Det Fænomen, at Lyde kan omdannes til elektriske 
Bølger, som traadløst sendes ud i Rummet, opfanges 
et eller andet Sted i et Modtagerapparat og her paany 
omdannes til Lyde, har i Danmark som i mange andre 
Lande faaet Betegnelsen „Radio", hvormed der siges, 
at de traadløse Bølger fra en Kugles Centrum udstraales 
til alle Sider.

Den traadløse Udstraaling fra de almindelige Radio
fonistationer sker faktisk radialt, d. v. s. i alle Ret
ninger fra Stationens Antenne. Men til specielle For- 
maal kræves ogsaa specielle Antennesystemer. Saaledes 
har man i Kønigswusterhausen i Tyskland rejst et sær
ligt Antennesystem, den saakaldte „Rundstraaleantenne“, 
hvis Formaal er at forsyne de forskellige tyske Min
dretal i andre europæiske Lande med Udsendelser i 
deres Landsmaal.

Flere Antenner, som er anbragt paa et Taarn over 
hinanden, udstraaler Energien, dog ikke i alle Rummets

Danske Hams,
78 - OZ2VH,

OZ2VH begyndte ligesom de fleste andre Kortbølge
amatører som almindelig Radioamatør med at bygge 
Krystalapparater og senere „Lampemodtagere“. Han 
blev indmeldt i E.D.R. den 35/3 1930, og Licensen 
kom i September 1931.

I de sidste 3 Aar har 2VH haft Sæde i E.D.R.s 
Hovedbestyrelse, og han har i dette Tidsrum passet 
Kassererposten paa fremragende Maade. 2VH’s store 
Beskedenhed har gjort det meget vanskeligt for os at 
faa fat i ovenstaaende Billede og Oplysninger, og vi 
ved, at enhver Omtale er ham meget imod. Men ikke 
destomindre vil vi her karakterisere ham som en af 
de bedste Mænd, vi har indenfor E.D.R. Han har 
udført et større Ardejde for vor Forening, end de 
fleste aner.

Rundstraaleantenne og Retningsantenner ved den kendte Kortbølgestation 

Konigswusterhausen i Tyskland.

Dimensioner, men udelukkende i vertikal Retning. Der
ved forhindres et overflødigt Kraftspild i Rummet, og 
Modtageenergien, der optages af Lytternes Radioappa
rat, bliver 8 Gange stærkere, end hvis der anvendtes 
almindelig Antenne. For denne Antennes Vedkommende 
kan der dog endnu tales om „Radio“, idet den traad
løse Udstraaling sker radialt til alle Sider, selv om 
det kun er i en Kreds og ikke i en Kugle.

Anderledes bliver Forholdene dog, naar man vil 
forsyne Lyttere udenfor Europas Grænser med tilstræk- 
helig stor traadløs Energi. Da maa der gives Afkald 
paa „Rundstraalingen“, og man gaar over til Straight-, 
d. v. s. Retningsstraaling, der ikke længere er „Radio“ 
i Ordets egentlige Betydning. Specialantennesystemer, 
der findes ved forskellige Landes Verdensstationer, 
„sammenknytter“ den traadløse Energiudstraaling ikke 
blot vertikalt, men samtidig horisontalt, saa der faktisk 
kun udsendes et Straalebundt i en bestemt Retning.

Denne sidste „Sammenknytning“ af Energi arrangeres 
paa den Maade, at den vinkelformede Straale faar 
netop den Vinkelaabning, som er nødvendig for at 
forsyne en bestemt Region paa Jorden med den ønskede 
traadløse Energi. Disse Retningsantenner bestaar af 
et System af flere enkle Antenner, som er anbragt 
over hinanden og ved Siden af hinanden, men som alle 
ligger i samme Plan. Disse „Retningsstraalere“ er 
placeret nøjagtig lodret til Senderetningen, og denne 
Retning maa udregnes særlig omhyggeligt. F. (t.

Under Overskriften „Opdragelse af BCL’s“ fortæller 
„QST" om en af de amerikanske Støjinspektører, 

der har gode Svar paa Lager til Lyttere, som fortæller 
ham, hvor glimrende Apparater de har, da de kan 
modtage alt. Han siger:,, En god Modtager kendetegnes 
ikke ved det, den kan „trække ind“, men ved det, 
den kan holde ude“. — Vi haaber, at de danske Støj
inspektører har ligesaa opdragende Egenskaber som 
deres amerikanske Kollega!
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og dens rette Brug.

-Af Kn. Langå-Jensen, OZ8J.

De fleste danske Amatører kender sikkert den semi- 
automatiske Nøgle, eller „Bug“en, som den kaldes i 
Amatørsproget, af Omtale eller Udseende, men det er 
kun de færreste, der ejer, endsige har prøvet at bruge 
en „Bug“. I U.S.A., hvorfra den stammer, er den 
derimod meget udbredt, og derfra har den ogsaa fundet 
Vej til Europa, og herhjemme er der efterhaanden 
nogle Amatører, der har taget den i Brug. Fordelene 
er først og fremmest den store Hastighed, man kan 
opnaa med en saadan Nøgle, men ogsaa og ikke 
mindst den rytmiske Præcision, der kan opaaas. Dog 
maa man være klar over, at der ikke er nogen Grænser 
for, hvor megen daarlig Morse, der kan præsteres 
med en „Bug", og det kan skyldes for lidt Kendskab 
til og Træning med den, men ogsaa forkert Indstilling 
af den.

For dem, der agter at gaa i Gang med en saadan 
Nøgle, skal her gives en Vejledning til den rette 
Indstilling af Nøglen. Den adskiller sig fra den alminde
lige Nøgle ved, at medens Bevægelsen her foregaar 
vertikalt, foregaar Bevægelsen paa en „Bug" horisontalt. 
Trykker man Haandtaget til venstre, faar man en 
Streg og til højre Prikker, fremkaldt ved en Staalfjeders 
Vibration. Nøglen anbringes i en bekvem Stilling paa 
Bordet foran En, ikke ud til Kanten, men i en passende 
Afstand fra Bordkanten, saa Armen hviler godt paa 
Bordet. Den anbringes paa skraa omtrent i samme 
Stilling, som man anbringer en Skriveblok. Nøglen 
maa have en passende Højde over Bordet, saa Haanden 
faar en naturlig Stilling, naar den griber om Nøglens 
Haandtag. Dette har megen Betydning for ikke at 
trætte Haanden ved længere Tids Brug.

Prikkemekanismen maa nu indstilles, saa den giver 
en god hørlig Prik, ikke blot et Klik; dette opnaas ved 
at stille ved Prikkontakten og Prikstabilisatoren; sidst
nævnte findes ikke paa alle „Bug“-Nøgler, men maa 
dog stærkt anbefales. Hvis Prikkemekanismen nu er 
saaledes indstillet, at Vibratoren falder til Ro med 
Kontakten sluttet efter ca. 10 Prikker, er Indstillingen 
korrekt. Stopper den derimod ved 15 eller flere Prikker 
og med Kontakten aaben, er Prikindstillingen ikke i 
Orden, og man opnaar ikke en god, letlæselig Prik, 
men kun et Klik. Stopper Vibratoren paa den anden 
Side ved 5 eller 6 Prikker, er det Tegn paa, at der 
ikke er nok Mellemrum mellem Prikkerne. Hastigheden 
reguleres ved Hjælp af de Vægte, smaa Metalklodser, 
der er anbragt paa Vibratoren, og som kan skydes ud 
og ind ad Stangen. Skyder man dem ind, øges Hastig
heden.

Een Ting maa man ikke glemme, naar man gaar i 
Gang med en „Bug“ (det gælder forøvrigt alle Typer 
Nøgler), og det er, at man skal telegrafere langsomt, 
indtil man er blevet fortrolig med Nøglen. Den, der 
gaar fra en almindelig Nøgle over til en „Bug“, vil 
mærke, at Prikhastigheden nu er lidt hurtigere end 
paa den gamle Nøgle, men der er dog intet i Vejen

for stadig at bibeholde den Hastighed, man var vant 
til. Man maa særlig lægge Mærke til Telegraferingen 
af Bogstaverne C, F, G, H, J, O, Q, V, W, X, Y, 
Adskillelsestegnet — ■ ■ ■ — og Spørgsmaalstegn. Hver 
•Gang man gør en Fejl, maa man gentage og gentage, 
indtil Telegraferingen er korrekt. Til den, der allerede 
har brugt „Bug“ i nogen Tid, er der ikke meget at 
sige. Det maa dog paapeges, at mange (forresten ogsaa 
med almindelig Nøgle) sender NN for C, BT for 
— ■ ■ ■ — ,  NST for Test, og sender EE for I. En god 
Ide er det, for den som har Lejlighed til det, at optage 
sin Telegrafi paa Grammofonplade, og afspille den en 
Uge senere. Det vil faa En til at gaa lidt ned i 
Hastighed.

