Oplag: 1075 Eksemplarer.

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
et Indskud paa 3,50 Kr., som bl.a. dækker Tilsendelsen af Foreningens Emblem i Sølv. E.D.R.s Blad „OZ“, som er Danmarks eneste
specielle Kortbølge-Tidsskrift, tilsendes Medlemmerne den 15. i hver Maaned. Alle Oplysninger gives ved Henvendelse til E.D.R., Postbox
79, København K eller helst direkte til Landsforeningens Sekretær.

Sendetilladelsernes Suspension.
Som det forlængst vil være dette Blads Læsere be
kendt, blev OZ-Amatørernes Sendetilladelse indtil videre
suspenderet fra og med 1. Oktober, og man har her
fulgt samme Praksis som de fleste andre nevtrale Lande.
Paa det nævnte Tidspunkt havde vore svenske Kolle
ger allerede været standset i næsten en hel Maaned,
saa vi maa sige, at de danske Myndigheder har udvist
en velgørende Ro paa dette Punkt.
Baggrunden for dette alvorlige Slag mod Amatør
bevægelsen er jo Krigen, der alligevel kom trods Tviv
len. I altfor sørgelig Grad fik vi Ret, naar vi i den
ledende Artikel i Maj „OZ“ skrev, at det maaske
vilde vare Uger eller Maaneder — men ikke Aar, før
det brød løs. Hvad vi i samme Artikel skrev om det
uhensigtsmæssige i at standse Amatørernes uskyldige
Eksperimenter, fastholder vi stadig, men det hindrer os
ikke i at understrege, at Amatørerne naturligvis maa
tage til Efterretning, hvad Landets ansvarlige Myndig
heder kræver.
Det er da ogsaa kun en Suspension af Sendetilladel
sen og ikke en virkelig Inddragning af Licenserne, der
er Tale om. Det midlertidige Forbud motiveres i Ge
neraldirektoratets Skrivelse med den lidt vage Beteg
nelse „Verdenssituationen“. I Virkeligheden kan man
sikkert gaa ud fra, at det i højere Grad end General
direktoratet er de militære Myndigheder eller politi
mæssige Krav, der staar bag Suspensionen. Formodentlig
er man bange for Spionage eller Nevtralitets-Krænkelsé.
Hvorvidt dette er berettiget, skal vi ikke tage Stilling
til ved denne Lejlighed.
Ingen ved, om de nuværende triste Forhold bliver
af lang eller kort Varighed. Men selv om meget kan
se katastrofalt ud, tror vi dog ikke, at Amatørbevægelsen
nogensinde kan dø. Skulde Suspensionen komme til at
vare flere Maaneder, vil det være en naturlig Opgave

for E.D.R. at forsøge at skaffe Amatørerne Tilladelse
til at sende paa kunstig Antenne (for de almindelige
Bølgebaands Vedkommende) og paa aaben Antenne i
Ultrakortbølge-Baandene. Herved kan der hverken
være Fare for Spionage eller Nevtralitets-Krænkelse,
da de ultrakorte Bølger som bekendt kun rækker faa
Kilometer.
For „OZ“ er der foreløbig ikke andet at gøre end
at omlægge det tekniske Stof, saa det hovedsagelig
omfatter Modtagerkonstruktioner, Maaleopstillinger og
andre nyttige Hjælpemidler for den eksperimenterende
Amatør. Men naturligvis maa der ogsaa bringes teore
tiske Nyheder om al Sendeteknik. Under Verdens
krigen gik Radioteknikken frem med Stormskridt, og
noget tilsvarende kan maaske ventes denne Gang. Mu
ligvis vil Fjernsyn og andre tekniske Nydannelser give
Amatørerne nye Arbejdsomraader. Vi er ikke blot
Kortbølgeamatører, men ogsaa eksperimenterende Radio
amatører, saadan som vor Forenings Navn antyder.
Og endelig kan vi da stadig lytte paa de korte Bølger,
hvad Halvdelen af E.D.R.s Medlemmer jo i Forvejen
er vant til at maatte nøjes med.
Der er ingen Grund til straks at lade Pessimismen
flyde ud over alle Grænser. Da af os, som holder af
Amatørbevægelsen og dermed af E.D.R. og „OZ“,
vil aldrig svigte. Og saa længe der er Kærlighed til
en Sag, kan den ikke dø. Lad os da gøre alt for at
opretholde E.D.R. og „OZ“ i fuld Udstrækning, saa
det, der er opbygget gennem aarelangt Slid, ikke skal
være gjort forgæves. Vi vil altid have Brug for en
slagkraftig Organisation og et godt Blad. Derfor maa
ingen svigte nu. Sammenholdet er i dette Øjeblik mere
nødvendigt end nogensinde før. De kommende Maa
neder vil vise, hvem der er Amatørbevægelsens virke
lige Venner!
li. F.
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Moderne Forstærker
FOM KONDENSATORELLER KRYSTAL-MIKROFON

Af OZ9R og OZ-DRQ84.
Forforstærkeren
Eksperimentopstilling

Den senere Tids Anvendelse af de moderne Kon
densator- og Krystal-Mikrofoner skaber Amatørerne
adskillige Vanskeligheder med saavel Forstærkning
som Stabilitet og Brumfrihed af deres Forstærkere.
Disse Mikrofontyper kræver en Forstærkning, der
ligger adskillige Gange over, hvad en almindelig Mi
krofon af Kultypen med isoleret Membran fordrer
(Dralowid & Imperia). Denne Mikrofontypes Følsom
hed ligger paa ca. - 45 db, hvorimod Krystal- og
Kondensator-Mikrofoner ligger paa ca. - 85 db. Som

Den indre Opbygning
af
Forforstærkeren,

Følge af denne Forskel paa 40 db i Spændingsforstærk
ning paa 100 Gange) maa man mellem de normale
Indgangsklemmer for Kulkornsmikrofon paa Modula
toren og Krystal- eller Kondensator-Mikrofonen, ind
skyde en passende Forforstærker, hvis Indgangsimpe
dans svarer til den nye Mikrofontype og hvis Udgangs
impedans svarer til Kulkornsmikrofonens Impedans (ca.
35 til 250 Ohm).
Denne lave Linieimpedans er ogsaa paakrævet, idet
den vanskeligt optager Brum og Højfrekvens fra Sen
deren. Man bør altid bygge sin Forstærker i 2 Dele,
naar man vil anvende saa store Forstærkninger som
de, der bliver Tale om her. Det er praktisk talt umuligt
at bygge Forforstærker og den egentlige Forstærker

paa samme Chassis, idet saavel Krystalsom Kondensator-Mikrofonen er meget
højimpedansede (1-10 Meg.Ohm), og som
Følge deraf vil Højfrekvens have let ved
at trænge ind paa første Rørs Gitter,
selv om der er gjort alt for at undgaa
dette. Følgen bliver, at man ikke kan
faa Forstærkeren stabil — d. v. s. første
Rør blokeres.
Forforstærkeren skal anbringes saa tæt
ved Mikrofonen som overhovedet muligt.
Helst skal Mikrofon og Forforstærker
danne et samlet Hele. Vi har i det føl
gende vist, hvordan man bygger en
Forforstærker til Kondensator-Mikrofon,
idet vi dog henviser til Slutningen af
denne Artikel, hvor der vises, hvilke
Ændringer man skal foretage, hvis man
ønsker at benytte Krystalmikrofon.
Kondensator-Mikrofonen indskydes mel
lem Chassis og 100 Volt gennem en Mod-
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Den færdige Forforstærker med Kondensator-Mikrofon
benyttet i Forbindelse med
»En 100 Watts Telegrafi- og Telefonisender».

stand paa 10 M. Ohm. Denne Spænding fremkommer
over Spændingsdeleren R2 og R3 og maa holdes saa
lav, da de fleste Typer Mikrofoner ikke taaler højere
Spændinger uden Fare for Gennemslag mellem Elek
troderne. Iøvrigt kan R2 og R3 jo ændres i Henhold
til den benyttede Mikrofon. R3 og C2 danner Afkob
ling for Mikrofonspændingen. Variationerne fra Mikro
fonen overføres gennem Kondensatoren Cl til første
Rørs Gitter. Dette Rør, 6F5, er en high-mu Triode
med en effektiv Forstærkning paa 45 Gange med de
her viste Anodemodstande. Saavel 6F5 som 6C5’s
Katoder er forbunden direkte til Chassis, hvorved man
undgaar de ellers fremkomne negative Tilbagekoblinger
i Katodekomplexerne. Den negative Forspænding til
de 2 Rør tages over Faldmodstanden R6 og R8 i den
fælles Minusledning.
Gitterspændingerne er afkoblede ved Hjælp af Mod
standene R7 og R9 samt Kondensatorerne C3 og C5.
6F5 er modstandskoblet til 6C5 — der er en Triode
med en effektiv Forstærkning paa ca. 13 Gange. Dette
Rør er Clough-koblet til Linietransformatoren, der har
en primær Impedans paa 25.000 Ohm og en sekundær
Impedans paa f. Eks. 50 Ohm. Linietransformatoren
skal være forsynet med en statisk Skærm for at und
gaa at faa Højfrekvens og Brum ind i Forstærkeren.
Denne Skærm forbindes til Chassis. Anodespændingen
kan tages fra et Anodebatteri eller en extra godt fil
treret Eliminator. Glødespændingen maa tages fra
Akkumulator eller Tørbatteri, da et Filter og Ensretter
hertil vil blive temmelig kostbart. Den mekaniske Op
bygning fremgaar tildels af Fotografierne.
Røret til Forforstærkeren er ca. 90 mm i Diameter
og forsynet med 2 optrukne Endebunde. Længden er
ca. 350 mm, og Materialet er Kobber eller Messing,
ca. 1 mm Godstykkelse. Ophængningen af Modstande
og Blokke foretages ved Hjælp af Pertinaxringe, som
styres med 3 Stk. gennemgaaende Gevindstøtter, der
atter fastspændes i Endebundene. De 2 Rør (6F5 og
6C5) er monteret paa 2 smaa sammenboltede Pertinax
ringe, der er af en saadan Dimension, at Rørene kan
hænge frit svævende ophængt i bløde Gummistropper
midt i Forforstærkeren. Tilledningerne maa være bløde
og bøjelige (ikke Monteringstraad), saaledes at hele
Rørophængningen bliver saa antimikrofonisk som muligt.
Denne Forstærker kan ogsaa anvendes i Forbindelse
med Krystal-Mikrofon, idet Spændingsdeleren R2 og
R3 samt Kondensatoren C2 udelades. RI ændres til
1 M. Ohm og forbindes nu tværs over Krystal-Mikro
fonen til Chassis. Gitteraflederen R5 ændres ligeledes
til 1 M. Ohm.
Forstærkeren kræver absolut første Klasses Materiale,
særlig for R1, R5 og Cl’s Vedkommende. Modstandene
skal være absolut støjfri. (Her er anvendt Dralowid

Modstande og Hoges Glimmervævsblokke indsmeltet i
keramisk Hylster). Som passende Hovedforstærker kan
anvendes de i Maj „OZ“ beskrevne Modulatorer (husk
at anvende Indgangstransformator tilsvarende Forfor
stærkerens Udgangstransformator).

Stykliste.
Rl = 10 M. Ohm Modstand 1 Watt „Dralowid
R2 = 1 „
„
„
R3
2 „
„
„
„
R4 = 0,1 „
„
„
„
10 „
„
„
R5
R6 = 400 Ohm
„
„
„
R7 = 0,5 M. Ohm
„
„
„
R8 — 1000 Ohm
„
„
„
R9 = 0,5 M. Ohm
„
„
„
R10 = 1
„
„
R11
50.000 Ohm
„
„
„
R12 = 50.000 „
„
„
„
Cl = 5000 pF Glimmervævsblok rHoges“
C2 = 1 μF Kondensator 1500 Volt
C3-4-5-6 = 2 μF............................................
C7 = 10.000 pF Glimmerkondensator D.K.F.
C8 = 0,1μF Kondensator 1500 Volt
LI = 6F5 „Sylvania“
L2 = 6C5
Linietransformator: Primær 25.000 Ohm, Sekundær 50
Ohm. Statisk Skærm (Neutrofon)

eneraldirektoratet meddeler, at der har været rejst
Politisag mod en ulovlig Amatørsender i Køben
havn. Sagen afsluttedes med, at den paagældend idømtes
en Bøde paa 30 Kr., og de ulovligt anbragte og benyt
tede Apparater konfiskeredes.

G

D

et er meget sparsomme Meddelelser, der paa nuvæ
rende Tidspunkt er indløbet om Amatørarbejdets
Stilling i de forskellige europæiske Lande, men praktisk
talt alle Steder er Amatørsendingen stoppet. Der er heller,
ikke modtaget ret mange Amatørblade i den sidste
Maaned. Normalt faar E.D.R. tilsendt godt 20 for
skellige Amatørtidsskrifter om Maaneden fra hele
Kloden.
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Interessant

iZei-7)loc)tace,i
med Frekvensmaaler
og Støjdiode.

Efter >»T. 8. R. BULLETIN«.

