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Arrangementer og Tilslutning
Da vi sammen med flere Amatører rejste hjem fra
E. D. R.s Generalforsamling, kom Samtalen til at
dreje sig om Stoffet i „OZ“, og en af Amatørerne
hævdede da, at det første, han læste i „OZ“, straks det
var kommet ind af Døren, var Referaterne fra Kredse
og Afdelinger. Den kammeratlige Side af Sagen var
for denne Amatørs Vedkommende i første Linie, og
han glædede sig over den Aktivitet og Fremgang, som
Rubrikken gav Udtryk for. Det har derfor sikkert vir
ket som en kold Douche at læse 7MC’s Betragtninger
over Nordsjællands Afdelings Julestævne.
Paa dette Sted har vi tidligere skrevet om Kredsog Afdelingsarbejdet, og som en Pendant til dette, vil
det med 7MC’s Betragtninger som Grundlag være
passende at se lidt nærmere paa disse. De indeholder
jo en Del Sandheder, som nok kan vække mangen en
Amatør til Eftertanke. Det være sagt med det samme,
at er der i en Afdelings Arbejde et sygt Sted, saa gæl
der det om at finde Aarsagen til dette Onde. „Medi
cin“ og Stimulanser hjælper ikke her, men Ondet skal
fjernes. Det fordrer Lokalkendskab at komme ind til
det, saa vi skal ikke her komme nærmere ind herpaa.
Amatørerne har en moralsk Pligt til at møde, naar
deres Afdeling har Arrangementer, men ogsaa den
moralske Pligt kan ses fra to Sider. Eet er imidler
tid givet og skal slaas fast: De Amatører, der paa
en Afdelings Generalforsamling eller andet Forum
har været medvirkende til Gennemførelse af Forslag
vedrørende
Arrangementer,
kan
ikke
bortforklare
deres moralske Pligt til at møde, og naar det i enkelte
Afdelinger sker, maa det fordømmes. Her gælder det,
som 7MC skrev, at det jo ikke er for Afdelingsformændenes egen Fornøjelse, at der arrangeres noget.
Tværtimod. Men Medlemmerne kan ved at give Mø

de, naar Afdelingerne arrangerer noget, gøre det til
en Fornøjelse at være Afdelingsleder.
Det er Afdelingsledernes Opgave at søge Arrange
menter tilrettelagt saaledes, at ogsaa de Amatører,
der ikke tidligere har deltaget, maa; finde Behag i
Programmet. Desuden kan Arrangørerne i nogen
Grad selv være Herre over een af Betingelserne for
god Tilslutning, idet Tidspunktet for et Mødes Afhol
delse spiller en væsentlig Rolle. Kan end alle Pro
grampunkter for Nordsjællands Afdelings Julefest sy
nes at have været i skønneste Orden, saa var Tids
punktet efter vor Mening uheldigt, men det vil føre
for vidt at gaa i Detailler paa dette Sted om saavel
Tidspunkt som Mødeprocent. Mødeprocenten vil' jo
blandt andet være afhængig af de respektive Afde
lingers Størrelse.
Der kan ikke stærkt nok slaas til Lyd for, at alle
Amatører deltager i deres Afdelingers Arrangementer.
Kammeratskabet og Fællesskabsfølelsen er een af
Grundpillerne i E. D. R. og af allerstørste Betydning
for et ubrydeligt Sammenhold. Tilslutningen til de
fleste Afdelingers Arrangementer er udmærket, baade
til det underholdende og til de mange Kursus i Tek
nik m. m. Enhver Amatør med Respekt for sig selv
og sin Hobby vil da ogsaa sætte en Ære i at dygtig
gøre sig paa Frivillighedens Grundlag, og en saadan
Dygtiggørelse vil samtidig gavne hele Amatørbevæ
gelsen. Kammeratskab, Sammenhold og teknisk Kun
nen er de tre Faktorer, som alle Danmarks Amatører
bør hige efter, og naar vi har dem, vil ethvert Anslag
mod Kortbølgebevægelsen, hvorfra det end maatte
komme, kunne forsvares eller endnu vigtigere ned
kæmpes.
A. S.
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PAUL STØRNER, OZ7EU