Det er jo en Selvfølge, at al Træning maa foregaa 
med en Monitor og ikke med Senderen. Da jeg havde 
trænet i nogen Tid med Monitoren og mente, at nu 
var jeg saa vidt fremskreden, at jeg kunde forsvare 
at gaa i Luften, opdagede jeg til min Skræk, at det 
at sidde med Monitoren og med Senderen var to vidt 
forskellige Ting. En mærkelig Nervøsitet greb mig, 
da jeg skulde paabegynde en QSO og skulde telegrafere 
ud fra Hovedet og ikke efter Manuskript, som jeg 
havde brugt under Træningen. Og efter at have lavet 
et Par slemme Brølere, rakte jeg skyndsomst over efter 
den gamle Nøgle. Det vil sikkert gaa de fleste som 
mig, men det er dog noget, man maa over, og jeg 
vil give alle, der gaar i Gang med „Bug“, det Raad 
at afmontere den gamle Nøgle, give den til en af 
Familiens Medlemmer og ikke under nogen Omstæn
digheder udlevere den før efter en eller to Maaneders 
Forløb. Er man først blevet fortrolig med sin „Bug“, 
kan man roligt anbringe den gamle Nøgle paa Plads 
igen. Det er dog rart at have den der, for det gaar 
dog som med Shagpiber: man vil have Forandring nu 
og da.

Endelig skal jeg bemærke, at der findes mange 
Typer og Fabrikata af semi-automatiske Nøgler, men 
de er dog ikke alle lige gode. For den danske Amatør 
er Udvalget dog ikke saa stort. Saavidt jeg ved, findes 
der kun et enkelt Fabrikat i Handelen herhjemme, 
men man gør klogt i at købe en god „Bug“ og ikke 
gerne en uden Prikstabilisator. Er man først blevet 
fortrolig med Brugen, opvejes Anstrengelserne, man 
har under Træningen, mange Gange med Behageligheden 
ved Anvendelse af en „Bug“.

Ekstra-Bladet, der, som vore Læsere vil vide, altid 
 viser Kortbølgeamatørerne stor Forstaaelse, aftrykte 
forleden vor Meddelelse om, at Danmarks Kortbølge
sender skulde placeres i Amatørbaandet og tilføjede: 
„Os almindelige Radiolyttere kan det jo være ligegyl
digt, men Amatørerne er en saa betydelig Faktor, at 
man ikke bør træde dem over Tæerne og øge deres 
Vanskeligheder, hvis det kan undgaas“.
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Bølgebevægelse - Atomfysik - Højspænding
Af Helmer Fogedgaard, OZ7F.

Den Tid er heldigvis forbi, hvor Videnskabens Repræ
sentanter føler sig for fornemme til at tale populært. 
Og samtidig er der hos den mere oplyste Lægmand 
fremkommet en stærk Trang til at faa et indblik i 
den moderne Forsknings Resultater. Udforskningen af 
det saakaldte døde Stof har afsløret en Logik og 
Skønhed, som fuldt ud berettiger til religiøse og filoso
fiske Antagelser af, at der staar en Intelligens bag det hele.

Trangen til populær naturvidenskabelig Oplysning 
har allerede i længere Tid præget Bogmarkedet. Paa 
J. H. Schultz Forlag udkom forleden „Om Lys og 
Atomer“ af Professor Sven Werner .(100 Sider - Billed- 
bilag. Pris Kr. 3,00). Denne letfattelige Bog, som i 
det væsentlige er Optryk af en Serie Radioforedrag, 
Forfatteren har holdt, vil være af stor Interesse for 
dette Blads Læsere.

Bølgebevægelsens Natur, som den viser sig i Vand, 
Luft og gennem elektromagnetiske Svingninger, faar 
en meget indgaaende Forklaring. Læserne stifter Be
kendtskab med Interferens-Fænomenet, Resonans-Fæno
menet og faar et grundigt Indblik i Forholdet mellem 
Frekvens og Bølgelængde. Mange fortrinlige Eksempler 
fra Dagliglivet klargør Problemerme paa en Maade, 
som er forfriskende ny for den, der kun har beskæf
tiget sig med disse Ting udfra et rent radioteknisk 
Synspunkt.

Man stifter Bekendtskab med de forskellige kendte 
Former for elektromagnetiske Bølger ligefra almindelig 
teknisk Vekselstrøm til Gammastraalerne, der udgaar 
fra Radium. Lysets Brydning og Tilbagekastning er 
ogsaa et Emne, der har Relation til Kortbølgeamatø
rernes Arbejdsomraade. Og E.D.R.s Besøg paa Pro
fessor Bohrs Institut for et Aar siden viste ogsaa, at 
der er mægtig Interesse for Atomfysik med tilhørende 
Grundstofforvandling og de Højspændingsapparater, som 
er nødvendige dertil. Alle disse Emner har Special- 
Kapitler i Bogen.

Et Par Indvendinger vil dog tilsyneladende være 
hensigtsmæssige. Paa Side 41 skriver Forfatteren, „at 
lange Bølger trænger bedre igennem end de korte“. 
Men paa Side 46 læser man: „Paa Grund af deres 
meget korte Bølger er Røntgenstraalerne umaadelig 
gennemtrængende“. Med disse to forskellige Paastande 
modsiger Forfatteren sig selv. Mon ikke den sidste 
skulde være den rigtigste?

Det forekommer lidt dristigt, naar Professor Werner 
paa Side 48 hævder, at det simpelthen er en Umulighed, 
at der skulde kunne opdages nye og ukendte elektriske

T a n k e r  o m k r i n g  e n  B o g .

Bølger. Selv om der ikke er ukendte Omraader indenfor 
Feltet fra 50 Perioders Vekselstrøm til Gammastraaler, 
skulde der jo ikke være noget i Vejen for, at der findes 
elektriske Bølger med endnu højere Frekvens. Naturen 
synes jo netop at afspejle Uendeligheden, Den Dag 
vil snart komme, hvor f. Eks. Tanker afsløres som 
elektriske Bølger med en ufattelig høj Frekvens.

Paa Side 78 staar meget korrekt, at Stof og Elek
tricitet er uadskillelige. Men mon man har gennemtænkt 
de filosofiske Konsekvenser af denne Kendsgerning? 
Først og fremmest afslører det, at Professor Werner 
er uheldig, naar han paa Side 27 skriver om Radio
bølgerne, at „disse Bølger bestaar ikke af svingende 
Stof som Lyden og Vandets, men af svingende Kræfter“. 
Man har Indtrykket af, at Forfatteren her „klarer 
Problemet“ paa en uforsvarlig let Maade, og det kan 
maaske tildels undskyldes paa Grund af Bogens popu
lære Karakter.

Men det maa være indlysende, at naar man altid 
har Elektricitet og Stof forbundet med hinanden (Side 
78), saa maa elektriske Bølger ogsaa bestaa af svin
gende Stof. Kan en Energi overhovedet eksistere i 
„Renkultur“, d.v.s. uden i Tilknytning til Stof? Er det 
i det hele taget ikke naivt at skelne mellem Stof og 
Energi? Det synes jo blot at være to Sider af samme 
Sag. Mest forstaaeligt (og dristigt?) kan man maaske 
udtrykke de virkelige Forhold ved at sige, at en Energi 
er en Tilstand ved Stof, naar dette befinder sig i 
Uligevægt i Forhold til andet Stof (hvad der er en 
Nødvendighed, for at en Sansning overhovedet er 
mulig). Ved Stof maa her forstaas Partikler i Bølge
bevægelse.

Nu kunde man naturligvis forsøge at dele de nævnte 
Partikler yderligere, men det eneste, man faar ud af 
disse stadige Delinger, er blot nye Navne som Lys
kvanter og Fotoner (for Lysets Vedkommende) etc. 
Noget principielt nyt kan ikke fremkomme, idet man 
blot vil blive præsenteret for det ene nye „Solsystem“ 
inde i det andet. I Virkeligheden er man faret vild 
i Uendelighedens Stjernetaager, som lovmæssig set kun 
viser, hvad der allerede kan forskes i betydelig lettere 
tilgængelige Solsystemer. Men da man ikke kan komme 
Stoffets Natur nærmere, vilde der maaske være Grund 
til at spekulere over, hvad det er, der holder Partik
lerne i stadig Bølgebevægelse. Det er et meget delikat 
filosofisk Emne, men da det falder udenfor dette Tids
skrifts Rammer, vil vi lade det ligge.
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Paa Side 87 omtales, at Stof kan omdannes til Energi 
og omvendt, og det fremstilles som noget yderst mær
keligt, der ikke kendes fra Dagliglivet. Men paa Side 
36 læser man, at „Varme er nemlig blot Bevægelse 
af Stoffets Atomer“. Altsaa synes her at være Tale 
om en „Omdannelse“ af Stof til Energi — oven i 
Købet paa en Maade, som er særdeles godt kendt fra 
Dagliglivet! Noget helt andet er, at der hverken her 
eller i Eksemplet paa Side 87 kan være Tale om 
virkelig Omdannelse af Stof til Energi. Det er simpelt
hen en Umulighed som tidligere paavist og understreget 
af Professor Werner selv (Citatet fra Side 78). Vi maa 
derfor fastholde som den mest sandsynlige Definition, 
at Energier er Tilstande ved Stof i Bølgebevægelse.

Naar selv kloge Videnskabsmænd kan forledes til 
at tro, at Stof kan omdannes til Energi (altsaa efter 
deres Mening fra een Tilstand til noget principielt nyt), 
skyldes det et Sansebedrag. Stof og Energi er som 
nævnt to Sider af samme Sag, men det er et Perspek
tivforhold, der er afgørende for, hvordan Bølgebevæ
gelsen sanses. Derved kan opstaa et tilsyneladende 
Dilemma som dengang, da Videnskaben diskuterede 
det „mærkelige“ i, at Lys samtidig er baade Partikler 
(Stof) og Bølgebevægelse (Energi). Men hvad skulde 
Bølgebevægelsen bestaa af, hvis det ikke netop var 
Stofpartikler ?