Midt i denne Superens Tidsalder er det interessant
at se, hvorledes man forsøger at give Ret-Modtageren
nogle af de Finesser, man næsten altid udstyrer Supere
med. Ret-Modtageren har jo nemlig 2 store Fordele
frem for Superen; den har ingen Oscillator og ingen
„Spejl“. Den har ganske vist ikke Superens Selektivitet,
men det har man i denne Modtager forsøgt at raade
Bod paa ved at anvende en Række Højfrekvenstrin.
Det første Højfrekvenstrin er uafstemt, og der an
vendes det støjsvage Ror EF8. I Katodekredsen findes
Modtagerens Følsomhedskontrol ved Modstanden R3.
EF8 skal anvendes med glidende Skærmgitterspænding;
derfor er der kun en Seriemodstand i Skærmgitteret.
Det andet Højfrekvenstrin anvender ogsaa EF8.
Dette Trin er afstemt, og der er anvendt Tilbage
kobling efter ECO-Princippet. Afstemningen er uaf
hængig af Antennen paa Grund af det uafstemte For
rør. Mellem andet Højfrekvenstrin og Detektortrinet
findes et uafstemt Højfrekvenstrin med EF8, hvis eneste
Opgave er at modvirke en Afhængighed mellem de 2
afstemte Trin. Det stabiliserer iøvrigt hele Opstillingen,
idet de to afstemte Kredse ligger i samme Fase.
Detektortrinet er et ganske normalt regenerativt _
Detektortrin med EF6. Tilbagekoblingen, der ligger i
Anoden, styres med Potentiometeret R55 i Skærm
gitteret. Detektoren er modstandskoblet til Udgangsrøret EL3. Støjdioden EB4 bevirker, at Støjimpulsen
af større Amplitude, end det modtagne Signal, dæmpes.
I Modtageren lindes endvidere en kalibreret Frekvens
maaler, saaledes at man altid er i Stand til at opgive
den modtagne Stations nøjagtige Frekvens. OZ9R.

Stykliste.
Cl = 40 pF Kondensator.
C2, C3 = 100 pF Kondensator.
C4 = 25 pF variabel Kondensator.
C5 = 18 pF Kondensator.
C6 = 65 pF Trimmerkondensator.
C7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 28, 31, 32 = 2000 pF Konden
sator.
C 9, 16, 22, 30 = 300 pF Kondensator.
Cl2 = 300 pF Kondensator.
C17, 29 = 50 pF „
C19 = 0,02 μF
C20 = 0,01μF
C21, 33 = 50 μF Elektrolyt, 12 Volt.
C23 = 4μF
„ 500 „
C24, 25 = 8-8 μF „
500 „
C26, 27 = 8-8 μF „
500 „
RI, 21 = 5000 Ohm, 1 Watt Modstand.
R2, 6, 9 — 300 „
1 „
R3, 5 = 5000 Ohm variabel Modstand.
R4, 7. 10, 13, 14, 28 = 100.000 Ohm, 1 Watt Modstand.
R8 = 500.000 Ohm, ½ Watt Modstand.
Ril = 4 M-Ohm, 1/a Watt Modstand.
RI2, 27 = 10.000 Ohm, 1 Watt Modstand.
R15 = 50.000 Ohm variabel Modstand.
R16, 17, 26 = 250.000 Ohm, 1/2 Watt Modstand.
R18 = 25.000 Ohm, 1/2 Watt Modstand.
R19, 24 = 150 „ 1
R20 = 50 Ohm, 1 Watt Modstand.
R22 = 20.000 Ohm Modstand.
R23 = 1000 Ohm Modstand.
R25 = 750.000 Ohm 1/4Watt Modstand.
RFC1, 3, 4 = Højfrekvensdrossel.
RFC2 = Højfrekvensdrossel, skærmet.
Nettransformator 2X350 Volt, 100 mA, 6,3 Volt - 1 Amp.
4 Volt - 2 Amp.
Drosselspole 40 Henry, 100 mA.

SPAREANORDNNGER
ved Anvendelse al Universalrør i Sendere og Modtagere.

__________ Af HENRIK NIELSEN, OZ9R._____________
Vi er nu paa Grund af den internationale Situation
gaaet ind i en Tid, hvor Ordene: Ration og Spar
sommelighed er noget, der bør interessere os alle. Et
Sted, vi Kortbølgeamatører kunde spare en Del, er
ved Anvendelsen af Elektricitet. Vi bør derfor gennemgaa vore Anlæg og undersøge, om der nu ikke er et
Sted, hvor vi bruger Elektricitet til ingen Verdens
Nytte.
Ved Anvendelsen af Universalrør benyttes der altid
en Faldmodstand i Serie med Rørenes Glødetraade,
enten i Form af et Regulatorrør, Skalalampe eller en
stor traadviklet Modstand. Benytter man f. Eks. i sin
Modtager Rørene: CF3-CF7-CL4-CY1, vil den samlede
Spænding til Rørene blive 81 Volt. Har man 220 Volt
Installation, vil de overskydende 139 Volt X 0,2 Amp.
= 27,8 Watt gaa til Spilde i Faldmodstanden som
Varme, medens kun 16,2 Watt af de 44 Watts Glødestrømsforbrug anvendes til Opvarmning af Rørenes
Katoder. For at udnytte Strømmen bedst mulig kan
man gaa 2 Veje: Benytte det overflødige Wattforbrug
til noget nyttigt, f. Eks. Belysning, eller ogsaa helt
fjerne det overflødige Strømforbrug.
Hvis vi betragter en Modtager som den i „OZ“
Aug. 1939 beskrevne Kortbølgesuper SW3 og vil for
søge at forbedre den med den nuværende Sparesituation
for Øje, maa vi (idet vi først gaar ud fra, at vi har
Vekselstrøm 220 Volt 50 Per.) regne ud, hvor mange
Watt vi egentlig har Brug for til Opvarmning af Ka
toderne. CCH2 kræver 29 Volt, CF7 13 Volt, CL4
35 Volt og CY1 20 Volt, hvilket ialt giver 97 Volt
X 0,2 Amp. = 19,4 Watt. De resterende 123 .VoltX
0,2 Amp. — 24,6 Watt afsættes som Varme i Mod
standen R13.
Ved at anvende en Autotransformator paa 220 Volt
med Stik ved 97 Volt — saaledes at 220 Volts Bevik
lingen lægges over Modtagerens Netindgang, og 97
Volts Stikket forbindes til CYl’s Glødetraad (Mod
standen R13 fjernes), opnaas, at der nu ikke er et
større Forbrug end 19,4 Watt + ca. 2 Watt Transfor
matortab = ialt 21,4 Watt. Det vil altsaa sige en
Besparelse paa 22,6 Watt. Det omtalte Arrangement
indvirker ikke paa Anodespændingen, idet Modtageren
nu er en Slags „Universalmodtager“, der kun kan
bruges til Vekselstrøm. Ovennævnte Besparelse kan
ogsaa foretages paa en lettere og elegantere Maade,
uden at Resultatet i nogen Maade bliver ringere. Man

erstatter ganske simpelt R13 med en Blokkondensator
paa 3,2 μF (3 μF + 2 Stk. 0,1μF i Parallel); denne
maa være af et godt Fabrikat og helst have en Prøve
spænding paa 2500 Volt.
Der gøres udtrykkelig opmærksom paa, at ved
Maaling af Modtagerens Strømforbrug med et Ampere
meter vil der ikke vise sig nogen Strømbesparelse, idet
Glødestrømmen jo selvfølgelig er 200 mA. Wattfor
bruget synker derimod i Overensstemmelse med oven
nævnte Tal for Autotransformatoren. Man sparer
endda yderligere 2 Watt, idet der nu ikke bliver Tale
om noget Transformatortab. (Se Deres Wattmaaler).
Da den indsatte Kondensator bevirker en kapacitiv
Faseforskydning (som Følge deraf wattløs Strøm),
altsaa modsat Motorer og Transformatorer med deres
induktive Faseforskydning, maa man formode, at det
vil være en Fordel for Elektricitetsværkerne, hvis
hovedsagelige wattløse Belastning er induktiv.
Hvis man ønsker at indsætte Kondensatorer i sine
Apparater, kan nedenstaaende Tabel være til Nytte.
Netspænding 220 Volt, 50 Perioder.
Rørenes samlede Spænding i Volt.

Kapacitet i μF.

50
2,96
60
3,00
70
3,05
80
3,10
90
3,16
100
3,24
110
3,33
120
3,44
130
3,57
I de ovennævnte Tilfælde (Kondensator og Trans
formator) har vi vist, hvorledes man helt kan spare
dette overflødige Forbrug paa Vekselstrøm. Man kan
ogsaa benytte den overflødige Elektricitetsmængde til
Belysning, idet man indsætter en passende Glødelampe
som Faldmodstand. Dette System er det eneste, der
kan anvendes for at udnytte Strømmen økonomisk paa
Jævnstrøm. Denne Glødelampe har ogsaa den Fordel,
at den tildels virker strømregulerende. (Som Regulator
rør). En Glødelampes Modstand stiger nemlig ca. 7
Gange fra Lampen er kold, til den naar sin normale
Arbejdstemperatur. Ved Forsøg med en Tungsram 110
Volt Lampe 25 Dlm -— 24 Watt, viste det sig, at ved
en Spænding paa 90 Volt var dens Strøm 200 mA,
mens den ved 110 Volt var ca. 220 mA.
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(Sluttes næste Side forneden).

DR-RUBRIKKEN

----------------------------------------------------------------- --------------- Redigeret af Knud Lægring. OZ-DR152—
Om den super-regenerative Modtager.
Det ser i Øjeblikket ud til, at der er Chancer for
at faa mange OZ-Amatører til at gøre noget ved de
ultrakorte Bølger. En af Grundene til, at der ikke er
gjort mere ved disse Omraader, end Tilfældet er, maa
sikkert være den, at de fleste Amatører ikke ved andet
om den super-regenerative Modtager, end at den skal
suse, naar den arbejder, og at dette Sus bliver under
trykt meget stærkt, naar man indstiller paa en Station.
Dette siger jo ikke ret meget om Modtagerens Virke maade, og jeg vil derfor prøve at forklare lidt derom.
En super-regenerativ Detektor er en regenerativ
Detektor, der varierer fra svingende til ikke svingende
Tilstand med lavfrekvent Hastighed. Gennem den
svingende Periode bygges Svingningerne op kun for at
blive kvalt igen, eller som det bliver kaldt: „quenched“.
Den resulterende Virkning vil ved rigtig Justering af
Svingninger og „quenching“ være en meget stor For
stærkning af et tilført Signal før Ensretningen.
For at forstaa Virkningen ser vi paa Diagrammet,
der viser en meget brugt Detektoropstilling, hvor Til
bagekoblingen reguleres ved Hjælp af Modstanden R.
Denne forandrer Anodespændingen, og ved at forøge
denne kommer vi til et Punkt, hvor Røret begynder
at svinge. Lige før dette Punkt, paa Grænsen fra
svingende til ikke svingende Tilstand, giver Detektoren
størst Forstærkning. Paa begge Sider af denne Grænse
falder Forstærkningen og hurtigst, naar Røret svinger.
Tænker vi os nu, at vi varierer Anodespændingen fra
en lav Værdi til en Værdi, hvor Røret svinger og
tilbage igen, og denne Variation sker med en Hastig
hed paa f. Eks. 25.000 Gange i Sekundet, saa har vi
en super-regenerativ Detektor. Nu kan vi selvfølgelig
ikke foretage denne hastige Variation med Haanden,
og vi benytter derfor en Generator, der afgiver en
Vekselspænding med dette Periodetal.
Vil man anvende en saadan Lampe i Stedet for
Faldmodstand, maa man sørge for, at Spændingen over
Lampen bliver 90 Volt. Hvis vi vil benytte den i For
bindelse med den førstnævnte Modtager, skal Lampen
sættes i Serie med R13, og denne skal ændres til 165
Ohm —- 8 Watt. Naar man tænder for Modtageren,
vil Lampen lyse kraftigt op, fordi Glødetraadene i
Radiorørene langsommere naar deres Arbejdstemperatur
(og dermed deres normale Modstand). Dette Strømstød
er paa ca. 240 mA, men meget kortvarigt. Da det
kun ligger 10 % over Glødelampens normale Forbrug,
tager denne ingen Skade af det.