I Januar „OZ“ beskrev vi en 1-Y-l, og som vi om
talte der, kan en 0-V-l i mange Tilfælde, hvor For
holdene tillader det, gøre udmærket Fyldest, og der
som den opbygges med moderne og gode Komponen
ter, er det ganske fænomenalt, hvad den kan præstere.
Med saadanne Dele og med et moderne Detektorrør
kan vi komme meget langt ned i Bølgelængde, til
Trods for, at vi ogsaa i denne Modtager tillader os at
bruge fast indbyggede Spoler. Indrøm blot, selv de,
der holder nok saa meget paa de løse, udskiftelige
Spoler; det er nu behageligt og nemt med de faste
Spoler og rart at være fri for at have alle de løse til
at ligge og flyde rundt. Der kan være nok endda,
hvor en eksperimenterende Amatør residerer.
Modtageren er en decideret Amatørmodtager med
fuld Baandspredning paa alle de fire Omraader, den
er beregnet til (Omraaderne er 10, 20, 40 og 80 Meter
Baandene). Det kunde tidligere knibe med at faa
Modtagerne til at gaa ned paa 10 Meter, særlig hvis
man havde fast indbyggede Spoler. I denne Mod
tager voldte det ikke Besvær. Vi bruger en god, tabsfri Kondensator, en tabs- og kapacitetsfattig Omskif
ter og et moderne Staalrør med Gitter i Bunden. End
videre anbefales det at anvende en Frekventit- eller
Trolitulsokkel til Detektorrøret. Ved hensigtsmæssig
Montering af disse Dele kan vi faa yderst korte Led
ninger mellem de vigtige Punkter i Modtageren. Saaledes kan f. Eks. nævnes, at Gitterkondensatoren C3
kan naa direkte fra Lamellen paa Soklen til den paa
gældende Lamel paa Omskifteren. Drejekondensato
ren er anbragt lige over denne, saaledes at Ledningen
til Statoren fra Omskifteren kun er et Par Centimeter
lang. Spolerne er placeret direkte op imod Omskif
teren, saa Ledningerne fra disse ligeledes er meget
korte. Vi vil vove at paastaa, at Kondensator- og
Spoletilledninger i denne Modtager er kortere, og Ka
paciteterne
mellem
Ledningerne,
saavel
indbyrdes
som til Minus, mindre end i mangen en Amatør
modtager med løse Spoler. Betydningen af dette, sær
lig for de høje Frekvensers Vedkommende, er indly
sende.
Vi foretager en kort Gennemgang af Modtagerens
Diagram. Antennen er koblet induktivt til Gitterkred
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sen. I Gitterkredsen afstemmer vi, ligesom i Højfre
kvensmodtageren, kun en Del af Spolen for at faa den
nemmeste og simpleste Baandspredning. Gitterblok
ken C3 maa absolut være af høj Kvalitet, keramisk
eller Glimmer. I Anoden paa Detektorrøret, der er
modstandskoblet til Udgangsrøret. har vi en Prahn
Drossel af Sender-Typen. Denne i Forbindelse med
Modstandsarrangementet sikrer os en effektiv Til
bagekobling selv paa 10 Meter. Anodespændingen er
afkoblet med Blokken C5 og Modstanden R7. Fra
Punktet for denne Afkobling tages ogsaa Skærmgitterspændingen via en Modstand R3 og Potentiomete
ret R4. Potentiometeret bruges til Styring af Tilbage
koblingen, der foregaar med Spolen L2 og Koblingskondensatoren C2, som ogsaa er ført ud paa For
pladen.
Naar man lærer Modtageren lidt at kende, kan man
ved en passende Indskydning af Koblingskondensatoren og Regulering af Skærmgitterpotentiometeret opnaa en fuldkommen blød Tilbagekobling uden den
Trækning af Signalerne, som vilde ske, hvis vi havde
fast Skærmgitterspænding og kun brugte Kondensa-
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Styklisie