Paa samme Maade er det med Radiobølger og alle 
andre Former for Bølgebevægelse. I Universet, findes 
Love, som tilsigter Ligevægt. Bølgebevægelse skyldes 
følgelig en Ligevægtsforstyrrelse, der ønsker at blive 
udlignet. Om man saa kalder Bølgerne for Stof eller 
Energi er en Smagssag. De er nemlig samtidig begge 
Dele. Hvis Videnskaben vil gøre sig dette klart, kunde 
man undgaa de Selvmodsigelser, som der her er vist 
Eksempler paa.

Men bortset herfra er Professor Werners lille Bog 
interessant og meget oplysende. Paa teknisk-viden- 
skabelige Omraader er den naturligvis fejlfri. Det er 
kun paa de Felter, hvor Indholdet tangerer det filoso
fiske, at man fornemmer en vis Svaghed, som den 
mindre dybttænkende Læser maaske ikke opdager.

H
owok Kortbølge-Radio beder os meddele, at man 
i Løbet af denne Maaned bringer en komplet 

Hovedtelefon med Jarnak's Ørestykker i Handelen til 
en Bruttopris af 19,75 Kr. Ligeledes er der løse Øre
stykker paa Lager til 7,50 Kr. Brutto pr. Sæt. Med
lemmer af E.D.R. faar 20 % Rabat paa begge Dele.

Radioraadet meddeler, at de danske Radiofonistatio
ner indtil videre skal slutte Kl. 24 for at spare paa 

Strømmen. For en Kortbølgeamatør lyder det næsten 
altfor godt til at være sandt!

D R - R U B R I K K E N

QSL-Centralens Leder OZ4H har lovet mig at med
tage DR-Amatørernes QSL-Kort særskilt i den Opgø
relse, der findes hver Maaned her i „OZ“. Det vil 
sige, at vi kan se, hvor mange Kort der er udsendt 
af DR-Amatører og hvor mange, der bliver sendt til 
dem igen. Vi vil saa selv kunne skønne over, om det 
er saa galt fat med Besvarelserne, som der bliver 
klaget til.

OZ2PX, der aabenbart interesserer sig meget for os 
DR-Amatører — og det er vi ham taknemmelig for — 
har sendt mig følgende Skrivelse:

„Der skrives saa meget i DR-Spalterne om DR-Kor- 
tenes lille Svarprocent. I den Forbindelse kan jeg oplyse, 
at iflg. „LA“ modtager U.S.A., Canada, Newfoundland 
og England ikke Lytterkort (altsaa pr. Bureau).“

Jeg selv sender aldrig Kort ud. Der er tilstrækkeligt 
andet indenfor DR-Arbejdet, jeg kan beskæftige mig 
med, men vil man have en Samling QSL-Kort, faar 
man den bedst ved at sende Kort til de Kortbølgeradio- 
fonistationer, man hører mellem Amatørbaandene. De 
svarer altid, og nogle af dem har flotte Kort, som det 
er en Fryd at eje. Men EDR’s QSL-Central besørger 
ikke Kort til andre end Amatører, saa det nytter ikke 
at sende dem dertil først. Har man ikke Adressen, 
sender man bare Kortet til vedkommende Land og 
mærker det med Stationens Kaldesignal. Prøv det enqanq.

OZDR152.

Iflg. „The T. & R. Bulletin“ er Amerikaneren Mr. 
T.R. Mc. Elroy igen blevet Verdensmester i Mod

tagning af Morse med stor Hastighed. Han var i 
Stand til at modtage 75 Ord pr. Minut og naaede 
saaledes at forbedre sin egen Rekord.

Amatørernes 7 MHz Baand efter Cairo-Konferencen.
(The 7 Me. amateur band after the Cairo conference).

(Why steal from the poor).
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To Fjernsyns Problemer.
I den senere Tid er der i Pressen gentagne Gange 

fremkommet Meddelelser om, at europæiske Fjernsyns
udsendelser var blevet opfanget i oversøiske Lande, 
navnlig i U.S.A. Heri kan dog ikke ses noget afgørende 
Bevis for, at man allerede i nærmeste Fremtid vil 
kunne transmittere regelmæssige Fjernsynsudsendelser 
til Amerika. I de Tilfælde, hvor man faktisk i U.S.A. 
har kunnet opfange europæiske Fjernsynssenderes Ud- 
straalinger, har dette Fænomen sikkert sin Aarsag i 
ualmindelige gunstige atmosfæriske Forhold. Allerede 
for nogle Aar tilbage har man ved Eksperimenter, der 
udførtes af Telefunken og et amerikansk Laboratorium, 
i den tyske Modtagestation Beelitz kunnet optage 
Fjernsynsudsendelser fra U.S.A. — Dette kunde dog 
ikke gennemføres regelmæssigt, men kun i Undtagelses
tilfælde.

Hidtil er Lovene for Ultrakortbølgernes Udbredelse, 
navnlig over store Afstande, ikke kendt i fuldt Omfang. 
Det kan dog anses for givet, at Modtagefeltstyrken 
øges svarende til Afstanden fra Jordoverfladen. Det 
kan derfor meget vel tænkes, at det før eller senere 
ved Hjælp af egnede Midler vil lykkes at gennemføre 
regelmæssig Modtagning af Fjernsynsudsendelser over 
store Afstande. Den fremtidige Forskning vil navnlig 
have til Opgave at befatte sig med dette Spørgsmaal 
og dets tekniske Krav. Ihvertfald er den Kendsgerning, 
at man under gunstige Forhold i Amerika kan optage 
europæiske Fjernsynsudsendelser, et Bevis for, at en 
Fjernsynstransmission over Verdenshavene ikke er prin
cipielt udelukket. Man mener derfor, at det engang 
vil blive muligt at gennemføre disse Transmissioner 
regelmæssigt.

Et andet Problem, Forskningen for Tiden beskæftiger 
sig intensivt med, er den yderligere forkortede Ultra
kortbølge, Decimeter-Bølgen, hvis Baand ligger mellem 
10 Centimeter og 1 Meter. Ogsaa disse Bølger har — 
ligesom man hidtil principielt mente om Ultrakortbøl
gerne — kun en lille Rækkevidde, der efter Forsk
ningens nutidige Stadium ligeledes begrænses af Sen
derens Horisont. Men Decimeterbølgen har den Egen
skab, at den kan „knyttes“ sammen til et overordentlig 
tæt Bølgeknippe, saa man kan anvende den med be
tydelig mindre, ligefrem latterlige smaa Energier.

Paa den anden Side er Decimeterbølgen ganske vist 
betydelig mere ømfindtlig overfor selv forholdsvis smaa 
faste Forhindringer end Ultrakortbølgen; f. Eks. reflek
teres den blot af en Mur; Decimeterbølgen kan ikke 
som Ultrakortbølgen paa en Maade „klatre over“ Smaa- 
bakker eller Huse. Den yderst tætte „Sammenknytning“,

der er mulig ved Decimeterbølgen, nærmer sig i Tvær
snit et ekstraordinært tykt Kabel, som dog paa Grund 
af de nødvendige uhyre Materialmængder hidtil ikke 
er blevet fremstillet og næppe nogensinde vil blive 
fremstillet, navnlig ikke fordi Decimeterbølgen med 
ganske ringe Midler kan overtage et materielt Kabels 
Bære-Egenskaber — ihvertfald indenfor Synsvidde.

I Tyskland regner man derfor allerede nu med, at 
Decimeterbølgen skal overtage Kabelets bølgebærende 
Funktioner. Dette gælder navnlig med Hensyn til 
Overføringen af Fjernsynsprogrammerne fra Berlin til 
de Fjernsynssendere, der for Tiden bygges i forskellige 
Egne, f. Eks. paa „Brocken“ i Harzen og paa „Feld- 
berg“ i Taunus. Til denne Programoverføring vilde 
der kræves overordentlig bekostelige Bredbaandskabler. 
Paa Grund af den enorme Baandbredde, Decimeter
bølgen kan overtage (10 cm Bølgelængde svarer til et 
Svingningstal af 3000 Millioner Hertz), har den en 
overordentlig Modulationsevne. Ved den tætte „Sam
menknytning“ kan gensidige Forstyrrelser næsten fuld
stændig elimineres, og den ringe Rækkevidde kan ud
lignes ved heldigt beliggende Relæstationer, der vil 
bestaa af Modtager og Sender. Saaledes vil der her — 
vistnok for første Gang — blive Tale om, at den traad- 
løse Bølge overtager et Kabels Funktion som Energi
bærer, ogsaa over store Afstande.

Decimeterbølgen med dens ringe Energiforbrug turde 
ogsaa blive af stor Betydning for de Lande, indenfor 
hvis Grænser mange smaa Øer paa Grund af de for
holdsvis store Omkostninger ved Kabellægning eller 
Bygning af Radiostationer med større Bølgelængder 
hidtil har maattet give Afkald paa Telefon- eller Ra
dioforbindelse med Omverdenen. Det kan næsten anses 
for givet, at f. Eks. en Række af de mindre danske 
Øer paa denne Maade vil kunne faa en relativt billig 
Telefonforbindelse med Fastlandet eller de større Øer.

P. R.

S
eptember-Nummeret af det tyske Amatørblad „CQ" 
er udkommet stærkt forsinket, og det meddeles, at 

det er det sidste Nummer, der udkommer indtil videre. 
Uden Tvivl vil den internationale Situation blive en 
Katastrofe for Amatørbevægelsen og dens Tidsskrifter 
i de krigsførende Lande.