Vi saa før, at der var en bestemt Anodespænding,
der gav størst Styrke eller Forstærkning, og vi ser,
at paa den beskrevne Maade passerer vi denne Værdi
50.000 Gange pr. Sekund, d.v. s., at vi faar en meget
stor Forstærkning af det tilførte Signal 50.000 Gange
i hvert Sekund. Da dette Antal er saa stort, at Øret
ikke kan opfatte det som en Række enkelte Forstærk
ningsperioder, vil den resulterende Virkning blive en
samlet Demodulering af det tilførte Signal.
Nu er det dog saaledes, at der ikke sker nogen for
øget Forstærkning paa Vejen fra den høje Spænding
til den lave, selv om man nok passerer den kritiske
Værdi for Anodespænding. Dette vil dog ikke have
andet til Følge, end at de effektive Perioder bliver
25.000 i Stedet for 50.000. Dette er dog ogsaa til
strækkelig stort til, at det ikke opfattes af Øret. Grun
den er den, at i svingende Tilstand flyder der Gitter
strøm, som modvirker Demodulationen, og denne Strøm
ophører først, naar Anodespændingen er lavere end
den, der faar Røret til at svinge.
Den tilførte lavfrekvente Spænding skal altsaa arbejde
Røret op til Svingningspunktet, og saa snart Sving
ningerne indtræder, skal den kvæle denne. Vi kaldte
Kvælningen for „quenching" og kalder derfor den
Frekvens, der skal udføre den, for „Quench-Frekvensen“. Ved at give Røret en Begyndelses-Jævnspænding,
der er afpasset saaledes til Quench-Spændingen, at den
sidste kun lige faar Røret til at svinge, opnaar man
den bedste Virkningsgrad og altsaa den største Styrke.
Nu er det saaledes, at man ikke er bundet til at
have et særskilt Rør til at afgive Quench-Spændingen
paa de ultrakorte Bølger. Det kan man udmærket lade
Detektoren selv gøre, ligesom man ikke paa disse Bøl
ger bruger 25.000 Perioder, men langt højere Sving
ningstal, der, idet de giver mange flere Forstærkningsperioder, ogsaa giver langt større Forstærkning. Men
derom en anden Gang.
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Enge lske Televisionsrør.
Paa „Radiolympia“ i Londen dette Efteraar udstillede
en Række Firmaer Radiorør specielt egnede for Tele
vision. Det, der særligt kendetegner disse Rør, er deres
store Stejlheder og høje Indgangsmodstand. Rørkon
struktionerne er opbygget saaledes, at der kun er korte
Tilledninger i Røret til Elektroderne, ja i nogle Til
fælde er Elektrodesystemet fastgjort direkte paa en
Glasbund eller Ring, hvilket giver yderst korte Led
ninger. De mindre Kapaciteter, der paa denne Maade
opnaas, giver en højere Indgangsmodstand. Mazda
Rørene SP41 og 42 har Stejlheder paa henholdsvis
8.4 og 9 mA/V, og det førstnævnte har en Indgangs
modstand paa 2300 Ohm paa 45 MHz. Rørene har
Mazda Oktalsokkel.
Marconi og Osram har Z62 med en Stejlhed paa
7.5 mA/V og en Indgangsmodstand paa 4000 Ohm
ved 40 MHz. Mullard har EF50 med en Stejlhed paa
6.5 mA/V. Røret er helt af Glas og er forsynet med
en Sokkel med 9 Stifter. EE50 har en Stejlhed paa 14
mA/V og er af lignende Konstruktion, men er et Sekundær-Emissionsrør. Som Blandingsrør for TelevisionsSupere har Marconi-Osram fremstillet en Triode-Hexode
X62. Den har den for Blandingsrør fantastiske Blandingsstejlhed af 1,75 mA/V. Til Sammenligning kan
nævnes, at de Triode-Hexoder, der anvendes i alminde
lige Supere i Dag, har en Blandingsstejlhed paa mellem
0,5 og 0,75 mA/V. Af særlig Interesse kan nævnes at
Katoden i Røret har to adskilte Tilslutninger, til hver
sin Stift, for at undgaa Paavirkning gensidig mellem
de forskellige Kredse.
Bosch Elektronics fremstiller de saakaldte Elektronmultipliere eller Augetroner. Selv om de øjensynlig er
mest egnede til Television, er de dog ogsaa anvende
lige til andre Formaal. Bosch fremstiller en 6 Trins
Model. Den forlanger 300 Volt pr. Trin eller nær
2000 Volt ialt. Dette volder ingen Vanskeligheder ved
Fjernsyn, hvor man kan tage Spændingen fra Katodestraalerørets Netdel. Multiplieren har en Stejlhed paa
40 mA/V og en Indgangsmodstand paa over 20000
Ohm ved 45 MHz. Man kan opnaa en Spændingsforstærkning paa ca. 1000 Gange fra en enkelt Multiplier.
Det kan synes, som om de nye engelske HF-Pentoder paa Grund af den voldsomme Stejlhed er særlig
velegnet i Mellemfrekvensdelen i Ultrakortbølgesupere,
hvor man arbejder med lave Impedanser og stor Baandbredde (50-100 kHz) og derfor kun opnaar ringe
Spændingsforstærkning pr. Trin med normale Rør. I

Delvis efter „Wireless World"
ved Harald Olsen, OZ-DR283.

Modtagere med modstandskoblet Mellemfrekvens (Jones)
synes de at være helt rigtige.
Som HF-Rør paa ultrakorte Bølger har EF5 og 6
langt større Indgangsmodstand, og det kan sikkert be
tale sig at anvende „E“ Rør eller Agernrør paa denne
Plads i Modtageren. For EF5 angiver Philips ved 56
MHz en Indgangsmodstand paa 10,000 Ohm ved 3 Volt og 17.000 Ohm i nedreguleret Tilstand. EF6
har en Indgangsmodstand paa 9100 Ohm ved 56 MHz.
Ved disse Frekvenser er den opnaaelige Spændings
forstærkning bestemt af Stejlheden og Indgangsmod
standen, og ved en given Rørkonstruktion forhøjes den
ene, naar den anden formindskes.

Situationen.
Med Henblik paa den ved Suspensionen af vore
Sendetilladelser og den ved den øvrige Verdens
situation opstaaede vanskelige Tid for Foreningen
beder den nye Bestyrelse paa det indstændigste
Amatørerne om at slutte op om E.D.R.
Vi vil ikke sidde med Hænderne i Skødet, men
vil gøre, hvad der staar i vor Magt for at holde
Foreningen gaaende og skabe taalelige Forhold,
indtil Situationen ude i Verden atter bliver bedre.
Vi beder Amatørerne holde sig det midlertidige
Forbud efterretteligt. Overtrædelser vil kun skade
uhyre, naar vi atter skal have Lov til at sende.
I næste „OZ* vil vi nærmere gøre Rede for,
hvad der paatænkes udført fra E.D.R.s Side.
Hvad der kan gøres skal nok blive gjort.

Bestyrelsen.

I

flg. „The Wireless World“ fik de britiske Amatører
Besøg af Post- og Telegrafvæsenets Ingeniører faa
Timer efter, at det var besluttet at stoppe Amatørsen
dingen. I nogle Tilfælde tog Ingeniørerne hele Sender
installationen med — ja, visse Steder undersøgte man
endog, om der fandtes Reserve-Komponenter. Der var
dog ikke alle Steder Tale om Konfiskation. Nogle
Amatører kunde nøjes med at aflevere et Krystal eller
et Ensretterrør. I hvert enkelt Tilfælde blev der givet
Kvittering for Apparaterne, som blev bragt til en sikker
Lagerplads.
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Milliamperemeteret som Modulationsindikator.
________________________________________________________________________________ Fra

»Break-in«.

„ — — og naar De taler i Mikrofonen, skal Instru
mentet i det modulerede Klasse C Trin staa roligt“.
Den sædvanlige haabefulde Bemærkning i mange
Artikler om Telefoni. Naalens hyppigt forekommende
Bevægelser, særlig i nedadgaaende Retning, er undskyldt
med høje tekniske Bemærkninger som: „Det har den
altid gjort. En lille Bevægelse gør ikke noget“.
Aarsagen til denne nedadgaaende Bevægelse er IkkeLinearitet i Klasse C Trinet. Ved positive Modulationsspidser stiger Strømmen ikke saa meget, som den fal
der ved de negative Modulationsspidser. En Telefoni
sender er ikke en telegrafiindstillet Sender med tilsluttet
Modulator. Hvis Styringen er tilstrækkelig, Gitter
spændingen optaget fra Gitterafleder og fast Gitterspændingseliminator og Modulatoren af passende Stør
relse, skyldes den nedadgaaende Bevægelse, at Impe
dansen i det modulerede Trins Anodekreds er for lav
til at tillade Linearitet.
Nyttige Raad
A. Mere Selvinduktion og mindre Kapacitet i Sluttrinets Anodekreds. Er den ikke vanskelig at faa til at
arbejde paa 28 MHz?
B. Højere Q i Spolen (større Godhed), mere pas
sende Spoleform.
C. I de fleste Tilfælde er A og B fornuftigt valgt,
men enten er Antennen koblet til som for Telegraf,
eller der er brugt den sædvanlige Fremgangsmaade at
koble Antennen til, indtil korrekt Tilpasning til Modu
latoren er opnaaet.

Reducér Antennekoblingen, indtil Pladestrømsinstru
mentet lige dikker opad ved Spidsmodulation. Forøg
derpaa Pladespændingen, indtil Input paa Sluttrinet
passer til Modulatorens Ydeevne. Til Slut skal Modulationstransformatoren indstilles til den nu opnaaede
Impedans af Udgangstrinet. Den eneste synlige Be
vægelse af Naalen skal være opad under Spidsmodula
tion. Prøv dette og fjern derved de brede Sidebaand
og BCL-QRM.
Bemærkning af OZ9R: En hyppigt forekommende
Aarsag til, at man „modulerer nedad“ ved Anodemodulation, maa søges i, at man anvender for smaa
Rør i sit Klasse C Trin. Ved 100 % Anodemodulation
er Spidsanodeinput fire Gange saa stort som uden
Modulation, d.v.s. Rørets Katode skal afgive den dob
belte Strøm. Dette kan de fleste Rør ikke gøre, hvis
de uden Modulation arbejder med deres max. Udgangs
effekt. Det er saaledes i første Række Rørenes Katoder,
der er for smaat dimensionerede.
Hvis De vil arbejde haardt med smaa Rør (lille
Anodetab), vælg saa altid Rør med svære Katoder -—
f. Eks. et 35 Watts Rør med Thorium Glødetraad og
Glødestrømsforbrug 5 Volt og 4 Amp. Saadanne Rør
med ualmindelig svære Glødetraade finder ogsaa mere
og mere Anvendelse i moderne Kortbølgeteknik. Et
typisk Rør af denne Art er Tungsrams 50 Watt Ultrakortbølgetriode OQQ 50/1000 — med Katode til 7,5
Volt og 4 Ampere.
(Oversat og kommenteret af OZ9R).

QSL-Centralen.
Det er smaat med Kort fra Udlandet nu, og det
ebber vel desværre mere og mere ud, men vi haaber
alle, at det kun er en Overgang og saa kort som
muligt. En og anden dansk Amatør mangler vist endnu
nogle Kort at faa sendt af Sted, men det varer for
haabentlig ikke for længe, inden de ankommer til Cen
tralen.
De Amatører, der har faaet Rykkerskrivelse om
Kuverter, vil nok efterkomme Anmodningen og sende
nogle snarest. Flere Amatører staar opført paa Listen
i Københavns Afdeling, men kommer meget sjældent.
Af samme Grund har jeg taget deres Kort hjem og
beder dem sende Kuverter ligesom andre, der faar
Kortene tilsendt.
Naturligvis maa man ikke vente, at QSL i disse
Tider kommer slet saa hurtigt frem til Udlandet, men
fra E.D.R. sendes de i alt Fald regelmæssigt af Sted,

saa Fejlen vil ikke kunne søges hos os, hvis en Amatør
klager direkte over Udeblivelsen af Kort. Vi har endnu
ikke faaet Meddelelse om, at nogen QSL-Centraler er
lukket.
I sidste „OZ“ var offentliggjort en Liste over licenserede Amatører udenfor E.D.R. Der har staaet nogle
Kort et Stykke Tid og ventet, men de er nu returneret
til Afsenderne, og Kort, der kommer for Fremtiden,
returneres omgaaende.
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I den forløbne Maaned er der ekspederet:
Fra OZ-Senderamatører. Til OZ-Senderamatører,
1192
874
Til DR-Amatører.
Fra DR-Amatører.
62
11
Fra Udlandet.
Til Udlandet.
770
1157
OZ4H.