tor til Koblingsregulering. Da vi ikke som i Højfre
kvensmodtageren kan regulere Lydstyrken forinden
Detektoren, maa vi foretage denne Kontrol i Lavfre
kvensen med Potentiometeret R5. I Anoden paa Ud
gangsrøret er anbragt Udgangstransformatoren TR.
Da vi ikke har Brug for al den Effekt, som Udgangs
røret kan afgive, har vi reduceret Skærmgitterspændingen med en forholdsvis stor Modstand paa 10,000
Ohm. Udgangsenergien er rigelig endda, og vi sparer
paa Røret. Vil vi anvende Hovedtelefon, indsætter vi
den mellem Minus og Anode via en Blok paa 0,1 MF.
Ligesom Modtageren i forrige Numer er Model
modtageren ogsaa her lavet til Vekselstrøm. Anodeog Glødestrøm tages fra en Eliminator gennem et firslaaet Kabel og føres ind i Modtageren gennem en firpol'et Sokkel, som er anbragt bag paa Chassiset. Skal
Modtageren laves til Jævnstrøms- eller Universal
drift, bruges CL4 som Udgangsrør. De samme Vær
dier for Katode- og Skærmgittermodstande kan an
vendes, og for Amatøren vil det ikke være vanskeligt
at ændre Diagrammet.
Saa kommer vi til Spolerne. De er monterede paa
et Par smaa Stykker Pertinaxplade og er alle forsy
nede med Jernkærner af Kortbølgetypen. Parallelt

R 1
R 2
R 3
R 4
R 5
R 6
R 7
R 8
R 9
R 10
C
1
C
2
C
3
C
4
C
5
C
6
C
7
C
8
C
9
C 10

1 M-Ohm½ Watt
100 k-Ohm½ Watt
200 k-Ohm½ Watt
50 k-Ohms Potentiometer
500 k-Ohms Potentiometer.
lOOk-Ohm½ Watt
30 k-Ohm ½ Watt
150 Ohm 1/1Watt
10 k-Ohm i/l Watt
2X25 Ohm 4 Watt
100 pF Glimmer eller keramisk
100 pF Koblingskondensator
50 pF Glimmer eller keramisk
0,1 MF Rulleblok. 2000 Volt
1 MF
2000 Volt
10,000 pF
2000 Volt
50 MF/12 Volt Elektrolyt
0,1 MF Rulleblok. 2000 Volt
10,000 pF
2000 Volt
0,1 MF Rulleblok. 2000 Volt

CA Afstemningskondensator 60 pF
DR. Prahn Drossel. Sender Type
TR. Trimmere 40 pF
TR. Udgangstransformator 7000 Ohm
O. Omskifter. 2 Dæk, 2 Omskiftere paa hvert.
4 Stillinger. Torotor Type OK el. MEC
Rør: EF 12 og EL 3 el. EL 11. Philips el. Tungsram.

over hver er anbragt en Frekventittrimmer paa 40 pF.
10 og 20 Meter Spolerne er viklede paa 12 mm cylin
driske Forme med 10 mm Kærner. Formene kan kø
bes færdige eller laves af Pertinaxrør, hvorpaa man
laver Snoregevind. Enderne af Gitterspolerne er ført
ud til smaa Loddeøjne, hvorpaa ogsaa Trimmerne er
fastloddede. Traaden til 10 og 20 Meter Spolerne er
for Antenne- og Gitterspolernes Vedkommende Sie
mens Silkelaktraad og for Koblingsspolernes Vedkom
mende 0,1 mm silkeomspunden Magnettraad. Antenne
og Gitterspoler vikles ud i eet i samme Retning, og
Koblingen vikles ind imellem de Vindinger af Gitter
spolen, der ligger nærmest Minusenden. Dette forøger
ganske vist Spolens Egenkapacitet lidt, men dog ikke
mere end tilladeligt, og det sikrer, at Koblingen bli
ver fast nok. 40 og 80 Meter Spolerne vikles paa Sie
mens 4-kamrede Trolitulforme til 8,5 mm Kærner. I
første Kammer lægges Antennespolen af 20X0,05
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AMATØRERNES UDSTILLNG