Fra OZ8O har vi faaet meddelt, at den nye Udgave 
af det internationale Radio-Reglement kan faas- 

ved Henvendelse til Generaldirektoratet for Post- og 
Telegrafvæsenet, 2. Ekspeditionskontor, København V.
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Fra KREDSE og AFDELINGER.

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 KJ. 20 udleveres QSL-Kort. Alle Oplysninger faas hos Forman- 
-den OZ3AP eller gennem Afdelingens Telefon.

Den 27. August afholdt Københavns-Kredsen en 
Rævejagt med et Omraade, der dækkedes af hele 
Generalstabskortet Nr. 41. OZ3AP og DR373 var 
„Ræve“. Vi havde laant OZ7HL’s Rævesender, og 
da den er til AC, og alle efterhaanden var blevet 
vant til at kigge efter Bondegaarde med „Sovs“, saa 
vilde vi være rigtig smarte og narre „Jægerne“, idet 
OZ2Q velvilligst stillede sin Vibrator til Raadighed.

Vi placerede os derefter i en øde Mark nede i en 
Hulning og riggede hele Anlæget op med Telt, Master 
m. m. — men da vi skulde prøve Senderen, vilde den 
ikke svinge! Vi kæmpede en fortvivlet Kamp for at 
faa den til at „køre", men uden Held. Først efter at 
vi forflyttede hele Anlæget hjem paa min QRA 
og fik højere Anodespænding paa, kom vi i Gang, 
første Gang Kl. 12 og derefter regelmæssigt til de 
fastsatte Tider.

Til Trods for alle disse Besværligheder blev vi dog 
fundet først af OZ1S Kl. 13,04 og næsten samtidig 
af OZ7FR, menlig Kl. 13,05. Lidt senere kom OZ5CN’s 
Babycar tøffende ind Kl. 13,34. I Selskab med 5CN 
var 7HL og 1WP. 3AP blev skældt ud for at være 
saa doven, at han ikke engang gad gaa ud, men 
3AP OW formildede Stemningen ved Hjælp af Kaffe 
og Basser til Jagtselskabet.

Da det var aftalt, at vi skulde mødes paa Herlev 
Kro, maatte vi derover, og ganske rigtig — der gik 
3U med OW og ledte efter „Ræven“. Han havde 
været det meste af Danmark rundt, men han skulde 
ikke selv betale Benzinen, idet vore Venner Motorfol- 
kene igen havde stillet dem selv og deres Motorcykler 
til Raadighed. — OZ7HL havde til denne Jagt skænket
3 Stk. flotte Sølvskjolde, som vi herved takker for.

Den 31. Kl. 20 gentog vi Spøgen, idet 7HL denne
gang var „Ræv“, og saa virkede Senderen selvfølgelig. 
Som „den Ræv“, han er, kender han naturligvis alle 
Fiduserne ved den. Hi! Ogsaa ved denne Jagt kom
IS ind som Nr. 1 (det bemærkes, at han ikke er i 
Bestyrelsen mere!), saa ogsaa her løb han af med en 
Sølvplade, og hans Modtager er snart helt armeret. 
Alle de andre Deltagere kørte bare „i Skoven“ og

havnede Kl. 23,30 i Herlev Kro, hvor Turen drøftedes 
ved fælles Kaffe- og Ostemadsbord. OZ3AP.

Afdelingens September-Program.
Da der har været en Del Travlhed med at komme 

ind i de nye Forhold, har det ikke været muligt at 
faa nogen Foredrag i August, men vi skulde saa til 
Gengæld gerne tage fat fra nu af.

Mandag d. 18. September vil vi dog ikke have 
noget Foredrag, da Medlemmerne sikkert har mange 
Ting at drøfte fra Generalforsamlingen, saa vi lægger 
ud den 25. September med et Foredrag af OZ2R om 
Mikrofoner og deres Tilpasning. 2R er jo en velkendt 
Foredragsholder i Københavns-Kredsen, og vi glæder 
os til at høre ham igen. Den 9. Oktober vil DR084 
holde Foredrag om Modulationsmetoder,

Ved en beklagelig Fejltagelse stod der i sidste „OZ“, 
at Morsekursus var begyndt, men det skulde have 
været d. 6. September. De Medlemmer, der forgæves 
mødte, beder vi undskylde Fejltagelsen. OZ3AP.

Kreds 3.
Kredsmøde og Rævejagt.

Kredsmødet i Maribo den 27. August havde samlet 
mange Deltagere fra begge Afdelingerne. Der var mødt 
15, og heraf var en kommen fra København, nemlig 
OZ5LBC, samt 2 fra Vordingborg, nemlig DR497 og 
Medlem Nr. 1578. OZ2CR var „Ræv“ og havde 
inden vi var mødt gemt sig godt, næsten for godt, ca. 
en halv Kilometer fra Pavillonen i Bangs Have. Ved
16 Tiden kom de første Signaler fra „Ræven“, og der 
blev Travlhed med at lytte og pejle.

I Begyndelsen var der lidt Hyleri fra den ene Pejle- 
modtager til den anden. Men da der var gaaet ca. et 
Kvarter, var samtlige Pejlemodtagere spredt over hele 
Haven. Der gik nu næsten 2 Timer, inden man saa 
noget til hinanden. Ved 17,30 Tiden naaede 8G ind 
til „Ræven“, som laa gemt i Skoven mellem Maribo 
Sukkerfabrik og Søen. Paa dette Tidspunkt var det 
OZ5LBC, der var „Ræv“, idet han havde taget sin 
transportable Sender med. Ved 18 Tiden hørte Sig
naler fra „Ræven“ op, og lidt efter lidt kom Medlem
merne med Pejlemodtagerne tilbage til Pavillonen trætte 
og svedige af Spadsereturen. En Iskagemand i Nær
heden gjorde en god Forretning.

Efter at vi var blevet fotograferet og havde set 
OZ5LBC’s Sender, gik man ind i Pavillonen til Fæl
lesspisning. Paa dette Tidspunkt maatte en Del 
af Medlemmerne desværre rejse tilbage. Ved Fælles
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spisningen drøftede man „Rævejagten“, og 5LBC for
talte om sin Sender til de ultrakorte Bølger og om 
Forsøgene, han havde gjort. Lidt efter lidt rejste 
Medlemmerne tilbage, og ved 22 Tiden brød man op, 
og dermed var Lollands-Afdelingens første „Rævejagt“, 
et fb Amatørmøde, afsluttet. Følgende havde Pejle- 
modtagere med: DR497, Medlem Nr. 1578, DR506 
og OZ8G. Til Kredsleder for det kommende Aar gen
valgtes OZ8G. OZ8Q.

Falster*
Den planlagte Rævejagt den 17. September ved Ny

købing F. vil ikke blive afholdt, da flere Medlemmer 
er blevet forhindret i at komme. OZ4F.

Kreds 4.

Odense.
Odense-Afdelingen afholdt Møde paa Park Hotel 

den 16. August. Mødet var godt besøgt. Der blev 
fremvist og demonstreret 4 Modulatorer.

Afdelingen holder Pakkefest for Medlemmer med 
Damer Onsdag den 20. September Kl. 20 paa Park 
Hotel. Hver Deltager skal medbringe en Pakke til 
Værdi af mindst 1 Kr. Naar vi er færdige med at 
spille om Pakkerne og efter et fælles Kaffebord, vil 
der blive Lejlighed til en lille Svingom. Vi haaber, at 
Medlemmerne lægger Mærke til, at Damerne skal med 
denne Gang. Det er paa Opfordring fra mange Sider. 
Bemærk: Der behøver ikke at være Radiodele i alle 
Pakkerne! Kom saa til Pakkefesten. Ogsaa udenbys 
Gæster er velkomne. OZ4S.

Odense-Afdelingens Rævejagt.
Det var med en vis Spænding, at Rævejagten den 

3/9 fra Kl. 8—11 indlededes. Vejret var straalende, 
men det var jo noget nyt, som skulde prøves. Kun 2 
Tidspunkter var givet for Udsendelse — nemlig Starten 
og Slutningen. 7EU var med sin transportable ECO 
udkommanderet som Ræv af 4S, der er Far til denne 
nye Form for Rævejagter, og 4S fulgte da ogsaa 
Slagets Gang fra Hulen med megen Interesse.

Da Ræven laa i Stenløse gamle Vandmølle ved 
Odense Aa, vilde det blive vanskeligt at bedømme, 
hvilken Side af Aaen, der var den rigtige. Vi var jo 
spændt paa, om der var nogen blandt Jægerne, der 
havde regnet med at faa Brug for en Badedragt. 5G 
havde i hvert Fald sagt, at Aaen ikke vilde spille 
nogen Rolle for ham, for en Badedragt hørte til hans 
Ræveudstyr denne Gang, og Hulens Beliggenhed vilde 
netop give Jægerne en meget stor Omkørsel, hvis de 
da ikke var heldige.

Det skulde da ogsaa vise sig, at 9L maatte leje en 
Mand til at sejle sig over Aaen, efter at han havde 
opgivet at vade over. Hans Bil med hele „Victory“s

Stab var nemlig kørt fra ham og fandt godt nok Ræven 
efter en lang Omkørsel. Men da 9L jo var Manden 
med Pejlemodtageren, kunde der ikke noteres Tid før 
hans Ankomst til Ræven. Alt dette gav Anledning til 
en Masse morsomme Scener, som skulde ses for at 
give det rette Udbytte.