Causerier under Antennen —VIII.
Vand alene gør det ikke —!
Moderne Senderrør drives i Storstationer med Anode
spændinger paa 15.000—20.000 Volt. Denne Spænding
er saa stor, at de mindste Elektricitetspartikler, Elek
tronerne, paa deres „Flyvetur“ fra Kilden, Katoden,
til Anoden rammer denne med en saadan Hastighed
og Voldsomhed, at de fremkalder en ret betydelig Ophedning. Tilstrækkelig store Spændinger kan foraarsage,
at Anoden bliver hvidglødende. Denne Varme reflek
teres mod Katoden og bliver dermed Aarsag til Rørets
Ødelæggelse.
Allerede i 1918 konstruerede Telefunkens Direktør,
Professor Dr. Rukop, det første vandkølede Senderrør.
I dette Rør er Katoden saa fuldstændig omsluttet af
Anoden, at denne samtidig erstatter de almindelige
Radiorørs Glaskolbe. Omkring denne Anode ligger i
en vis Afstand et Metalhylster med Til- og Afledning
af Kølevand. Vandmængden, der kræves til Afkøling
f. Eks. af Berliner Storstationens Senderrør, er 25
Kubikmeter i Timen.
Dette Kølevands Temperatur maa ikke stige over
60 Grader C. Det maa altsaa afkøles paany, og denne
Afkøling sker ved — Vand. To fuldkommen adskilte
Vandstrømskredse sørger for Rørenes Afkøling. For at

For 10 Aar siden.
Oktober 1929.
„OZ“ 1. Aargang Nr. 7: Der er dannet 3 „ContactBureauer“ (Forsøgskredse), som har til Formaal hen
holdsvis at eksperimentere med styrede Sendere, 10 m
Arbejde og 80 m Arbejde. (80 m Baandet var dengang
ligesaa sjældent benyttet, som 160 m er det i Dag).
OZ7GL har som første Dansker opnaaet QSO paa
10 m (med en G-Station). Paa de almindelige Bølge
baand bruger han MO-PA, hvor 2 Stk. RE134 med
Lethed kan tage et Input paa 18 Watt. Der bruges
raa AC paa Glødetraadene (noget, der var dristigt paa
det Tidspunkt), og Pladespænding kom fra elektrolytisk
Ensretter.
Til E.D.R.s Generalforsamling den 26. September
var der mødt 28 Medlemmer. Foreningens Medlemstal
var nu 176. OZ7NG mødte som Opponent og gjorde
Generalforsamlingen livlig. Bl. a. vilde han vide E.D.R.s
Stilling til Telefoni-Amatørerne (der var et Problem
dengang), til Licensspørgsmaalet (Halvdelen af Amatø
rerne var ulicenserede), og om det ikke var økonomisk
overkommeligt at udvide „OZ“ fra de 4 til 8 Sider
pr. Maaned. Søminemester E. Bahn Wendelboe afløste
Ing. Gunnar Bramslev som E.D.R.s Formand.

Kølevandsledninger omkring Senderørenes Anoder.

undgaa kemiske Processer paa Anodens Overflade,
maa der i den ene Vandstrømskreds kun anvendes
destilleret Vand. Dette Vand kan dog ikke afkøles
ved Luft i almindelige Køletaarne, idet der her vil
være Fare for, at Vandet optager skadelige Stoffer
fra Luften. Den fuldkommen lukkede Vandstrømskreds
1 afkøles gennem Vandstrømskreds 2, der har alminde
ligt Ledningsvand.
Der er endnu en anden Vanskelighed: Vandet har
en vis Ledeevne. Paa Kølevandssøjlen ligger paa AnodeSiden en høj Spænding, men paa Vandsøjlens Ende
er denne Spænding lig Nul. For ikke simpelthen at
kortslutte denne høje Spænding ved Anoden mod .Jor
den“, er det nødvendigt, at Vandsøjlen har en bestemt
Længde. Køleanlæget paa Billedet er for Kølevirk
ningens Skyld anlagt i Spiraler paa Isoleringsringe;
denne Indretning virker som Drosselspole, der har den
Opgave at aflede Højfrekvensen, som opstaar omkring
Anoden, til Jorden.
FR
Der var stor Forskel paa, hvor hurtigt Amatørsenderne blev stoppet i de forskellige europæiske
Lande. I Holland, som dog hører til de nevtrale Lande,
kom Forbudet allerede den 30. August — oven i Købet
telegrafisk! Baade N.V.I.R.s Formand og Sekretær er
indkaldt til Militærtjeneste.

189

En Generalforsamling med Overraskelser.
Omplacering af mange vigtige Poster i Bestyrelsen.

Der var ventet en udpræget rolig Generalforsamling
i E.D.R., men det kom ikke helt til at slaa til. Ganske
vist forekom der ikke ligefrem stormende Scener, og
der sporedes heller ikke Utilfredshed med Bestyrelsens
Arbejde. Foreningen som saadan staar stadig stærkt og
enig. Overraskelserne kom i Form af store Ændringer
i Bestyrelsen og gennem et personligt og principielt Opgør
mellem to Personer, der har spillet en vis Rolle i For
eningens Historie. Mest overraskende kom det maaske
for de fleste, at Opgøret fik Konsekvenser, som i Øje
blikket ikke helt kan overskues.
Provinsen var meget beskedent repræsenteret i Aar,
men der var mange Fuldmagter fra fynske Medlemmer,
og det kom i høj Grad til at præge den nye Besty
relses Sammensætning. Ialt var der godt 100 Med
lemmer tilstede, da Formanden, OZ3U, bød velkommen.
OZ7HL valgtes til Dirigent og gav Ordet til OZ3U,
der aflagde følgende
Aarsberetning:
„Den aarlige Oversigt over Foreningens Arbejde
vil jeg gøre saa kort som muligt, da de fleste Ting.
der omtales, i Forvejen er Medlemmerne bekendt, og
Erfaringen viser, at disse Beretninger kun virker træt
tende, . naar de er for lange.
Det har været et roligt Aar for E.D.R. Ingen større
Omvæltninger eller Storme har raset i Foreningen.
Medlemstallet er i Lighed med de sidste Aar steget
med omkring 100, saa det samlede Antal i Dag udgør
ca. 800.
Bestyrelsen havde som omtalt paa sidste General
forsamling forespurgt OZ7WB, om han vilde redigere
den tekniske Del af „OZ“, og ved et Bestyrelsesmøde
i Midten af Septbr. 1938 vedtoges det at ansætte
7WB som teknisk Redaktør. Arbejdet skulde saa lønnes
med 1000 Kr. pr. Aar, og der skulde leveres 6 a 8
Sider teknisk Stof til „OZ“ hver Maaned, deraf mindst
een Konstruktion.
Desværre gik det ikke saa godt som ventet. 7WB
havde sin egen Maade at redigere paa, og denne til
talte ikke alle Medlemmerne. Vi fik en Del Breve og
Henvendelser fra forskellige, og da der stadig ikke
kom de omtalte Konstruktioner, bad Bestyrelsen 7WB
gøre mere ud af Arbejdet til „OZ“. 7WB mente
selv, at alt var, som det burde være, og hans Tid
tillod ham ikke at gøre mere ud af det. Efter
noget Skriveri frem og tilbage trak 7WB sig tilbage
som teknisk Redaktør. Bestyrelsen henvendte sig der
efter til OZ9R og bad denne overtage Posten. 9R

indvilligede heri og har siden redigeret det tekniske
i „OZ“ — forhaabentlig til alles Tilfredshed.
Annoncerne i „OZ“ gav ikke nogen nævneværdig
Indtægt, og man enedes derfor om at sætte Prisen
paa disse op fra 1. Januar 1939. Samtidig dermed
skulde „OZ“s Omslag gøres bedre (Karton i Stedet
for Papir), og vi bad Annoncechefen, Herr Mathiesen,
gøre saa meget ud af sit Arbejde som muligt. Det
hjalp ogsaa noget, men da Annoncemandens Tid optoges
af Arbejde andetsteds, og han yderligere lagde sit
Kontor hos en af Annoncørerne, hvilket var meget
uheldigt, vedtoges det, at Foreningen fra og med Maj
„OZ“ selv skulde tegne Annoncerne.
Arbejdet i de forskellige Kredse er foregaaet normalt.
Enkelte Steder er der klaget over Mangel paa Inter
esse, enten fra Lederens eller fra Medlemmernes Side,
men herom vil Kredslederen selv fortælle nærmere. —
N.R.A.U. har haft et stille Aar. Det er ikke meget,
vi har hørt derfra. E.D.R. opfordrede N.R.A.U.s
Ledelse til at arrangere en Test i Paasken, og Til
slutningen hertil var ganske pæn.
QSL-Centralen havde OZ7D i lang Tid sørget for
paa bedste Maade, men da ogsaa hans Tid optoges
andetsteds, og der kom Klager fra Medlemmerne over
Ekspeditionen, saa 7D sig nødsaget til at lade en anden
overtage Centralen. Man lod saa OZ4H, der var kendt
med dette Arbejde og før havde passet det med Omhu,
overtage Hvervet igen.
Af Stævner, hvor E.D.R. har været enten Medarrangør eller Arrangør har vi haft Nytaarsstævnet i
Odense og Sommerlejren paa Bornholm. Desuden har
der i de forskellige Kredse været afholdt en Del Stæv
ner, og det har desuden været et Aar med Rævejagter
som aldrig før. Her er det særlig Fynboerne, der er
de førende. Nytaarsstævnet i Odense var ualmindelig
godt besøgt, idet der var Deltagelse fra alle Landets
Egne, og Fynboerne skal have Tak for det udmærkede
Stævne og det gode Arrangement, der her var lavet.
Der havde været lidt Diskussion om Sommerlejrens
Beliggenhed, men en Afstemning viste, at der var
overvejende Interesse for Bornholm. Lejren blev ogsaa
en' meget stor Sukces. Deltagerantallet var det størte,
man endnu havde set i Lejrene, og alle Kredse var
repræsenteret. Lejren forløb uden Uheld af nogen Art
og for Deltagerne var det en Oplevelse. Vi skylder
de bornholmske Amatører en stor Tak for alt, hvad
de gjorde for at gøre Lejren saa god som muligt.
Da OZ7WB havde anmodet OZ7F om at faa. fjer
net den Forsidetegning, han i sin Tid tegnede til „OZ“,
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og da man mente, at Tiden ogsaa var inde til at forny
denne, udskrev Foreningen i Foraaret en Konkurrence
til en ny Forside. Blandt de 23 indkomne Forslag
valgte vi det, vi syntes bedst egnet, og jeg tror, at de
fleste vil give os Ret i, at „OZ“ med den nye Forside
og sit øvrige Udstyr er et af de smukkeste Radiotids
skrifter, der udkommer herhjemme.
Gennem Foreningen har 8 Amatører i Aarets Løb
faaet deres WAC-Certifikat. — E.D.R. har som bekendt
ladet fremstille nogle BCL-Bølgefælder, og de er allerede
solgt i et ret stort Antal, ligesom de har vist sig at
virke fortrinligt.
Tidligt paa Efteraaret bad OZ7D sig fritaget for
Hvervet som DR-Leder, og Bestyrelsen anmodede der
for OZ-DR152 om at overtage denne Post. DR152 har
siden med stor Interesse og Dygtighed ledet denne
vanskelige Afdeling af Foreningen.
Til Slut er der kun at omtale E.D.R.s forskellige
Sager og Forhandlinger med Generaldirektoratet for
Post- og Telegrafvæsenet. Først blev Licensen til
Foreningssenderen bragt i Orden, og vi fik Tilladelse
til at benytte 2 Kaldesignaler. Senere ansøgte E.D.R,
om Tilladelse til for Amatører med 40 Tegns Prøven
at benytte 56 og 112 MHz Baandene, og denne Til
ladelse blev givet.
Endelig har Bestyrelsen forhandlet med General
direktoratet om den nye Fordeling af Amatørfrekven
serne, og det skal her siges, at vi har mødt baade
Venlighed og Forstaaelse fra d’Herrer, der har med
os Amatører at gøre. Da man forelagde os de nye
Baand, havde man taget hele den ene Trediedel af 7
MHz Baandet fra de danske Amatører. Vi henstillede
indtrængende til Generaldirektoratet at lade Amatørerne
benytte Baandet i hele dets Udstrækning og beklagede,
at Danmarks Kortbølgesender skulde foretage Udsen
delser i det tidligere Amatørbaand.
Da vi mente, det var lettere for Begynderné at faa
hele den ene Ende af 3,5 MHz Baandet i Stedet for
et Omraade i dette, bad vi Generaldirektoratet om
evt. at faa dette. Dette Ønske blev ogsaa opfyldt.
Man vilde i det hele taget gøre det saa godt som
muligt for de danske Amatører. En Undersøgelse af,
hvordan de andre europæiske Lande fordelte Baandene,
resulterede i den Fastlæggelse af Baandene, som nu er
kendt, og der kan ikke gøres mere ved denne Sag.
Om Fremtiden er det i Øjeblikket meget vanskeligt
at udtale sig, men vi haaber trods alle de vanskelige
Forhold, som Situationen ude i Verden skaber for
Amatørbevægelsen, stadig at kunne holde E.D.R.
gaaende paa nogenlunde normal Vis.“
Beretningen hilstes med Bifald og blev enstemmig
godkendt, efter at OZ2Q havde udtalt, at det var