I det følgende giver vi Læserne en lille Oversigt
over den interessante Udstilling, der var arrangeret i
Forbindelse med Nytaarsstævnet. Lad os først gra
tulere Arrangørerne; det var virkelig en god Idé, og
den var udmærket gennemført. Det er noget, som
Afdelingerne rundt i Landet skulde tage op, for selv
om man nok indbyrdes kommer noget sammen, saa er
der ikke i den Grad Lejlighed til at sammenligne og
drøfte de forskellige Enkeltheder og tekniske Proble
mer, som det er muligt, naar man har en Del Ting
samlet sammen paa eet Sted. Alle de forskellige Ap
parater og Instrumenter blev da ogsaa omhyggeligt
gennemgaaet og diskuteret, og selv de mere sagkyn
dige blandt Deltagerne maatte beundre det smukke
Arbejde, der af mange var præsteret.
Det tog Tid at gaa alle Tingene igennem, og der var
i
det lille Lokale, hvori Udstillingen holdtes, en
Trængsel, saa det næsten var umuligt at albue sig
frem. Næste Gang maa Odenseanerne nok skaffe
større Lokaler, ellers maa Deltagerne lukkes ind i
Hold. Der var over 20 Udstillere, saa det var et over
ordentligt smukt Resultat. Det var dog mest Odense
anerne, der udstillede, men der var ogsaa langvejs fra
kommet enkelte. Saaledes kom OZ3AP fra Køben
havn med et stort Arrangement af Kondensator
mikrofoner, baade færdige og alle Dele til Selvbyg
ning, samt et komplet Skæreapparat til Selvoptagelse
af Grammofonplader. Det var nydelige Ting, vi her
saa, og 3AP, som med vanligt Initiativ har optaget
disse Ting i Fabrikation, fortjener at faa Udbytte deraf.
Fra Sønderjylland kom OZ7CN med sit interes
sante Rørvoltmeter, der for nogen Tid siden var be
skrevet her i Bladet. Og fra Aarhus fik vi noget yderst
interessant at se. K. A. Hauge fra Aarhus Værktøjs
magasin havde sendt en lille UHF-Opstilling, der var
særpræget i hele sin Opbygning. Det var en Push-

Pull Opstilling med et af de nye Telefunken Batteri
rør DDD11. Røret var monteret paa en lille Træ
plade og fastgjort med Staalkolben i selve Træet, saa
ledes at Sokkelstifterne vendte opad. Paa Stifterne
var Spole, Kondensator, Modstande, Blokke, Antenne,
kort sagt alt, monteret, saa det kan man i Sandhed
kalde tabsfri Opbygning. Da selve den indre Kon
struktion af det paagældende Rør er meget kompakt
og med meget smaa Ledningskapaciteter, kunde den
ne Opstilling virke effektivt helt ned paa 1,25 Meter.
Hauge vil senere i „OZ“ beskrive den interessante
UHF-Opstilling nærmere. Ogsaa Split-Stator 3 fra
sidste Aars November „OZ“ fik vi Originalen at se af.
Vor travlt optagne Hovedredaktør havde ikke ment,
at han kunde være andet bekendt end at komme med
noget til Udstillingen. Det var et fikst lille Apparat
med et af de nye Philips DAH50, og det var en Op
stilling, der kunde bruges til mange Ting, saasom al
mindelig
Detektormodtager,
Superforsats,
Morseoscillator o. a. Vi havde Lejlighed til at prøve Appa
ratet sammen med en noget større Modtager. Vi lyt
tede paa 40 Meter og hørte flere Amatører og kom
mercielle Stationer, og dem, vi kunde høre paa den
store Modtager, kunde vi ogsaa høre paa den lille,
selvfølgelig med en betydelig Styrkeforskel, men det
viste, at Røret fungerede ganske fortræffeligt, selv
med saa lav en Anodespænding som 15 Volt. Det er
altsaa et rigtigt Amatørrør.
Det, der bogstaveligt talt skinnede Gæsterne mest i
Øjnene og derfor ogsaa blev præmieret, var OZ2I’s
og OZ9C’s Vibroplex Nøgler. De havde hver udstillet
to, og det var fint mekanisk Arbejde, der her var la
vet. Særlig Opmærksomhed vakte den ene af 9C’s
Nøgler, idet han med denne var gaaet endnu videre
end til at slaa Prikkerne automatisk; denne slog ogsaa
Stregerne af sig selv, til den anden Side. Hvordan
Nøglen er at morse paa, er en anden Sag, men noget
nyt og noget for sig selv er den. Vi tror dog, at det
varer lidt, inden 9C gaar i Luften med den, selvom
ogsaa Sendeforbudet blev hævet.