5Y kom først ind til Ræven, dernæst den tidligere 
Fynsmester 2O og efter ham 9L. Saa kom 5G med 
Æbler til os alle. 5V havde desværre Kludder med sin 
Motor 2 km fra Ræven, efter at han havde ledt en 
nærliggende Skov igennem paa Kryds og Tværs for at 
finde Sorø Radio. Hi! At Ventilen bagefter røg af 
paa Baghjulet er en anden Historie. Paa Hjemturen 
fra Rævens QRA kom 7OJ med 2KG paa „Pigekam
meret“, dampende. De havde holdt Frokost i Odense 
Friluftsbad.

Alt i alt var det en glimrende Rævejagf, og denne 
nye Maade havde vist sig at virke tilfredsstillende. Den 
gav mere Arbejde, men til Gengæld var Sporten meget 
større. Desværre maa Rævejagter jo indstilles foreløbig 
paa Grund af Benzinmangelen. Præmierne vil blive 
uddelt ved vor næste Sammenkomst, og skulde nogle 
af Deltagerne ved Hjemkomsten finde underlige Instru
menter i Lommerne, kan nærmere Oplysninger faas hos 
Ml7727. — Og det er stadig en Gaade for 4S, hvor
dan 7EU bar sig ad med at fiske en grøn Tuborg i 
Stenløse Mølles Andedam! Odinstaarmt.

Kreds 5.

Kredsmødet i Aabenraa.
Den 13. August holdtes Kredsmøde i Aabenraa. Det 

vedtoges at dele 5. Kreds i to Afdelinger. Til Afdelings
leder for Sønderborg-Graasten Afdelingen valgtes 
OZ5CC, og som Afdelingsleder for Haderslev valgtes 
OZ7CN. Som Kredsleder genvalgtes OZ7PH. Vi maa 
nu haabe, at den foretagne Deling maa vise sig at 
være til Gavn for E.D.R. i 5. Kreds. For at ikke alt 
Samkvem mellem de sønderjydske Medlemmer skal 
ophøre vedtoges det, at hele Kredsen skal samles 2 
Gange om Aaret. OZ7CN.

Haderslev.
For Haderslev-Afdelingens Vedkommende er det 

vedtaget, at der skal afholdes et Møde den 3. Tirsdag 
i hver Maaned skiftevis i de Medlemmers Hjem, dér 
har Plads, og hvor det kan arrangeres. Af den Grund 
maa de, som ikke kan tilbyde Lokale, paa ingen Maade 
undlade at komme til Møderne. Alle Medlemmer^ 
ogsaa fra andre Afdelinger, vil altid være hjertelig vel
komne. Det første Møde afholdes hos OZ3O (Johannes 
Schultz, Storegade 25, Haderslev) Tirsdag d. 19. Sep
tember Kl. 20. Vær venlig at møde talrigt op.

OZ7CN.
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Kreds 7,

Kredsmødet i Horsens.
Trods det fine Vejr havde Mødet ikke samlet mere 

end ca. 30 Hams til Kredsmødet, men til Gengæld fik 
de ogsaa fuldt Udbytte af Turen til Horsens. Efter 
fælles Kaffebord gik man over til Drøftelse af Kreds
arbejdet, og man var fuldt enige om at fortsætte Sam
arbejdet indenfor Kreds 7. Der var flere, der havde 
Ordet, og alle var ogsaa stemt for at stemme for det 
Forslag, der var sendt til Generalforsamlingen af Kol- 
ding-Fredericia Afd. Dagens Overraskelse var vel nok 
at se vor tyske Kammerat D4SZK, der p. t. er paa Rejse i 
Danmark, Norge og Sverige. Han viste sig at være den 
helt rigtige Kortbølgeamatør. Horsens-Afd. vil gerne her 
bringe D4SZK en Tak, fordi han besøgte vor Afdeling.

Efter at den medbragte Madpakke var sat til Livs, 
hørte man et „Udtog“ af forskellige Fone- og CW- 
Stationer, hvilket var meget interessant. Senere paa 
Aftenen fremviste et af Byens største Blade os en Film 
fra Horsens, og hvordan et moderne Blad bliver til, 
lige fra en Meddelelse indgaar, til den staar paa Tryk 
og er klar til at blive fordelt til Bladets Abonnenter. 
Derefter blev der i amk. Lotteri bortloddet for flere 
Hundrede Kroner Radiomateriel, og det skal siges til 
Ros for de, der var mødt op, at de ikke var bange 
for at købe, men der var ogsaa Valuta for Pengene. 
Mødet sluttede med Auktion og kammeratligt Samvær, 
saa det var sent, inden de sidste skiltes. En Tak for 
sidst skal her lyde fra Horsens-Afd. — Valg af Kreds
leder var Genvalg. OZ3XA.

Rævejagt i Horsens-Af delingen.
Vi har lige afsluttet en Rævejagt i 3 Afdelinger. 

Selv om der ikke har været den bebudede Tilslutning, 
fik de, der var med, mange fornøjelige Ture og høstede 
gode Erfaringer, som de senere vil faa Gavn af. Af
delingen havde udsat 2 flotte Præmier, og de blev 
taget med Storm. Førstepladsen blev vundet af OZ4JJ 
og 4U (20 Points). Andenpladsen blev besat af OZ7RG 
og DR464 (9 Points). En planlagt stor Rævejagt maa 
vente paa Grund af Forbudet mod Motorkørsel.

OZ3XA.
Aarhus.

Der holdes Møde paa Folkebiblioteket Lørdag d. 16. 
September. Jeg henstiller til DR-Amatørerne om at 
give Møde, da der ligesom de to foregaaende Aar vil 
blive afholdt Morsekursus, saafremt et tilstrækkeligt 
Antal melder sig. OZ9A.

Kreds 8.
Kredsmødet i Aalborg.

Kredsmødet d. 20/8 havde kun samlet 15 Del
tagere, hvoraf de fleste var lokale Amatører. Mødet 
indlededes med fælles Kaffebord. Valget af Kredsleder 
blev Genvalg.

Fra venstre ses Torkild Jensen, OZ3FZ, OZ2S, OZ7AP, Viggo Jacobsen, 

Eigil Christensenj OZ1FD, DR384, OZ7FN, OZ8D, DR339, Poul Andersen, 

OZ2FX og OZ5XY.

Efter en meget lang Forhandling blev man enige 
om at danne en Afdeling for Aalborg og Omegn. Til 
Afdelingen hører ogsaa Nørresundby, Svenstrup, 
Vaarst, Hals, Brønderslev og Dronninglund. Til Be
styrelse blev valgt Eigil Christensen (Formand), Tor
kild Jensen (Sekretær) og Viggo Jacobsen (Kasserer). 
Der skal betales et Kontingent af 50 Øre, der kommer 
til at gaa til Morsekursus, Møder, Foredrag o. lign.

Bestyrelsen har allerede været i Sving med at arran
gere Besøg i Aalborg Lufthavn, hvor der vil blive 
Lejlighed til at se Radiostationen. Tidspunktet vil blive 
bekendtgjort senere. OZ5XY.

Kreds 9.
Kredsmøde paa Bornholm.

Der afholdtes Kredsmøde d. 30. August. Da OZ4IM 
ikke ønskede Genvalg, blev OZ4RB valgt til Kreds
leder. Til Valget var mødt 12 Medlemmer. OZ4RB.

Rønne.
Rønne-Afdelingen holder ordinær Generalforsamling 

Søndag d. 8. Oktober Kl. 14 i Villa „Nova“ ved 
Rønne. Dagsorden: Valg af Dirigent, Formandens Be
retning, Regnskab, Valg af Kasserer og et Bestyrelses
medlem (Kassereren 4BR og 4AC afgaar efter Tur) 
samt Revisor og „Eventuelt“. Og saa haaber vi paa 
god Tilslutning. _____  OZ4RB

Vi henstiller venligst til de forkellige Møde-Referen
ter om at fatte sig i nogenlunde Korthed. Det gælder 
ikke mindst Rævejagt-Referater og lignende. At man 
refererer i muntre Vendinger er ingen Skade til, men 
man bedes holde sig til Morsomheder, der har Relation 
til Amatør-Radio. Der er Grænser for, hvor stor Plads 
vi kan afse til Afdelings-Meddelelser her i „OZ“.

Red.

175



Mere om Rapporterings-Systemer.

Foranlediget af den sidste Tids Diskussioner om 
Rapportering vil jeg tillade mig at komplettere de 
fremkomne Oplysninger med nogle Betragtninger over 
de internationale Rapporteringsskalaer for Styrke og

1). Skala til Angivelse af Signalernes Styrke 
(Washington 1927, næsten uforandret 
i Madrid 1932):

1 = knap hørlig, ulæselig.
2 = svag; læselig af og til.
3 = temmelig god; læselig, men vanskeligt.
4 = god; læselig.
5 = meget god; fuldkommen læselig.

Som man vil se, er der i Cairo sket en Forbedring 
af Skalaen, idet den gamle QSA-Skala, der kaldtes en 
Styrkeskala, samtidig gav Forstaaelighedsgraden. Der 
er blot sket det for Amatørerne uheldige, at man har 
beholdt QSA som Styrkeskala og brugt QRK til den 
nye Læselighedsskala, mens vi har lavet en ny Styrke- 
skala og kaldt den QRK (1-9) og beholdt QSA som

Kommende Tests.