forkert at spørge i „OZ“, hvor Sommerlejren skulde
ligge. Det var noget, som Bestyrelsen maatte bestemme.
Regnskabet,
Kassereren, OZ2VH, oplæste Regnskabet, som har
været offentliggjort i „OZ“. 7GL spurgte, hvorfor
der ikke var nogen „teknisk Konto“ (Udgifter til
Konstruktionsartikler i „OZ“), og 3IK vilde gerne vide
under hvilken Betegnelse Kassererens Løn var angivet
paa Regnskabet. Den burde specificeres ud for sig selv.
OZ2VH svarede, at „teknisk Konto“ er forsvundet,
fordi den skal hvile i sig selv. Man sælger Konstruk
tionerne efterhaanden, og det maa haabes, at der kan
fortsættes paa den Maade, saa E.D.R. ikke faar Ud
gifter paa det Felt. Kassererens Løn, der sidste Aar
androg 600 Kr., er opført under „Diverse“. — Herefter
blev Regnskabet enstemmig godkendt.
Vedtægtsændringer.
Formanden forelagde Kolding-Fredericia Afdelingens
Forslag om Tilføjelse til Vedtægternes § 7, der efter
Ændringen skulde komme til at lyde saaledes: „Den
ordinære Generalforsamling afholdes hvert Aar en Søn
dag i September Maaned, skiftevis i København, Odense
eller Aarhus.“
OZ5Y anbefalede Ændringen og udtalte, at OdenseAmatørerne var villige til at have udenbys Deltagere
indkvarteret privat, saa det blev billigt at deltage i
Generalforsamlingen, naar den holdtes i Odense. 7GL
anbefalede Odense, evt. hvert Aar, og 2ED gjorde
det samme, idet han henviste til, at der ogsaa i
Odense var interessante Fabrikker og Institutioner
at besøge. 7BO gjorde opmærksom paa, at det ved
Afgørelsen ogsaa maa veje til, at godt 1/8 af E.D.R.s
Medlemmer bor i København.
Der opstod nu en større Diskussion om, hvorvidt
man kunde stemme om nye Forslag, eller man skulde
holde sig til det offentliggjorte Forslag. Heri deltog
bl. a. 5Y, 2ED, 3U, 3AP, 3XA, 2Q, 7BO, 7GL og
DR449. Man enedes om at stemme skriftligt om det
indkomne Forslag, og det blev vedtaget med 105 JaStemmer. 28 stemte imod, 3 Stemmesedler var ugyldige
og 6 blanke. Provins-Fuldmagterne havde her gjort
deres første Nytte.
Alm. Drøftelse af Foreningens Virksomhed.
Nu kom det Punkt paa Dagsordenen, som viste, at
det ikke skulde blive nogen stille Generalforsamling.
OZ7BO lagde for med en Kritik af bestemte Artikler
i „OZ“. Han var endvidere utilfreds med Lederen i
Maj-Nummeret og fandt det ogsaa forkasteligt, at Redak
tøren i en Boganmeldelse havde kritiseret en Professor,
ligesom han efterlyste Bestyrelsens Stilling til de for
skellige Artikler. Angaaende den tekniske Konto, vilde
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han finde det rimeligst, at „OZ“ ligesom de andre
Radioblade fik de nødvendige Komponenter til Kon
struktionerne gratis, men saa maatte de naturligvis
ikke sælges bagefter.
OZ3U gjorde opmærksom paa, at man til teknisk
Konto hidtil kun har faaet Rør foræret, og de anvendes
stadig i nye Konstruktioner. De øvrige Materialer har
E.D.R. købt og betalt, saa der skulde ikke være noget
forkasteligt i at sælge de færdige Apparater. Angaaende
de ledende Artikler, da har det jo hele Tiden været
almindelig kendt, at Redaktøren alene har Ansvaret.
OZ2Q udtalte, at han var bange for den Maade, „OZ“
blev redigeret paa, og han vilde gerne høre Medlem
mernes Mening for at se, om han stod alene. Det var
som bekendt ikke første Gang, han havde skredet ind.
Bladets Form var ikke nøgtern nok, og det betyder
meget for E.D.R.s Ansigt udadtil, hvordan Medlems
bladet er. Hvis Medlemmerne var enige med 7F, vilde
2Q dog trække sin Kritik tilbage under de nuværende
vanskelige Forhold.
Efter at have nævnt, at 7F paa flere Omraader havde
gjort et stort Arbejde for E.D.R. gennem Aarene
oplæste 2Q 15 Eksempler fra de sidste 13 Numre af
„OZ“, hvor han fandt, at 7F’s Skriverier var forkas
telige. Særlig galt var det med flere af Lederne, men
ogsaa forskellige Kommentarer, Fodnoter, specielle Ar
tikler og endog de satiriske Tegninger var af en saadan Art, at de kunde skade E.D.R.s Omdømme udadtil.
2Q sluttede sin omfattende og meget detaljerede „Doku
mentation“ — der var Dagens længste Indlæg — med
at sige, at han i og for sig ikke ønskede nogen ny
Redaktør, men Bestyrelsen skulde staa bag Lederne,
og Bladet maatte i det hele taget redigeres mere
nøgternt.
OZ7F udtalte, at det da var rart at se, at „OZ“
havde i hvert Fald een virkelig grundig Læser —
nemlig 2Q! I 7 Aar havde han nu redigeret „OZ“
og fandt ingen Grund til hverken at skamme sig eller
at fortryde noget. De Bagateller, som 2Q fremfører,
synes for Størstepartens Vedkommende at skyldes Ærg
relse
over
Redaktørens
„manglende
Ærbødighed“
overfor den offentlige Institution, hvor 2Q er ansat.
7F havde altid redigeret „OZ“ efter sin bedste Over
bevisning og navnlig set det som sin Opgave at vare
tage Amatørernes Interesser paa alle Omraader, men
det var mærkværdigvis paa disse Felter, at 2Q’s Kritik
særlig satte ind.
Yderligere sagde 7F, at han kun kunde redigere
Bladet i Overensstemmelse med sin egen Overbevisning,
og han agtede ikke at indlade sig i Diskussion om
Detaljer og kunde heller ikke fravige de Retningslinjer,
han fandt rigtigst. Der var saaledes ingen anden Mu
lighed end at vælge en ny Redaktør, og denne Udvej

vilde han imødese med Glæde og Befrielse, da han
efterhaanden var blevet træt af alt Vrøvlet og gerne
igen vilde have Tid til Privatliv, Han vilde med Glæde
fratræde med det samme for at undgaa at lave flere
„Ulykker“ for E.D.R., men var dog villig til at
afslutte indeværende Aargang, hvis det skulde ønskes.
Samtidig fik E.D.R. 3 Maaneder til at finde en Efter
følger, der var villig til at danse efter 2Q's Fløjte,
„Mig kan der ikke laves om paa", sluttede 7F.
7BO gentog sin Kritik og karakteriserede en af
7F’s Artikler som „pseudovidenskabeligt Makværk“.
4H fandt, at det hele havde Præg af et personligt
Opgør mellem 2Q og 7F, og han syntes, der var vig
tigere Ting paa Programmet. Ingen er fejlfri — heller
ikke 2Q og 7F — men det er hovedsagelig 7F's Red
aktion af „OZ“, der er Skyld i, hvad E.D.R. er i
Dag. Ingen kan gøre det bedre end 7F, og hvis en
Redaktør ikke maa have en personlig Mening, er det
meget uheldigt. 4H sluttede med at opfordre 7F til at
fortsætte. (Bifald).
OZ7GL sagde, at 7F burde rette sig en Smule
efter andre. Lederne bør dække Bestyrelsens Mening
og gennemses af Formanden. 3HA kunde forsaavidt
give 2Q Ret i de 7 af hans 15 Punkter. Bestyrelsen
bør være enig om Lederne. Han beklagede 7F’s stejle
Standpunkt og foreslog et Forlig, da man gerne vil
beholde den nuværende Redaktion.
OZ7F spurgte, hvordan man skulde bære sig ad med.
at skrive en Leder, hvis der var flere Meninger inden
for Bestyrelsen. Skulde Redaktøren da se bort fra den
Pligt, han har til at kommentere aktuelle Spørgsmaal?
Det vilde blive et kedeligt Blad, hvis det skulde miste
al Personlighed og være uden officielle Standpunkter.
7F fremførte yderligere principielle Betragtninger ved
rørende Bladredaktion og sluttede med at beklage, at
nogle af 7GL’s Udtalelser kunde forstaas som om, der
var et Modsætningsforhold mellem Redaktøren og den
øvrige Bestyrelse. Dette var en absolut Misforstaaelse.
7GL kom med et Par Bemærkninger om 2Q’s spidsfin
dige Meninger, som han ikke mente, man skulde tage
saa tungt paa, og han beklagede 7F’s Vægring ved
at fortsætte. Dirigenten udtalte, at det var hans Indtryk»
at de fleste Medlemmer sympatiserer med 7F’s Redak
tion (bortset fra 3-4 Herrer). Diskussionen fortsattes
med korte Bemærkninger af 7BR, 7N og 3AP. 7F
understregede kraftigt, at han under ingen Omstændig
heder vilde fortsætte, og han beklagede den stakkels
Mand, der skulde afløse ham, hvis denne blev tvunget
til at undertrykke sin Personlighed helt, naar „OZ“
skulde redigeres.
OZ5Z udtalte, at de fleste synes godt om 7F’s
Artikler. Hvis han gik for vidt, vilde andre Instanser
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nok have ladet høre fra sig. Der er ingen Grund til
at lave saa stor Staahej om disse Bagateller. 2ED
opfordrede 7F til at fortsætte, og 5B gjorde opmærk
som paa, at Bladet er for Foreningens Medlemmer
og ikke for udenforstaaende, saa han forstod ikke 2Q’s
Ønsker om udpræget Forsigtighed. Vi skulde gerne
have Lov til at skrive i „OZ“, hvad vi finder ønskeligt.
7F bør have Ferie et Aar og kan saa senere tage fat igen.
OZ2Q bemærkede, at der aabenbart i det store og
hele var Tilfredshed med „OZ“, og han vilde derfor
holde inde med Kritikken. Han mente, at der godt
kunde anføres flere Meninger i en Leder. Hvis 7F
vilde være mere forsigtig, havde han ikke noget imod,
at han fortsatte. Hertil svarede 7F, at en Leder efter
hans Mening skal være en Artikel af ræsonnerende
Art, og den kan derfor ikke give Udtryk for 3-4 Me
ninger paa een Gang. Han havde nu i Aarenes Løb
skrevet ca. 85 Ledere og undrede sig over, at det nu
pludselig skulde være blevet saa galt fat med disse
Artikler. Naar det kritiseredes i „OZ“, at man stjæler
af vore Baand, er det naturligvis med Henblik paa
at stoppe fremtidige Tendenser i samme uheldige Retning
7GL syntes, at morsomme Tegninger i „OZ“ hørte
sig til — ogsaa naar de er satiriske. OZ3U redegjorde
for Bestyrelsens Mening. Man kan ikke sige, at der
har været Uenighed indenfor Bestyrelsen. Han forstod
saa inderlig godt, at 7F ikke vilde være Redaktør mere.
Det vilde han heller ikke selv i samme Tilfælde. Der
er ingen Uoverensstemmelse mellem 7F og den øvrige
Bestyrelse.
Dirigenten spurgte, om man skulde opfordre 7F til
at fortsætte Redaktionen til Nytaar, som han havde
tilbudt. (Hele Forsamlingen paa nær 2-3 Stykker rejste
sig). Derpaa var den langvarige og til Tider bevægede
Debat tilende.
Formandsvalget.
OZ3U ønskede trods talrige Opfordringer ikke at
fortsætte. Der blev foreslaaet mange, men alle søgte
at slippe fri. Da stod OZ5Y op og sagde, at Kritik
var der nok af, men det besynderlige er, at der aaben
bart ikke er nogen, der vil bestille noget selv. Straks
blev 5Y foreslaaet og valgt til Formand. Han takkede
og lovede at gøre sit bedste for E.D.R.

Eventuelt«
Forsamlingen var nu ved at være træt, og der frem
kom ikke saa mange Indlæg under det sidste Punkt
som ventet. 7N udtalte, at Bestyrelsen burde opstille
en Bestyrelsesliste, da det saa var nemmere at tage
Stilling til Valget. Hertil svarede 2VH, at dette ikke
var noget nyt for Bestyrelsen, men det var umuligt.
Der er snart ingen, der vil, og det viser sig ogsaa, at
mange kører træt i Løbet af et halvt Aar. Efter nogle
Udtalelser om Licensforholdene i disse bevægede Tider
afsluttede Dirigenten Generalforsamlingen.
Aftenfesten.
Den efterfølgende Middag fik et festligt Forløb og
havde stor Tilslutning. Den nye Formand, OZ5Y, m.
fl. holdt Tale, og der blev udbragt et Leve for E.D.R.
Desuden takkede 7HL 3U for det gode Arbejde, han
havde udført som Formand. Aftenen gik med kamme
ratligt Samvær og Fremvisning af en Masse Films fra
Sommerlejre og Rævejagter. Den bevægede Dag fik
trods alt en harmonisk Afslutning, og vi maa saa haabe,
at det er de rette Folk, der finder frem til de mange
Poster, som nybesættes, saa vor gamle Forening kan
fortsætte sin Fremgang og beholde sin Slagkraft.
Bestyrelsens Konstituering,
Bestyrelsen holdt Møde . samme Aften. Morseattester
skal fremtidig godkendes af den nye Formand OZ5Y.
OZ3XA blev Næstformand og Landskredsleder. OZ7EU
valgtes til Sekretær, og OZ2VH fortsætter som Kas
serer. Desuden har Bestyrelsen i Henhold til Vedtæg
ternes § 6 suppleret sig med OZ4H, der fortsætter
som QSL-Ekspeditør. Endelig fortsætter OZ7F som
Hovedredaktør indtil Nytaar, og hvem der da træder
til er endnu ikke afgjort. Bestyrelsen hører gerne fra
Medlemmer, der har Interesse for dette Arbejde, og
som mener ogsaa at have Evner i journalistisk Retning.