Litze, i næste Tilbagekoblingen af 0,2 Silke og i de to
nederste lægger vi Gitterspolen med Halvdelen i
hvert Kammer, ligeledes af 20X0,05Litze.Omstaaende
findes Vindingsdata; Udtaget er regnet fra Minusen
den af Gitterspolen.
Til Modtagerens Indjustering paa Baandene skal
man helst have en Maalesender, et Frekvensmeter
eller i det mindste en anden kalibreret Modtager at

„sammenhyle“ den med. Ved Brug af Trimmerne
forneden paa Skalaen, og Jernkærnerne foroven, kan
man „tvære“ Baandene ud til at dække hele, eller dog
det meste af Skalaen.
Modtageren er bygget paa et Metalchassis af Di
mensionerne 22X14X8 cm. For at undgaa Haandkapacitet forsynes den med en Metalforplade samt en
god Mikroskala.

ved Nytaaesstævnet i Odense
den 5. Januar 1941.
Ved PAUL STØRNER, OZ7EU
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Den tredie præmierede Genstand var OZ2ED’s lille
Super, og flottere Modtager skal man ogsaa lede læn
ge efter. Med nogle faa Modifikationer var Diagram
met ellers som 9R’s SW3. Det er i det hele taget mor
somt at se, hvorledes denne Type Modtager har slaaet
an hele Landet over. Den er paa Grund af sin større
Selektivitet en farlig Konkurrent til 1-V-l Opstillin
ger. Tillige er den yderst nem at bygge og let at faa
til at virke helt rigtigt. Der var ikke mindre end 5
Modtagere efter dette Princip og deraf de to med
Højfrekvensforstærkning. Vi hørte den ene af disse,
OZ5AC’s. Den var lavet til Batteridrift med de ældre
2-Volts Rør, men den fungerede aldeles fortræffeligt.
Der var næsten ikke noget tilbage af Spejlfrekvens,
saa vi vil absolut tilraade Amatører, der paatænker at
bygge denne Modtager, at bygge med Højfrekvens.
Den lille Merudgift er givet godt ud. TR udstillede
sin Højfrekvensmodtager fra sidste „OZ“.
Af Frekvensmetre var der ogsaa en Del udstillet.
Saavel paa disse som paa flere af Modtagerne lagde
de udenbys Gæster især Mærke til de flotte Skalaer
og kunde ikke rigtigt forstaa, hvorledes Odenseanerne
fik fat paa dem. Selve Skalaerne bestod af de store,
gennemsigtige Celluloidtransportører, der kan faas i
flere Størrelser ved Boghandlerne. Herunder var saa
anbragt et eller andet lyst Underlag; det kunde være
almindeligt hvidt Papir eller blankpudset Metal, hvis
det skulde være særlig flot, og udenom var der saa
paa nogle monteret en udsavet Metalramme. Mikro
drevet var almindeligvis en af de kendte LK-Skalaer,
hvorfra Skalaen var fjernet og en Viser paaloddet.
En saadan Skala er meget imponerende og teknisk set
ganske fortrinlig, idet der jo tillige er dobbelt Skala
inddeling, 0—180 Grader fra hver Side.
Forstærkerteknikken var ogsaa rigt repræsenteret
paa Udstillingen. Der var fire, alle med Push-Pull og
konstruerede efter de Retningslinier, vi har angivet i
„OZ“ i de senere Aar. Vi fik Lejlighed til at høre et
Par Stykker af dem i Løbet af Dagen, og de fungerede
udmærket, rene og kraftige.
Rævejagter, hvori Fynboerne jo er Mestre, var der
ogsaa smaa Minder om. Særlig kiggede man paa
OZ2O’s meget lille Modtager, der dog har vist mange
Gange at kunne finde Ræven, saa det er altsaa ikke
altid Størrelsen, der er det afgørende.

OZ2ED's flotte Modtager. Bemærk Skalaen.

OZ9C's Nøgle med den dobbelte Automatik.

Hovedredaktørens lille DAH 50 Opstilling.

Men noget manglede paa Udstillingen. Senderne.
Vi husker den Stolthed, hvormed vi paa den berøm
melige Landsudstilling i Odense viste vore Transmit
tere frem, og den Interesse, Folk da viste os. Nu staar
vore Sendere ved Myndighederne, men lad os alle
haabe, at den Dag ikke er fjern, da vi atter kan tage
fat i Mikrofonen og Morsenøglen.

1,25 Meteren fra Aarhus. Bemærk Røret paa Hovedet.