N.V.I.R. i Holland arrangerer sin aarlige Europa- 
Test fra 16.-23. September. Tiderne er fra Kl.17,40- 
21,40 GMT daglig. PA-Stationerne sender en Kode 
af 6 Tal, hvor de 3 første udgør RST-Rapporten, og 
de 3 sidste vælges individuelt. Koderne skal modtages 
korrekt og noteres paa QSL-Kortet eller i Loggen. 
Kort eller Logs sendes til N.V.I.R.’s QSL-Bureau, 
Box 400, Rotterdam inden 1. December 1939. Bedste 
Deltager i hvert Land modtager et specielt Certifikat.

I Anledning af, at New Zealand i Aar holder 100 • 
Aars Fødselsdag arrangerer N.Z.A.R.T. den aarlige 
VK-ZL Test, som alle DX-interesserede Amatører 
kan deltage i. Senior-Testen afholdes paa 2 Week-ends 
den 30. September og 7. Oktober. Junior-Testen holdes 
den 21. Oktober og den følgende Week-end. Tryksager 
med udførlige Oplysninger kan faas hos OZ7F. Om 
disse Tests gennemføres under de nuværende interna
tionale Forhold er dog tvivlsomt.

Forstaaelighedsgrad. Nedenstaaende Skema, som OZ2Q 
har udarbejdet, viser de forskellige internationale Radio- 
reglementers Betydning af Q-Kodens Forkortelser QRK 
og QSA.

3). Skala til Angivelse af Signalernes Læse
lighed (Cairo 1938);

QRK1 = ulæselig.
QRK2 = læselig nu og da.
QRK3 = læselig, men med Vanskelighed. 
QRK4 - - læselig.
ORK5 = fuldkommen læselig.

Forstaaelighedsskala. — Som man ser, bør Brugen 
af disse Forkortelser helt undgaas, og i Stedet maa 
man bruge RST-Systemet og (specielt ved Telefoni) 
Rapporter i klart Sprog — saa vidt muligt med de 
samme Ord, som er anvendt ved Definitionen af 
RST-Skalaerne.

Brik Langgaard, OZ8Q

Radiofonistationerne paa vort 7 MHz Baand.
(The broadcasting stations in our 7 Me. band).

Amatørbaandet ved at blive befængt med Utøj.
(The amateur band infested with vermin).

London 1912 ; Washington 19271 1
Madrid 1932 Cairo 1938

QRK? Hvorledes modtager De? Hører De mig godt? Er mine 
Signaler gode?

Modtager De mig godt? 
Er mine Signaler gode?

Hvorledes er mine Signalers 
Læselighed (1-5)?

QRK Jeg modtager godt. Jeg hører Dem godt. Deres 
Signaler er gode.

Jeg hører Dem godt. 
Deres Signaler er gode.

Deres Signalers Læselighed 
er - - - (1-5). 8)

QSA? Er mine Signaler kraftige? Hvad er Styrken af mine 
Signaler (1-5)?

Hvilken Styrke har 
mine Signaler (1-5)?

Hvilken Styrke har mine 
Signaler (1-5)? 2)

QSA Deres Signaler er kraftige. Deres Signalers Styrke er 
.................... .......  (1-5). i)

Styrken af Deres Signaler 
er - - - (1-5). !)

Styrken af Deres Signaler 
er - - - (1-5). 2)

2). Skala til Angivelse af Signalernes Styrke 
(Cairo 1938):

QSA1 = knap hørlig. 
QSA2 = svag.
QSA3 = temmelig god. 
QSA4 = god.
QSA5 = meget god.
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Ved De det?
Ved OZ8O.

A k t i v i t e t s - R a p p o r t e r .

1. Hvad forstaas ved en Selvinduktionsspoles Re- 
aktans?

2. Hvad betyder kp/s?
3. Hvad betyder QSK.
4. Hvordan kan vi vide, at en Station, der bruger 

Kaldesignalet OZ7ÆØ, er ulicenseret?
5. Hvad betyder CW?

Svarene findes paa Side 179.

Frekvenser for Radioamatører.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
bar den 26. Augus: udsendt følgende Skrivelse til samt
lige licenserede Senderamatører:

Det meddeles herved, at der fra 1. September d. A. 
indtil videre er tildelt Radioamatørstationerne følgende 
Frekvensomraader:

Radioamatører med almindelig Sendetilladelse
(60 Tegns Certifikat): 

kHz. m.
1805— 1820 , 166,2 -164,8
3505- 3630 85,59 - 82,64
3690- 3945 81,30 - 76,05
7010- 7190 42,80 - 41,72

14020- 14380 21,40 - 20,86
28040- 29960 10,70 - 10,01
56080— 59920 5,350— 5,007

112160—119840 2,675— 2,503

Desuden vil Baandet 7190—7290 kHz (41,72 m — 
41,15 m) kunne benyttes i Tidsrummet Kl. 0200-1400 
under Forudsætning af, at Udsendelserne ikke giver 
Anledning til Forstyrrelser af andre Radiotjenester. 
Der maa dog ikke — uden at almindelig Døgndrifts- 
tilladelse haves — sendes i den Tid, hvor der foretages 
Udsendelser over de danske Radiofonistationer (Kalund
borg—København).

Radioamatører med indskrænket Sendetilladelse 
{40 Tegns Certifikat) maa indtil videre kun benytte 
følgende Frekvensomraader:

kHz. 
3505— 3630 

58500- 59920 
112160-119840

m.
85,59 —82,64 

5,128— 5,007 
2,675- 2,503

P. G. V.
N, E. Holmblad

E. A. Hansen,

Fredericia.
OZ5AJ har erhvervet et 3,5 MHz Krystal og faar 

mange QSO’er paa dette Baand.
OZ5S laver af og til en QSO med Styresenderen, 

inden det store „Rig“ er o. k. Styresenderen er en 
Push-pull CO med to 25L6G paa 110 Volt. PA bliver 
en AL5 i Push-pull. Spændingen faas fra to Vibratorer.

OZ5S.
Kolding.

OZ1AQ har rigget en Zepp-Antenne op og laver 
mange fine DX’er.

OZ3DK er igen at finde paa 14 MHz.
OZ3RO har ligget stille et Par Dage paa Grund 

af Maskinskade, men er nu i Gang igen paa 14 MHz.
OZ7MQ er ved at bygge to 56 MHz Transceivers, 

der skal køre uden Anodebatteri. OZ7MQ.

Sønderjylland.
OZ1PF har endnu ikke kunnet afse den fornødne 

Tid, men kommer helt bestemt i Gang i Løbet af en 
lille Maaneds Tid. Saavel Sender som Modtager venter 
kun paa at komme i Sving.

OZ3M har holdt Sommerferie og har derfor ikke 
været i Gang. Han rejser nu til København og er saa 
kun aktiv i Ferierne.

OZ3O bliver nu aktiv efter Sommerferien, særlig 
Lørdag Aften. Senderen er ECO-PA (CL2 og CL4) 
og Gittermodulation med CC2 og CL4. Rapporter over 
Telefonien modtages gerne.

OZ7MP har været meget aktiv i Sommerferien. 
Bl. a. er WAC opnaaet. Næste QRV-Periode er fra 
ca. 15/10-1/11.

OZ7PH har i Ferien været i Luften med transpor
tabel CO-PA med Heising-Modulation. Rørene er
2 Stk, 6L6. Input ved Telefoni er ca. 18 Watt. Der 
er arbejdet paa 3,5, 7 og 14 MHz med gode Resultater.

OZ8V er for Tiden under Ombygning. Modtageren 
er ændret fra 1-V-l til l-V-2. Senderen ombygges 
fra ECO-PA til ECO-PA-PA med Fanggitter-Modula- 
tion paa 1. PA-Trin. Rørene er AF3, 59 og 6L6. DR- 
Rapporter modtages gerne og besvares med QSL.

OZ-DR527 har afsendt en Mængde Kort, saa nu 
haabes der paa QSL. Pse OB’s.

OZ-DR528 paatænker at bygge en 0-V-1. Flere 
DX-Rapporter er afsendt, og der haabes nu paa Svar.

OZ7CN.

I August-Nummeret af de ægyptiske Amatørers Blad, 
„The E.R.S.E. Bulletin“ bringes en Stationsbeskrivelse 

med Fotografi af SU1RD. Her fortælles bl. a., at 
SUlRD’s 56 MHz Signaler er rapporteret af OZ2AU.

177



Generalforsamlingen. Resultatet af N.R.A.U.-Testen.
E.D.R.s Generalforsamling afholdes som meddelt i 

forrige Nummer Søndag den 17. ds. Kl, 14 i Ingeniør
huset i København. Programmet efter Generalforsam
lingen gennemføres ogsaa uændret, og der er tillige 
den Tilføjelse, at Tegningerne fra Forside-Konkurrencen 
til „OZ“ vil blive udstillet. Derimod maa vi desværre 
aflyse Besøget i Kastrup Lufthavn, da der paa Grund 
af den internationale Situation hverken er Rundflyvning 
eller normal Flyvetrafik. Det har ikke været muligt 
at naa at faa en anden Udflugt arrangeret i Stedet for.

En Del Medlemmer har spurgt os, om Generalfor
samlingen ikke blev aflyst eller udsat, men det er der 
ingensomhelst Grund til. Her i Landet er jo alt normalt, 
og E.D.R. ønsker ikke at yde sit Bidrag til den 
almindelige Krigs-Psykose, som giver sig de mærkvær- 
digste Udslag lige fra Aflysning af Aarsmøder til 
Programforandringer i Statsradiofonien. For Kortbølge
amatørerne er der ingen Grund til at gaa over Gevind.