Bestyrelsesvalget.
Af den gamle Bestyrelse var kun 2VH, 7F og 3XA
villige til at modtage Genvalg. Følgende blev foreslaaet
(med Stemmetallet angivet i Parantes): OZ2VH (132)7F (123), 7EU (96), 80 (84), 2ED (84), 3XA (82),
4H (81) og 3FL (38). De første 6 blev følgelig valgt.
Der blev afgivet 104 gyldige Stemmer, og 3 var ugyl
dige. Dertil kom 54 Fuldmagter. Som Revisorer valgtes
7HL og 7SS, mens 7CC blev Suppleant.
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Et Udsnit af Forsamlingen ved Middagen efter Generalforsamlingen.

Omkring den alvorlige Situation for Amatørsendingen.
Det kom næppe helt overraskende for de danske
Amatører, at Sendetilladelsen blev suspenderet. De
fleste Steder i Udlandet havde man forlængst gjort det
samme, og der var efterhaanden blevet uhyggelig dødt
paa Amatørbaandene. Det var, som om heller ikke
OZ-Amatørerne havde rigtig Lyst til at sende, den
gang de endnu maatte. Amatørbevægelsen er først og
fremmest international, og naar Kammeraterne paa de
andre Sider af Grænserne er tavse, mangler der noget.
Generaldirektoratets Skrivelse af 29. September satte
da ogsaa Punktum for de danske Amatørers Sende
virksomhed indtil videre, efter at Radioavisen i For
vejen havde bragt Meddelelsen et Par Gange. Gene
raldirektoratets Skrivelse, der fremkom med Overskriften
„Forbud mod at benytte Radiosendestation“, havde
følgende Ordlyd:
„Man skal herved meddele Dem, at De som Følge
af Verdenssituationen fra den 1. Oktober og indtil
videre ikke maa benytte Deres Radiosendestation. Man
imødeser snarest en Meddelelse om, at Senderen ved
Afmontering af væsentlige Dele er sat ud af Funktion.
Der vil, saa længe dette Forbud gælder, ikke blive
afkrævet Dem Afgift for Radio-Sendetilladelse“.
Af de sidste Bemærkninger fremgaar det, at Ama
tørbevægelsen ikke er forbudt, saadan som Dagspressens
Meddelelser giver Indtrykket af. Amatørerne har stadig
deres Licenser med Eneret til deres hidtidige individuelle
Kaldesignal, og de vil uden ny Ansøgning være at
betragte som licenserede den Dag, hvor det midler
tidige Forbud mod at benytte Senderne ophæves. I
Virkeligheden er der kun Tale om en Suspension,
og naar den éngang hæves, vil alle vore tidligere
Rettigheder automatisk vende tilbage uden yderligere
Formaliteter.
At denne vor Analyse af Situationen er korrekt, har
vi yderligere faaet bekræftet i en Telefonsamtale med
Generaldirektoratet. Det understregedes her, at Kaldesignalerne og den officielle Fortegnelse over licenserede
Amatører stadig bibeholdes. E.D.R. vil dog af økono
miske Grunde undlade at bringe den halvaarlige Liste
her i „OZ“ nu i Efteraaret, da den er uden større
Interesse i Øjeblikket. Yderligere oplystes fra General
direktoratet, at det ikke kan lade sig gøre at tilbage
betale Licensafgift i de Tilfælde, hvor der er betalt
indtil April, men de paagældende Amatører vil senere
faa et gratis halvt Aar til Erstatning for det, der
mistes.
Dagspressens Omtale af Sendetilladelsernes Suspension
er et Kapitel for sig. Øjensynlig har den vakt en vis
Opsigt, og vi har modtaget over 80 Avisudklip med

mere eller mindre forkerte Oplysninger om Begiven
heden. Det nævnes meget korrekt, at E.D.R. har 800
Medlemmer, men alligevel gør man det af til, at For
budet rammer ca. 1000 Amatører, skønt det dog ellers
maa være almindelig kendt, at kun det halve Antal er
licenseret. Man kan jo godt være Kortbølgeamatør
uden at have Sender, og selve Radioamatør-Bevægelsen
kan jo ikke forbydes.
„Politiken“ har desværre været særlig uheldig alle
rede den 19. September i Forbindelse med Meddelelsen
om, at Amatørsending var blevet forbudt i Norge og
Sverige. En aabenbart meget geschäftig Journalist hen
vendte sig til Forsvarsminister Alsing Andersen og
spurgte, om de danske Amatørsendere ikke ogsaa snart
skulde forbydes. Svaret lød, at der endnu intet var
drøftet om den Ting, men det var vel ikke usandsyn
ligt, at et Forbud kom. — En saadan Spillen Bold
med vore Interesser bare for at skaffe en sølle Nyhed
vil vi gerne fremtidig have os frabedt!
Samme Journalist havde dog først henvendt sig til
E.D.R. — maa det formodentlig have været — men
Resultatet saa meget mærkeligt ud paa Tryk. Der
gengives en Udtalelse af en Redaktør Andersen, som
angives at være Sekretær i „De eksperimenterende
Danske Radio lytteres Organisation“. En saadan Sekre
tær Andersen kender vi i hvert Fald ikke i E.D.R.,
og vor Organisation er heller ikke en Sammenslutning
af Lyttere. Iøvrigt har Lyttere næppe andet at eks
perimentere med end - - Trykknapper! — Senere har
„Politiken“ dog bragt andre og mere korrekte Med
delelser samt udtrykt sig venligt om Amatørernes lille
internationale Broderskab.
„Berlingske Tidende“ har spurgt Chefingeniør N.
E. Holmblad om Grunden til Forbudet imod at benytte
Amatørstationerne, og Svaret lød: „Især fordi vi under
de nuværende Forhold har altfor store Vanskeligheder
med at føre en virkelig effektiv Kontrol med Sendernes
Brug, og desuden følger vi hermed den Praksis, som
de fleste andre Lande er slaaet ind paa. Forbudet maa
ogsaa ses som et Led i Danmarks Bestræbelser for at
hævde vor Neutralitet. Det har hidtil været tilladt
Amatørerne at sende paa 80, 40, 20 og 10 Meter
Baandene, og der har været to forskellige Licenser.
Den ene tillod kun Udsendelser, naar Statsradiofonien
ikke sendte, medens den anden var for dem, der havde
større Færdighed, saa man kunde lade dem sende til
enhver Tid, naar de ikke generede Radiolytterne.“
Videre udtalte Chefingeniøren: „Samtlige Sendetil
ladelser er nu suspenderet, men ikke inddraget, og vi
vil ikke opkræve det sædvanlige Gebyr — Kr. 10 — før
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vi atter har normale Forhold. Det er forøvrigt med gaaende uændret. Dets Betydning bliver større nu end
den største Beklagelse, vi udsteder dette Forbud, idet nogensinde før, hvor det praktisk talt udgør det eneste
vi fuldtud indser Amatørernes Berettigelse og Betyd
Forbindelsesled mellem Medlemmerne. Det beror paa
ning. Deres Pionerarbejde paa de korte Bølger har de danske Amatører selv, om deres Organisation og
været meget frugtbart, og netop for Tiden var de Blad skal beholde deres Position eller ej. Uden Sam
beskæftiget med Forsøg paa ultrakorte Bølger“. (Frem
menhold smuldrer det hele bort, og det er ikke sikkert,
hævelserne er foretaget af os. Red.).
at der findes Mænd, som een Gang til vil ofre sig for
Chefingeniør Holmblads venlige og forstaaende Ud
det brydsomme Opbygningsarbejde, naar normale For
talelser vil glæde alle Danmarks Kortbølgeamatører hold atter indtræder for Amatørbevægelsen!
Ked.
meget, og vi har altsaa kun fortrøstningsfuldt åt se
Tiden an, indtil de internationale Forhold falder i Ro.
Man fristes til nu at spørge, hvad der bliver af den Der blev saa stille — !
tidligere her i Bladet opreklamerede „Radiomeldetjeneste“, som var baseret paa at gøre Nytte under
Saa kom det Forbud, vi jo var forberedt paa vilde
Forhold som de nuværende. Hvis den ogsaa rammes komme, selvom vi jo nok klamrede os til det lille
spinkle Haab, at de vilde glemme os. Men nu maa
af Forbudet, naar Tidspunktet for dens Eksistensberet
tigelse netop synes at indtræde, opløses det hele jo i vi altsaa ikke mere, og som lovlydige Borgere efter
Pjat af den værste Art!
kommer vi ogsaa den tilsendte Skrivelse fra General
Efter hvad vi erfarer, kan Amatørerne efter Ønske direktoratet af 29/9 39.
af Sikkerhedspolitiet vente Besøg af det lokale Kriminal
At vi vil savne vore hyggelige QSO’er er jo ret
politi, der vil undersøge, om „væsentlige Dele“ af naturligt, men glemme vore Kammerater og Venner,
Senderen er fjernet. En Politimand har spurgt os, hvad det gør vi ikke, selvom „Forbindelsen“ jo nok delvis
„væsentlige Dele“ var for noget, og vi maatte svare, vil blive afbrudt et Stykke Tid.
at vi ved det ikke. En Ledning af faa cm’s Længde
Der vil sikkert være dem, der vil spørge: „Hvad
kan være lige saa væsentlig som en hvilken somhelst nu med E.D.R.? Kan vi ikke spare den Udgift?“ Men
anden Del af Senderen. Et Eftersyn af denne Art maa Svaret maa blive: „Nej, vi maa værne om vor For
være krævet af Myndigheder, der mangler den for
ening og alle staa sammen om den og være med til
nødne Fagkundskab, og man skulde synes, at Politiets at opretholde det Stadie, vi har naaet“. Det skylder
Tid kunde bruges til noget nyttigere.
vi os selv og ikke mindst vore mange udenlandske
Enten kan man stole paa Amatørerne, eller ogsaa Venner.
kan man ikke. De fleste Amatører har mere end een
Lad os derfor vise, vi kan staa sammen og sam
Sender, og hvad de ikke har, kan de lave i Løbet af arbejde som hidtil. Da opnaar vi det, naar vi igen
en halv Time. Vi har alle saa mange Komponenter kan starte Senderen — hvad forhaabentlig ikke varer
liggende, at der kan blive til en Hartley-Sender. Na
saa længe — at vi har vist, at den rette Kortbølgeturligvis maa vi i høj Grad fraraade Amatørerne at aand præger de danske Kortbølgeamatører. Vi danske
overtræde Myndighedernes Bestemmelser, og det sker Amatører vil staa sammen om vor Forening og det gode
sikkert heller ikke. Men vi vil paa den anden Side Kammeratskab.
OZ3XA.
ikke undlade her i Bladet at afsløre alle de Former
for „Kontorvisdom“, som vore Medlemmer maatte
blive udsat for. I Tider som disse skabes der mange
Ynglepladser for „Bureaukrater“, og det er en „Race“,
:Som vi aldrig har været ligefrem forelsket i!
Alvorlige Tider oprinder for Amatørsenderne, men
vi deler Skæbne med de fleste af vore Kolleger i
Europa, og der er jo ingen, der siger, at de nuværende
Forhold skal vare længe. Under alle Omstændigheder
maa vi fortsætte Arbejdet indenfor Landsforeningen
og i de lokale Afdelinger som hidtil. E.D.R. maa ikke
sygne hen. Den Dag kommer, hvor vore Sendere
atter skal i Sving, og saa maa vi ikke mangle en stor
og stærk Organisation til at varetage vore Interesser.
Hør Adolf — kunde du ikke ved mit Kaffeselskab i Eftermiddag
Dertil kommer, at „OZ“, som er det eneste danske
fortælle Damerne alt om, hvordan du fik Forbindelse med den
Radioblad, der ejes af Amatørerne selv, maa holdes
Mand i New Zealand?
(Efter „QST").
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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 Kl. 20 udleveres QSL-Kort. Alle Oplysninger faas hos Forman
den, P. R. å Porta, OZ3AP,Hulkærsvej 22, Søborg, Tlf. Søborg 3327 eller gennem
Afdelingens Telefon.