Mens disse Linjer skrives foreligger der heller ikke 
det mindste om Inddragning af Sendetilladelser el. lign. 
Det er rart at se, at Telegraf-Myndighederne beholder 
Hovedet koldt i Stedet for at bidrage til den For- 
fjumring, som hersker visse andre Steder. I de nevtrale 
Lande gør vi klogt i at fortsætte vort Dagligliv roligt 
og uændret. Hertil hører, at Medlemmerne møder gode 
op til E.D.R.s Generalforsamling som sædvanlig.

Red.

Ukultiverede Kortbølgeamatører.

Resultatet af N.R.A.U.-Testen i Paasken foreligger 
nu. Der var 70 Deltagere (14 LA, 19 OH, 22 SM 
og 15 OZ). Dertil kommer 16 Amatører, som ikke 
har indsendt Log —■ deriblandt 4 OZ-Stationer. Vi 
nævner de 20 første Resultater i Rækkefølge:

1. SM6WL 
1. SM7UC
3. SM6SS
4. SM7YS
5. SM5WJ
6. OZ7T
7. LA5B
7. OZ7BO 
9. LA2U 
9. OZ7MP

468 Points
468 „
437 „
433 „
429 „
420 „
409 „
409 „
401 „ 
401

11. SM7XZ
12. OZ2PX
13. SM6NQ 
13. LA4R
15. SM6UP
16. LA8G
17. SM5KL
18. OZ7GL
19. SM7YE
20. 0H30I

398 Points
397 „
390 „
390 „
369 „
360 „
359 „
348 „
328 „
304 „

Den 26. August bragte „Social-Demokraten“ følgende 
Notits, som det er vor tunge Pligt at aftrykke i „OZ“, 
saa den kan komme alle danske Kortbølgeamatører 
for Øje:

„De efterhaanden mange Kortbølgeamatører, der 
huserer i Æteren ved Nattetid og fører mere eller 
mindre private Samtaler med hinanden, bør betænke, 
at der i disse bevægede Tider er mange normale 
Lyttere, der aflytter Kortbølgestationerne for at høre 
Nyt fra den forvirrede Verden. I Nat var der en 
Kortbølgeamatør, der betroede sine Kolleger - og sam
tidig hele Verden - at han var saa fuld, saa fuld og 
havde været ude at „more“ sig hele Aftenen. Det' 
lød ikke saa godt“.

Vi maa desværre give Bladet Ret. Det er trist at 
se Kortbølgeamatørerne omtalt i Dagspressen paa den 
Maade. Ingen burde slippes løs i Æteren foran en 
Mikrofon uden at være i Besiddelse af et vist Lavmaal 
af Kultur! Vi haaber inderligt, at det nævnte Eksempel 
er et Undtagelsestilfælde.

Som man ser, fører Svenskerne stort. Af de øvrige 
danske Deltagere blev OZ8N Nr. 22 med 301 Points, 
OZ5A og OZ4UL Nr. 35 (183 Points), OZ5K Nr. 
39 (168 Points), OZ8AZ Nr. 41 (164 Points), OZ2FX 
Nr. 44 (157 Points), OZ7RY Nr. 57 (99 Points), 
OZ2G Nr. 63 (51 Points), OZ4AH Nr. 64 (46 Points)1 
og OZ1W Nr. 66 (15 Points).

I Laug-Testen blev SM Nr. 1 med 15 Points 
(SM6WL, SM7UC, SM6SS, SM7YS og SM5WJ). Nr.. 
2 blev OZ med 52 Points (OZ7T, OZ7BO, OZ7MP, 
OZ2PX og OZ7GL). LA blev Nr. 3 med 68 Points 
(LA5B, LA2U, LA4R, LA8G og LA6G). Endelig blev 
OH Nr. 4 med 148 Points (0H30I, OH5NF, OH1NT, 
OH1NW og OH5NJ).

QSL-Centralen.
Det er under sørgelige Omstændigheder, at der 

skrives Rapport for Centralen for denne Maaned. Der 
er en større Opgang i Centralens Arbejde, men under 
de nuværende internationale Besværligheder ved jeg 
ikke, hvordan den kommende Tid vil gaa. Naa, Spørgs- 
maalet bliver naturligvis taget op paa Generalforsam
lingen sammen med alt andet.

I den forløbne Maaned er der expederet følgende:: 
Fra OZ-Senderamatører. Til OZ-Senderamatører.

1735 1482
Fra DR-Amatører. Til DR-Amatører.

139 27
Fra Udlandet. Til Udlandet.

1089 1733
Der er forskellige Spørgsmaal vedrørende QSL- 

Arbejdet, som jeg gerne vil drøfte med Medlemmerne, 
men dette kan komme frem ved Generalforsamlingen.

Følgende licenserede Amatører staar for Tiden udenfor 
E.D.R., hvorfor QSL ikke ekspederes til og fra dem: 
OZ1AB, 1K, 2AL, 2AM, 2HB, 2KN, 2LD, 2OU, 
2OZ, 2WU, 2XU, 3MK, 3PA, 3PL, 3QZ, 4AP, 4B, 
4HB, 4NF, 5BK, 5HB, 5JJ, 5N, 5SS, 5TH, 5WN, 
6N, 7AB, 7DM, 7DU, 7H, 7PR, 7RV, 7VE, 7VP, 
7XU, 8AJ, 8R, 9CH, 9J, 9K, 9MG, 9Wog 9Z. OZ4H,
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Regler for Udstedelse af W.B.E.-Certifikater. Kursus i Matematik.

1. WBE-Certifikater (Worked British Empire) ud
stedes af R.S.G.B. til enhver licenseret Radioamatør, 
som kan dokumentere overfor denne Forenings Besty
relse at have haft Tovejs-Forbindelser paa Amatør- 
baandene med mindst een britisk Amatørstation i hver 
af de af I.A.R.U. definerede 5 Verdensdele. (Nord- og 
Syd-Amerika betragtes som een Verdensdel).

2. WBE-Certifikater uddeles gratis til Medlemmer 
af R.S.G.B.

3. Ikke-Medlemmer af R.S.G.B. kan erhverve Cer
tifikatet mod Betaling af £ 0-2-6 eller tilsvarende i 
fremmed Mønt (ca. 3 Kr.) + Registrering af Brev og 
QSL-Kort.

4. Særskilt WBE-Certifikat udstedes for:
a) Tovejs-Telegrafi paa alle Baand undtagen 

28 MHz.
b) Tovejs-Telefoni paa alle Baand undtagen 

28 MHz.
c) Tovejs-Telegrafi paa 28 MHz.
d) Tovejs Telefoni paa 28 MHz.

5. Ansøgeren skal afgive en skriftlig Erklæring om, 
at hans eller hendes største tilladte Udgangs-Anode- 
effekt ikke blev overskredet ved Opnaaelse af de 
QSO’er, hvorpaa Ansøgningen er baseret.

6. Alle indsendte QSL-Kort skal vise en mindste 
Læselighed (QSA) af R3.

7. Ansøgning skal indsendes i anbefalet Brev til The 
Secretary-Editor, Radio Society of Great Britain, 53 
Victoria Street, London S.W.l, og hver Ansøgning 
skal være ledsaget af QSL-Kort eller Breve, som 
dokumenterer, at Tovejs-Forbindelser er opnaaet.

8. Saafremt Ansøgningen er for Tovejs-Forbindelse 
med Telefoni, maa dette være tydeligt angivet paa 
QSL-Kortene eller Brevene.

9. Beviser for Tovejs-Forbindelse med britiske bevæ
gelige Stationer (dog ikke Skibe) i det britiske Rige 
er gældende, saafremt Stationens nøjagtige Position, 
da QSO blev opnaaet, angives.

10. Britiske Mandatstater og Protektorater skal 
betragtes som en Del af det britiske Rige.

11. Forbindelser med Iraq før 1. Januar 1936 og 
med Ægypten før 1. August 1937 betragtes som For
bindelser med det britiske Rige.

12. De, der erholder WBE-Certifikater, har Tilla
delse til at benytte Bogstaverne W.B.E. (C. H.) paa 
deres personlige Korrespondance. C. H. betyder Certi- 
ficate Holder (Certifikat-Indehaver).

13. R.S.G.B.s Bestyrelse kan, naar den faar officiel 
Begæring derom, give Sekretærerne i de anerkendte 
udenlandske Kortbølgeforeninger Tilladelse til at aner
kende Ansøgninger fra deres Medlemmer, som ikke er 
Medlem af R.S.G.B. I dette Tilfælde vil den uden- 
lanske Forening være forpligtet til at indsende en officiel 
Attest og Pengene til R.S.G.B.

Saa snart Pladsen tillader det, skal vi ogsaa aftrykke 
Reglerne for BERTA-Certifikatet. Red.

Teknologisk Institut etablerer Forberedelseskursus 
i Matematik (Bogstavregning), specielt tilrettelagt for 
Radioteknikere. Dette Kursus tilsigter at lette Tileg
nelsen af det Stof, der gennemgaas i Kursus i Radio
teknik. Matematik-Kursuset er etableret, ikke mindst, 
fordi der er fremkommet Ønske om et saadant fra 
Medlemmer af Teknologisk Instituts Radioforening, et 
Ønske, som man fra Instituttets Side støtter og meget 
gerne imødekommer.