Mandag d. 25/9 havde Københavns-Kredsen den
Glæde igen at se OZ2R i Lokalerne, idet han denne
Aften holdt et udmærket Foredrag over Emnet „Mi
krofoner samt deres Tilpasning“. Samtidig fik vi gen
nem et Højttaleranlæg at høre, hvordan de forskellige
Mikrofon-Typer lød.
Program for næste Maaned:
Den 23. Oktober vil OZ2Q vise Grammofonoptagelse.
Den 30. Oktober taler OZ9R om, hvordan vi skal
maale vor Modulationsprocent, og den 6. November
taler OZ-DR084 om Beregning af Klasse B Modulator.
Der er stadig nogle Pladser ledige paa vort Morse
kursus, som afholdes hver Onsdag og Fredag Aften
Kl. 20. Prisen er Kr. 5,00 pr. Maaned. — Endvidere
afholdes hver Torsdag Aften Kl. 20 et Møde, hvor
OZ2Q leder og gennemgaar almindelig Elektroteknik.
Der opkræves for disse Mødeaftener et Kontingent
paa Kr. 1,0*0 pr. Maaned.
OZ3AP.
Kreds 3.
Falster.
Møde afholdes Lørdag den 21. Oktober Kl. 19,30
paa Hotel „Valdemar“ i Nykøbing F. Emne: Eksperi
menter for Vinteren.
OZ4F.
Kreds 4.
Meddelelse fra Kredslederen.
Da den fynske Studiekreds har maattet afgive flere
af sine Medlemmer til EDR-Tjeneste (Hovedbesty
relsen: OZ5Y, 7EU og 2ED og til Odense-Afdelingen:
OZ5V, 2O, 7OJ og 2I), er man enedes om at ophæve
denne. Det vedtoges enstemmigt at overlade hele Kasse
beholdningen til Odense-Afdelingen til Fremme af
Amatør-Kammeratskabet i Odense.
OZ2ED.
Odense.
Onsdag den 20. Septbr. holdt Afdelingen en særdeles
vellykket Pakkefest paa Park Hotel. Der var mødt ca.
40 Deltagere, og Festen sluttede med en lille Svingom.
Samme Aften meddelte OZ4S, at han ønskede at
træde tilbage som Formand for Afdelingen, fordi hans
Forretning nu lægger saa meget Beslag paa ham, at
han ikke kan afse den fornødne Tid. Formandsposten
overtoges af Næstformanden OZ5V, og OZ2I, som
var Suppleant, indtraadte i Bestyrelsen. Vi takker her
med OZ4S for den Tid, han har fungeret som Afde
lings-Formand.

Afdelingen holder Møde paa Park Hotel Onsdag
den 18. Oktober Kl. 20. Denne Gang vil der blive
demonstreret Frekvensmaalere. OZ7EU vil vise os, hvor
dan han indstiller en Sender efter Frekvensmaaleren.
OB’s! — Vi haaber, at I kommer allesammen til denne
interessante Aften.
OZ5V.
Kreds 5.
Haderslev.
Afdelingen holdt sidst Møde hos OZ3O, og det var
godt besøgt. Det næste Møde holdes Tirsdag den 17.
Oktober Kl. 20 hos OZ8V. Der bliver et Foredrag,
antagelig af OZ7MP.
OZ7CN.
Sønderborg-Aabenraa-T ønder.
Søndag den 24. September holdt Afdelingen sit første
Møde i Sønderborg. Det blev her bestemt, at der skal
afholdes regelmæssige Møder foreløbig hver 3, Søndag
i Maaneden. Næste Møde bliver saaledes Søndag den
15. Oktober paa Strandpavillonen i Sønderborg Kl. 15.
Afdelingen vil især specialisere sig paa Arbejdet med
Frekvenser fra 56 MHz og opefter, og OZ5BW, 5CJ
og 5J vil i Fællesskab udarbejde Tegninger over prak
tisk anvendelige Sendere og Modtagere til dette For
maal. Samtidig vil vi saa vidt muligt anskaffe smaa
transportable 3,5 MHz Sendere og Modtagere, der skal
arbejde som Støtteanlæg ved Forsøgene, foruden at de
skal bruges til den sædvanlige Kommunikation mellem
Afdelingens Medlemmer, saaledes at vi selv i Radio
fonitid kan opretholde vore Forbindelser.
Mens jeg skriver dette, hører jeg Meddelelsen fra
Generaldirektoratet om, at vi ikke maa anvende vore
Sendere mere. Dette vælter selvsagt vore Planer, men
der er nu kun større Grund til, at vi i den vanskelige
Tid, der kommer for Senderamatørerne, afholder vore
Sammenkomster og bruger Tiden til at fylde de Huller,
der er i vore teoretiske Kundskaber. — Paa Gensyn
Søndag den 15. Oktober.
OZ5CC
Kreds 7.
Horsens.
Grundet paa den store Prisstigning paa Lys og
Brændsel, er der indtil videre kun Klubaften hver
T.orsdag, Medlemmerne erindres om „Brevkassen“ etc.
Saafremt der er Tilslutning, vil der blive afholdt
Morsekursus.
Til Kreds- og Afdelingslederne.
Da det har været smaat med Maanedsindberetningerne, henstiller jeg herved høfligst til d’Herrer: Husk
at sende Indberetningerne hver Maaned til den fastsatte
Landskredslederen.
Tid!
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TIPS-RUBRIKKEN.

Aktivitets-Rapporter.

Modtager Tips.
Det hænder ofte, at man faar en daarlig Kobling
i selv den mest gennemtænkte Modtager. Den daarlige
Kobling udarter sig som „Tærskelhyl“. Man skyder
ofte Skylden paa Lavfrekvenstransformatoren og bygger
saa Modtageren om til Modstandskobling. Det viser
sig nu, at Koblingen ikke er blevet bedre; prøv da at
anbringe en 10.000 pF induktionsfri Blokkondensator
(D.K.F.) direkte fra Anode til Katode paa Udgangsrøret.
Den daarlige Kobling skyldes en Rest Højfrekvens,
der er naaet helt hen til Udgangsrøret, men denne
Blokkondensator kortslutter Røret helt for Højfrekvens.
Denne Fejl optræder gerne i moderne Modtagere med
CF7 og CL4, og det er mere udpræget paa Radiofonibaandene end paa de aller korteste Amatørbaand,
Prøv at sætte en saadan Blok over Deres CL4, og De
vil blive forbavset.
T. R.

Fredericia.
OZ5AJ er nu flyttet til sin nye QRA, hvor han nu
gaar og haaber paa bedre Tider for Amatørerne, saa
han kan faa sit nye „Rig“ op igen.
OZ5S har nu fuldført sin CO-PA og har i den
sidste Maaned været aktiv paa 14 MHz. Der er bl.
a. opnaaet følgende DX: Wl-2-3-4-8-9 samt Marokko.
Nu ventes paa QSL og bedre Forhold. Input var 4050 Watt paa 2 Stk. AL5 i PA.
OZ5S.

Skærmede Ledninger.
Brug aldrig den udvendige Skærm paa skærmede
Ledninger som Leder for en Strøm. Det gælder saavel
i Modtagere som i Forstærkere, der anvendes i For
bindelse med Sendere. Hvis man til sin Mikrofon
bruger en enkelt skærmet Ledning og anvender Skær
men til Minusledning, vil der opstaa et Spændingsfald
i Skærmen. Det drejer sig maaske kun om nogle faa
Tusinddele eller Milliontedele Volt; men hvis Senderen
staar i Nærheden, vil Skærmen virke som Antenne,
og den induktive Modstand i Skærmen kan være ret
stor, saaledes at der opstaar en Spændingsforskel mel
lem Mikrofonens Minus og Forstærkerens Minus, der
er betydeligt større end den, Mikrofonjævnstrømmen
frembringer» Skærmen indgaar med andre Ord i Mikro
fonkredsløbet, og hvis Forstærkeren bare har en nogen
lunde Forstærkning, vil der straks opstaa en Tilbage
kobling fra Mikrofonskærmen igennem Forstærkeren
ud igennem Udgangstrinet paa Senderen og fra Sender
antennen tilbage til Mikrofon-Indgangen. Resultatet
bliver, at Forstærkeren forvrænger stærkt, Forstærkerrørerne giver sig til at varme o. s. v. Brug altid
Skærmledning med 2 Ledninger inden i Skærmen*
hvoraf den ene bruges til Minusledning. Skærmen maa
kun forbindes til Minus eet Sted, nemlig ved Forstær
kerens fælles Minuspunkt.
Metalchassis’er maa heller ikke bruges til Minus
ledning. Chassis’et kommer da til at indgaa i Kredsløb
med stor Forstærkning, f. Eks. Gitterkredsløb i Høj
frekvensforstærkere. Da Chassis’et saaledes let bliver
Fællesleder for flere Kredsløb, forstaar man, at Mod
tageren bliver ustabil og ikke er til at „tæmme“ ved

Kolding.
Det var en Lørdag Aften,
jeg sad og kaldte dig.
Du loved' mig en QSO,
men svared’ ikke mig.
Jeg skiftede fra Sender,
og lyttede igen,
men ingen OZ-Hams jeg fik;
de alle var „blæst hen".
Jeg elskede dig, Sender,
jeg elskede dig, Zepp,
men jeg maa ikke elske mer

—

i Hjulet kom en Kæp!
Jeg laved’ mange

„ Tester“,

jeg laver ingen fler,
for

„ Væsenet" det har sagt Stop;

nu maa jeg ikke mer!
oz - u - ha .

de sædvanlige Afkoblingsmetoder. Jeg har hørt selv
gamle Amatører sige, at naar bare man anvender Kobberchassis’er, gør det ikke noget, at Chassis’et benyttes
til Minusledning; „der er jo ikke saa stor Modstand i
Kobber.“
Husk det drejer sig om induktiv Modstand og ikke
om Jævnstrømsmodstand. Har De nogensinde tænkt
over, hvorfor Glimlampen lyser paa Deres Senders
Jordledning, (naar De bruger enkeltfødet Antenne)?
Dette er paa Grund af den svære Jordlednings induk
tive Modstand, der bevirker et Spændingsfald paa et
Par Hundrede Volt. Jævnstrømsmodstanden i Jordled
ningen er sikkert under een Ohm, medens den induk
tive Modstand beløber sig til flere Tusinde Ohm.
T. R.
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Danske Hams.

Ved De det?

79 - OZ2HN.

Ved OZ8O.

1. Hvilket Frekvensomraade er nødvendigt for radio
telefonisk Overførsel af Tale med god Forstaaelighed?
2. Hvad er „high Q resonant lines“?
3. Hvad er en Ørsted?
4. Hvad er „Turmalin?
5. Har Amatører Ret til at benytte Baandet 56-58,5
MHz?
Svar paa Spørgsmaalene Side 199.

Et nyt Forbud.
Under ovenstaaende Betegnelse bragte „Næstved
Tidende“ den 2. ds. følgende Vers:

OZ2HN begyndte at eksperimentere med Radio i
Sommeren 1924. Det drejede sig dengang nærmest om
Vikling af Honeycombspoler paa en Gardinstang med
efterfølgende Montering af hele Redeligheden paa en
Rosinkasse. I 1926 naaedes til den berømte DN11.
Den første Sender startede 2HN i Efteraaret 1927.
Der brugtes Absorptions-Modulation, og Placeringen
var ca. paa Københavns Bølge. Denne Sender rappor
teredes i ½ km Afstand. I 1928 byggedes en Hartley,
som der aldrig opnaaedes QSO med, selv om den
virkede udmærket.
Fra 1929 til 1935 maatte 2HN hellige sig sine Stu
dier og praktiske Uddannelse, men da han fik Koile
og Foden under eget Bord, kom Lysten til RadioEksperimenter frem igen. Han byggede en 0-V-l og
en ECO. Licensen kom i 1936, og efter den Tid er
bygget adskillige Sendere og Modtagere.
For Tiden er 2HN ved at fuldføre en Sender, der
er beregnet til Spisestuen. Den er kommercielt opbyg
get, og af Hensyn til de to kommende 2.-Operatører
(paa 2 og 4 Aar) er den forsynet med Strømlaase.

For Radioamatørerne
er Situationen trist,
thi deres Sendestationer
af Loven er ramt til sidst.
Det er fra 1. Oktober
med disse Stationer slut,
i Følge et Cirkulære
er de alle blevet forbudt.

Lige slemt er det ikke for alle,
der er Amatører iblandt,
som har siddet daglig og syslet
og aldrig Løsningen fandt.
De har prøvet paa mange Maader
og ikke begrebet et Muk,
de har sat Apparatet sammen
og skilt det ad med et Suk.

Og ikke alene et Forbud,
der gælder fra denne Dag,
det hele skal demonteres,
en meget alvorlig Sag.
At -flere Aars Arbejde spildes,
det tænkes der ikke paa,
hvad Radioamatørerne
særlig beklage maa.

For dem kan Forbudet bæres,
der vil ingen Forandring ske,
naar Senderen ikKe vil virke,
kan de intet ulovligt se.
Mod disse private Stationer
Aktionen maa være endt,
det er kun uskyldige Lyde,
de ud i Rummet har sendt.

Kursus i Radioteknik.
Teknologisk Institut afholder 3 Kursus i Radioteknik
i Vinterhalvaaret. Kursus i Modtagerteknik paabegyn
des den 3. Januar og varer 12 Uger (2 Gange om
Ugen). Pris 100 Kr. For at deltage her skal man først
have gennemgaaet et Kursus i Elektroteknik (paabegyndtes den 27. September).
Kursus i Maaleteknik paabegyndtes den 5. Oktober.
Det varer 12 Uger (1 Gang om Ugen), og Prisen er
40 Kr. Kursus i Maaling af Supere begynder den 4.
Januar og varer 12 Uger (1 Gang om Ugen). Prisen er
50 Kr. Samtlige Kursus afholdes fra Kl. 19,30—21,30.
Der kan saaledes kun sættes Strøm paa, naar Senderen
er lukket i.
2HN er ikke ret meget „traffic man“. Det er Eks
perimenterne, der har hans største Interesse. De og
saa 3,5 MHz Arbejdet ofrer han sig helst for, naar
det er de korte Bølger, det gælder.
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Redaktør søges.