Undervisningen lægges saaledes til Rette, at selv de, 
der intet Kendskab har til Matematik, vil kunne del
tage i det med Udbytte. At Undervisningen — for
uden at være beregnet for Begyndere ganske specielt vil 
blive tilrettelagt for Radioteknikere, er en Selvfølge. 
Herr Radiotekniker Etienne Bondy, der er Redaktør 
af „Teknologens Radio“, Organet for Teknologisk Insti
tuts Radioforening, vil blive Lærer i det nævnte Kursus.

Undervisningen vil komme til at strække sig over 
i alt ca. 20 Aftener. Undervisningsaftener: Tirsdag og 
Torsdag Kl. 19½ 21½ Første Aften: Tirsdag den 3. 
Oktober. Pris for Deltagelse: 20 Kr. pro persona, hvis 
Holdet tæller 10-19 Deltagere; hvis der dannes Hold 
paa 20-30 Deltagere, vil Prisen blive 15 Kr. pro persona. 
Indmeldelsen sker paa Teknologisk Instituts Skoleafde
lings Kontor, Hagemannsgade 2,11, Kl. 19-17, fra 4. 
September ogsaa fra Kl. 19½-21½ (undtagen Lørdag).

1. Den Del af dens Vekselstrømsmodstand, der skyldes 
dens Selvinduktion; man har X = 2πfl, hvor X er Re- 
aktansen i Ohm, f Vekselstrømmens Frekvens i p/s 
og L Selvinduktionen i Henry.

2. Kiloperioder pr. Sekund, den danske Oversættelse 
af kc/s, som er den praktiske Enhed for højfrekvente 
Vekselstrømmes Frekvens*).

3. Fortsæt med at sende hele Deres Korrespondance; 
jeg afbryder Dem, hvis nødvendigt.

4. Det internationale Radioreglement, som ogsaa Dan
mark har tiltraadt, siger i Art. 14 § 4 (1): Alfabetets
26 Bogstaver samt Cifrene i de i § 2 nævnte Til
fælde kan benyttes til Dannelse af Kaldesignaler; 
akcentuerede Bogstaver maa ikke benyttes.

5. Oprindelig benyttet som Forkortelse af „continuous 
wave" i Modsætning til Gnist-Signaler (dæmpede 
Bølger) Blandt Amatørerne benyttes CW som Be
tegnelse for Telegrafisignaler med umoduleret Tegn
bølge (Al) i Modsætning til Telefoni.

*) I Stedet for kc/s anvender vi som bekendt her i 
„OZ“ den tilsvarende Enhed kHz, der er anbefalet 
af Dansk Standardiseringsraad og benyttes i teknisk
videnskabelig Litteratur. At bruge Enhederne Hz, kHz, 
MHz o. s. v. burde være en Selvfølge i de Lande, 
der har indført Metersystemet. Red.
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QRA-RUBRIKKEN.

Nye licenseredc Stationer.
x OZ2CW - Emil Hallberg Rasmussen, Vindegade 42,1, Odense. 
x OZ4BK - Børge Lindegaard Knudsen, Ridehusgade 4, Odense. 

OZ6N - H. A. Jørgensen, Ribevej 21, Varde.

Ændringer.
OZ2KG og OZ7OJ har faaet Tilladelse til at benytte samtlige 

Amatørfrekvenser, og OZ7TJ maa nu bruge Senderen hele Døgnet.

Indregistrerede Modtagerstationer.
OZ-DR537 - Birger Kopp, Gruts Allé 16, Hellerup.
OZ-DR538 - Holger Hansen, Klostervej 22,2, Odense.

Nye Medlemmer.
1663 - Torkild Jensen, Vonsylsgade 4,1, Vejgaard, Aalborg.
1664 - Jørgen Mortensen, Otto Liebes Alle 6, Kastrup.
1665 - Egon Bogø Jacobsen, Bredgade 15, Kolind.
1666 - Poul T. Christensen, Dr. Tværgade 44 B, 2, København K.
1667 - Johannes Møller, Østergade, Vojens.
1668 - Otto Larsen, Ndr. Fasan vej 9, St., København F.
1669 - Kaj Arvesen, Marstalsgade 1, København 0.
1670 - Birger Kopp, Gruts Alle 16, Hellerup.

Atter Medlem.
1334 - Hans Schütz, Lille Klingbjerg 13, Haderslev.

Nye Adresser.
2 - Gunnar E. R. Bramslev, Skamlebæk Radiostation, Faarevejle. 

387 - Herluf Hansen (OZ7HB), Forchhammersvej 3,3, Kbhvn. V. 
412 - Jørgen K. Rasmusen (OZ7BR), Jægersborg Alle 50 A,2,

Charlottenlund.
759 - Knud Hopff-Andersen (OZ3HA), Nr. Søgade 27 A,3, Kbh. K, 
808 - Jørgen Berg (OZ2B), Sortedamsdosseringen 89,2 tv., Kbh. 0. 
811 - Erik Gørlyk, 4 Castlebar Road, Ealing, London W. 5.

862 - Børge Nielsen (OZ2PX), Bellisvej 12, København F.
967 - Niels Chr. Hansen, Nørreby, Femø.

1015 - Holger Rasmussen (OZ3N), Blaavand Radio, Oksbøl.
1060 - Jens Holbak (OZ5A), Nürnberggade 8,4 tv., København S. 
1072 - Bent Frühstück Nielsen (OZ2BC), Øster Søgade 32, Kbh. K. 
1252 - Henrik Frie (OZ7FR), Daltoftevej 24, Søborg.

1257 - Erland Munch (OZ7M), Søgaardsvej 54, St., Gentofte.
1304 - O. K. R. Elsang, Kristrupvej 26, Strømmen, Randers.

1329 - Kaj Johannesen, Zinnsgade 7,4 th., København 0.
1483 - Holger Hansen, Klostervej 22,2, Odense.
1537 - Børge Petersen, Lindenovsgade 8,5, København 0.
1584 - A. Bjørn Jeppesen, Sinding Nedergaard, Skægkær.
1649 - Harald Garkier, Adslev Skole, Hørning.

Slettet af Medlemslisten fra Juli Kvartal 1939.
23 - Alf. G. Lauridsen, Lillering.

199 - Einar Hansen, Odense.
704 - C. H. Krusell, Faarevejle (udmeldt).
714 - Chr. H. Lauenborg Fredsted, Haderslev.
724 - V. Hjerting (OZ2LD), Charlottenlund.
726 - Sigfred Jespersen, København S.
783 - Poul G. Jensen, Nexø (udmeldt).
801 - Kai Høiberg Nielsen (OZ7RV), Ribe.
965 - Halfdan Dalsborg, Helsingør (udmeldt).
990 - M. Lehmann Poulsen, Ribe.

1051 - J. Chr. Yde Andersen, København K.
1 1 1 8  - Ib Danielsen, København Ø.

1133 - Aage Jørgensen, Roskilde.
1156 - Tage Goth Jensen, Lohals.
1228 - Poul Ilium (OX5PI), Sukkertoppen.
1251 - Mogens Flindt-Larsen, København’,V.
1255 - Frode Jensen, København N.
1 3 1 6  - Knud A. F. Christiansen, København K. 
1340 ' Knud Erik Jensen, Søborg.
1355 - R. C. Jensen, Odense.
1375 - Svend Elvin Andersen, Silkeborg (udmeldt). 
1385 - Poul Levin, Odense.
1395 - O. Møller Sørensen, Valby.
1 4 1 2  - Kaj Andersen, København V.
1432 - V. Schultz, Bredebro.
1441 - Kaj Hansen, Farum.
1448 - Aksel Gyde Hansen, Fruens Bøge.
1461 - M. Vanting, Charlottenlund.
1496 - M. Ferrall, Lyngby (udmeldt).
1 5 1 8  - P. Th. Justesen, Kolind.
1530 - Erland Carlsen, Frederikshavn.
1536 - R. Johansson (SM7MZ), Landskrona.
1558 - Th. Nielsen, Otterup,
1566 K. Børge Jensen, Horsens.
1580 - Chr. Madsen, Nykøbing Fl,
1588 - Lauritz Petersen, Skelskør.
1598 - Poul Nielsen, Københav.i N.
1603 - Gerhard Rasmussen, Horsens.
1604 - S. P. Hansted, Horsens.

Under Overskriften „Manden bider Hunden“ fortæl
ler WlFZI følgende Oplevelse i „QST". Under 

en Fone-QSO havde han med en anden Amatør drøftet 
BCL-QRM Problemet og udtalt en skarp Kritik af 
de billige BCL-Modtagere, som er en stor Gène for 
Amatørernes Virksomhed. Det undrede da heller ikke, 
at en Opringning kom straks efter. Men forestil Dem 
WlFZI's Forbavselse, da en Herre præsenterede var 
som Indehaver af en af de billige Modtagere, der sig 
blevet talt om, og hvis denne virkede generende, vilde 
han med Glæde stoppe Modtagelsen, mens WlFZI 
brugte Senderen. — Hvis De kan slaa den, saa lad mig 
det vide, bemærker W1FZI!

„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 Presseloven): Helmer 
Fogedgaard pr. Skrøbelev St. Hertil sendes alt øvrigt Stof, som 
ønskes optaget i Bladet. Redaktionen slutter den 5., og 
Klicheer bestides 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, Mosegaardsvej 74, 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: Paul Heinemann, Vanløse Allé 138,3, Van
løse. QSL-Kort kan sendes til Box 79, Kbhvn. 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 Torsdag den 14. September. 
Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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