Nyt fra Radio-Branchen.

Som Hovedredaktør af „OZ“ fra Januar 1940 søges
et E.D.R.-Medlem, der vil paatage sig dette Hverv.
Vedkommende maa først og fremmest have journalis
tiske Evner og Interesse for Arbejde med Bladvæsen.
Organisatoriske Evner, en selvstændig Opfattelsesevne,
Sans for Aktualitet og et vist Kendskab til Amatør
bevægelsens Historie vil ogsaa være ønskeligt.
Det vigtigste er imidlertid, at der er virkelig Inter
esse for Bladarbejde, da Kvalifikationerne som Regel
samtidig vil være tilstede. Heraf følger, at det absolut
ikke behøver at være en gammel kendt Amatør, der
faar Hvervet. En ganske ukendt DR-Amatør kan i
givet Fald være langt bedre egnet, eftersom det ikke
er Anciennitet, men Evner, Anlæg, Interesse og Tid,
der er afgørende i dette Tilfælde.
Den afgaaende Hovedredaktør er villig til at sætte
sin Efterfølger grundigt ind i Sagerne og er stadig til
Tjeneste med Raad og Oplysninger, saafremt saadanne
skulde ønskes. Interesserede Medlemmer, som kunde
tænke sig at overtage Hovedredaktionen af „OZ“ fra
Nytaar, bedes snaresi henvende sig til et af Hoved
bestyrelsens Medlemmer, hvorefter nærmere Forhand
ling vil blive optaget.
Bestyrelsen
Svar paa Spørgsmaalene Side 198 .
1. Den internationale raadgivende Komité, C.C.I.F.,
anbefaler, at man ved kommercielle Radiotelefonfor
bindelser overfører Omraadet 300-2600 Hz, om muligt
200-3000 Hz eller mere.
2. En særlig Form for Svingningskredse, bestaaende
af to parallelle Rør, forbundet i den ene Ende.*) An
vendes paa Grund af deres gode elektriske Egenskaber
i Ultrakortbølgesendere.
3. Enhed for magnetisk Feltstyrke (tidligere kaldet
Gauss).
4. Et Mineral (nærmest borholdigt Aluminiumssilikat),
der ligesom Kvarts er piezoelektrisk, og som paa Grund
af særlige Egenskaber bruges til Krystalstyring paa
ultrahøje Frekvenser, hvor Kvartskrystaller bliver for
tynde.
5. Nej, i Europa er Baandet 56-58,5 MHz tildelt
Fjernsyn og „Stationer med ringe Effekt“ (< 1 kW),
men „Administrationerne kan eventuelt tillade Ama
tører at benytte Baandet 56-58,5“.
bringes for første Gang i 3 Aar lidt Nyt fra
I„QST“
den spanske Amatørverden. De tidligere Meddelelser
om, at Spaniens mest kendte Amatør EA40 (tidligere
EAR96) skulde være død er ikke rigtige. Derimod blev
Præsidenten fo Amatørorganisationen U.R.E,,EA4AB (ex
EAR10) dræbt under Borgerkrigen. Endnu foreligger
der ikke noget om Amatørbevægelsens Fremtid i Spa
nien, men det hævdes, at Madrid-Amatører, som tid
ligere har arbejdet for U. R. E., vil være i Stand til
baade at genskabe Organisationen og opnaa Regeringens
Anerkendelse.
*) Se: Erik Petersen; »Nye Forsøg med ultrakorte Bølger« (»OZ« Side 181 1936).

Howok's nye Katalog.
Fra Howok Kortbølge-Radio har vi modtaget det
nye Katalog for 1939-40. Paa sine 80 Sider bringer
det smukke Katalog en udførlig Oversigt over de
Radio-Løsdele, der er fremme paa det danske Marked.
Hver Komponent er klart afbildet, og Priser er anført
overalt.
Ogsaa Værktøj, elektriske Artikler, Maaleinstrumenter m. m. er anført i Kataloget, der iøvrigt er blevet
udvidet med 20 Sider fra forrige Udgave. Kortbølge
materiel findes i stor Udstrækning, og man lægger
ogsaa Mærke til mange fikse smaa Nyheder, der har
Betydning for den Amatør, der ønsker ac montere sit
Anlæg, saa ogsaa de skønhedsmæssige Krav tilfreds
stilles. Kataloget er helt up to date, og det vil være
af stor Interesse for enhver Selvbygger.
Howok Kortbølge-Radio beder os meddele, at det
paa Grund af Kursstigning har været nødvendigt fra
d. 23/9 at hæve de i Kataloget opførte Priser 10 %.
Undtaget herfra er Kobberrør og Antennetraad, der
følger Dagens Metalpris. Forskellige danske Radio
fabrikker har allerede hævet deres Priser 15-20 %,
saa det maa nødvendigvis komme til at præge Detail
priserne.
Jarnak’s nye Telefoner.
Nedenstaaende Afbildning viser. Jarnak’s nye Tele
foner og et Gennemsnit af et af Ørestykkerne, som
Howok Kortbølge-Radio nu har paa Lager. Telefonen
er forsynet med Hovedbøjle af Duraluminium og selv
følgelig udstyret med de patenterede akustiske Øre
stykker, der gør Aflytningen meget distinkt og behagelig.
1 elefonerne, der i Ame
rika har gjort stor Lykke
blandt Amatørerne, vil sik
kert snart komme paa de
danske Amatørers Ønske
liste. Prisen med almindelig
Telefonsnor er her i Dan
mark Kr. 19,75. Med Gum
mikabelsnor specielt bereg
net til Brug paa Søen kos
ter Telefonen Kr. 24,75. Ved
Opgivelse af Medlemsnum
mer faar E.D.R.-Medlemmer som bekendt 20%„
Rabat hos Howok Kortbølge-Radio.

ekretæren, OZ7EU, har fra S.S.A. modtaget Præ
S
mierne fra N.R.A.U.-Testen og videresendt dem
til Vinderne.
en britiske Amatørorganisation er naturligvis blevet
D
haardt ramt af Krigsforholdene, men Ledelsen har
dog besluttet, at Foreningens Arbejde skal fortsættes
saa længe som muligt. Ogsaa „The T. & R. Bulletin“
vil blive ved med at udkomme — omend i formindsket
Form — da adskillige prominente Annoncører har
lovet at fortsætte med at støtte Bladet.
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Fri os for „Folkemodtagere“.
Netop som Radiobranchen er gaaet over til at
fabrikere næsten udelukkende gode, selektive Mod
tagere, møder vi et nyt Udslag af Danskernes Mani for
Nedsættelse af Udvalg. En ny Fremtoning af denne
Art har faaet til Opgave at arbejde for Skabelsen af
en billig dansk Folkemodtager. „Dansk Radio Union“
gaar imod denne Ide, som man mistænker for at hvile
paa den spinkle Motivering, at „so ein Ding mussen
wir auch haben“. Og Odense Radioklubs Medlemsblad
spørger, om det da er Meningen, at Arbejdsmand
Petersen skal hive sin fine Super med Grammofon og
elektrodynamisk Højttaler ud af Døren for i Stedet
at købe en Folkemodtager? — Vi Kortbølgeamatører
betakker os ogsaa. I Aarenes Løb har vi haft Kvaler
nok med uselektive Hylekasser, som paa urimelig
Maade lod sig genere paa Bølgelængder, hvor Amatø
rerne slet ikke sender.

QRA-RUBRIKKEN.

1323 - Axel Andersen1:(OZ4AX),^Udbyhøjvej 14 A, Dronningborg,.
Randers.
1364 - Søren Lyngsøe (OZ7SL), Apollovej 17, Vanløse.
1402 - Viggo Andersen, Ejderstedsgade 30,4, København V.
1424 - Svend Aage Madsen, Kloster Holmsland, Ringkøbing.
1444 - J. Sørensen, Gentoftegade 62,4 tv., Gentofte.
1469 - Peter Hansen, Wittenberggade 25,4 th., København S.
1543 - A. Lund, Cathrine Boothsvej 67, Valby.
1557 - Otto Moos (OZ5LM), Gentoftegade 62,4 tv., Gentofte. ^73
1584 - A. Bjørn Jeppesen, Læssøegade 15, Kolding.
1616 - Hans Oluf Bennedsen, Kong Oscarsgade 5, St. tv., Kbh. Ø
1622 - Carl Nielsen, St. Kongensgade 87,3, København K.
1626 - Edmund Milbo, Wartburggade 9. St., København S.
1629 - G. Lakjer (OZ6A), Østre Alle 2, Søholt, Silkeborg.
1633 - Harling-Jensen, Skovbrovej 9, Bogense.
1643 - Johannes Madsen, Kochsvej 23, St., København V.
1665 - Egon Bogø Jacobsen, Salling Radio, Roslev.

Rønne-Afdelingen
meddeler nu, da Bladet gaar i Trykken, at man afholdt
ordinær Generalforsamling Søndag d. 8. Oktober. Be
retning og Regnskab godkendtes. Til Bestyrelsen gen
valgtes OZ4BR og OZ4AC. Efter Generalforsamlingen
var der kammeratligt Samvær.

Indregistrerede Modtagerstationer.
OZ-DR539 - Bertel Kaaslund, Dybendalsvej 28,1, København F.
QZ-DR540 - B. Schou, Hospitalsgade, „Omega“, Give.
OZ-DR541 - Karl Viggo Leer, Brørup.

Nye Medlemmer.
1671 - Eli la Cour, Strandvejen 70, Hellerup.
1672 - Niels Kruse, Holtegade 10,4 tv., København N.
1673 - Holger Bie Thomasen, Hellerupgaardsvej 3, Hellerup.
1674 - Leo Wulff, Bogholderalle 24, Vanløse.
1675 - Gunnar Bjerring Krogsøe, Kongensgade 58, Esbjerg.
1676 - Bertel Kaaslund, Dybendalsvej 28,1, København F.
1677 - Karl Viggo Leer, Brørup.;
1678 - Ejnar Jensen, Sønderbro Cyclebørs, Bjerringbro.
1979 Werner Jørgensen, Brønlundsalle 19, Hellerup.

Nye Adresser.
123 - Poul J. Jensen (OZ7GL), Ved Furesøen 14, Holte.
325 - D. Valbjørn, Kastrupvej 253,2 th., Kastrup.
390 - Walter Præst, „Radiopræst“, Strandbygade 27, Esbjerg.
552 - K. I, Schmidt (OZ7KIS), Ordrupvej 92, Charlottenlund.
665 - N. Horup (OZ9NH), Lyngbyvej 431 C. St. th., Gentofte.
757 - Kai Nielsen (OZ3U), Ulrik Birchs Alle 17, København S.
804 - Carl Olaf Hanssing (OZ7CL), Skotvej 4,1, Charlottenlund.
811 - Erik Gørlyk, Forchhammersvej 22, København V.
871 - Tage Fjordvang (OZ4TF), Vestergade 16, St., Haslev.
886 - Sigvald Elmkvist Sørensen (OZ1JW), St. Blichersvej 2,3 th.,
København F.
906 - Aage Jasper (OZ5AJ), Elmevej 11, Fredericia.
947 - P. J. Christiansen (OZ3M), Stenlillevej 9, Brønshøj.
998 - Hans Danielsen (OZ2PA), Gentoftegade 62,4 tv., Gentofte.
1012 - Victor Larsen (OZ5V, Tranevej 18,1, Odense.
1043 - P. R. å Porta (OZ3AP), Hulkærsvej 22, Søborg.
1157 - H. R. Frederiksen (OZ2CX), Svanevænget 4,l,Københ. Ø.
1309 - Arne Larsen c/o Nilausen, Gasværksvej 31,2, København V.
1321 - H. E. Aarkrogh (OZ7NA), Collinsgade 3, Kid., Københ. 0.

lle Radiotidsskrifters Nestor, „The Wireless World“,
meddeler, at det paa Grund af Krigen maa ophøre
med at være Ugeblad. Mange af Medarbejderne er
indkaldt, og det er svært at skaffe lødigt Stof til hver
Uge. Bladet vil derfor saa længe Krigen varer kun
udkomme en Gang om Maaneden i nyt Format og
med flere Sider pr. Gang. Hermed forsvinder et af de
sidste radiotekniske Ugeblade af de mange, der fandtes
før i Tiden.

A

„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 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: Paul Størner, Carl Withsvej 12,1, Odense. 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 1_7A,2, Vanløse.
Annoncechef for København: Kai Nielsen, Ulrik Birchs
Allé 17, København S. Por Provinsen: Emil Scharling, Søborg
Hovedgade 93, Søborg, Tlf. Søborg 1015. Amatør-Annoncer
sendes til Kassereren og betales forud.
Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse,
Afleveret til Postvæsenet Fredag den 13. Oktober.
Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.