James Steffensen, OZ2Q

ENSRETTERE

Selvom Kortbølgeamatører kun sjældent kommer
ud for en Ensretter uden Filter, kan det maaske allige
vel interessere en eller anden at høre lidt nærmere
om en tilsyneladende mærkelig Egenskab ved saadanne Ensrettere.
Jeg var engang ude for en Tørensretter, der var be
regnet til Opladning af en 6 Volt Akkumulator med
2 Ampere ved en tilført Vekselspænding paa 13 Volt
effektiv. Ensretterens Diagram fremgaar af Fig. 1; det

leveringen. Jeg spekulerede saa paany over Sagen og
kom denne Gang til det Resultat, at mit første Ræ
sonnement var splittergalt, og at Ensretteren højst

Fig. 2

sandsynligt kunde yde det, den skulde. Den nye
Tankegang var følgende: Naar Ensretteren paa Vekselstrømssiden fødes med 13 Volt effektiv, vil den paa
Ligestrømssiden afgive en Spænding af Kurveform
som vist paa Fig 2, hvor »Puklerne« er halve Sinus
kurver og E = 13 X 12 = 18,4 Volt. Maaler vi paa
den ubelastede Ensretter den afgivne Ligespænding
med et højohms Drejespoleinstrument, vil vi maale
den saakaldte Middelspænding Em, der bestemmes
ved, at det vandret skraverede Areal paa Fig. 2 skal
være lig det lodret skraverede Areal. Det viser sig
ved Beregning, at Em = 2/π*E = 0,637 * E eller i
Fig. 1

er en ganske almindelig Helbølgeensretter i Bro
opstilling. For at faa et Begreb om dens Ydeevne be.
lastede jeg den først med en ohmsk Modstand paa
3,3 Ohm; det viste sig, at den afgivne Ligestrøm,
maalt paa et Drejespoleinstrument, androg 1,82 Am
pere, saaledes at Klemmespændingen paa Ligestrøms.
siden af Ensretteren var 3,3 X 1,82 = 6,0 Volt.
Jeg ræsonnerede nu som følger: »Naar Akkumula
torens Klemmespænding, der jo er rettet modsat Ens
retterens Klemmespænding, under Opladningen lig
ger mellem 6 og godt 8 Volt, kan jeg da umuligt faa
denne Ensretter til at lade Akkumulatoren med 2 Am
pere, naar den daarligt nok kan holde 6 Volt Klemme
spænding ved ohmsk Belastning med kun 1,82 Am
pere uden Modspænding fra en Akkumulator«. Udfra
denne Betragtning maatte Ensretteren altsaa være
defekt, og jeg gjorde derfor Forestillinger hos Leve
randøren, der imidlertid meddelte, at Ensretteren var
blevet afprøvet og befundet OK umiddelbart før Af
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dette Tilfælde 0,637 X 18,4 = 11,7 Volt. Belaster vi
Ensretteren med en ohmsk Modstand, vil Strømkur
ven svare ganske til Spændingskurven, og Forholdet
imellem Spænding og Strøm til samme Tidspunkt
(eller imellem Middelspænding Em og Middelstrøm
Im), angiver den samlede Modstand i Kredsløbet, i
dette Tilfælde 11,7 :1,82 = 6,43 Ohm. Heraf fandtes
som nævnt, de 3,3 Ohm i Belastningsmodstanden,
og Resten, ca. 3,1 Ohm, er da Ensretterens indre Mod
stand, set fra Ligestrømssiden, ved den paagældende
Belastning.
Hermed er Ensretterens Opførsel ved ohmsk Be
lastning klarlagt. Ved Belastning med en Akkumula
tor paa f. Eks. 8 Volt Klemmespænding (svarende til
en 6 Volt Akkumulator henimod Slutningen af Oplad
ningen) bliver Forholdet som vist paa Fig. 3. »Puk
lerne« er nøjagtig de samme som paa Fig. 2, men
paa Grund af Modspændingen EA fra Akkumulatoren
vil kun den tykt optrukne Del af dem hjælpe med til
at drive Ladestrømmen igennem Akkumulatoren. Den
saaledes virksomme Middelspænding em bestemmes

mulator, medens den uden denne Modspænding kun
kan give ca. 1,8 Ampere ved samme Spænding til
en ohmsk Modstand!
Af Fig. 3 fremgaar endvidere, at den omhandlede
Ensretter vil kunne afgive Ladestrøm til et Batteri
med en Spænding paa helt op imod 18,4 Volt,
selv om Ensretterens Tomgangsspænding tilsynela
dende kun er 11,7 Volt.
Ved en Halvbølgeensretter kommer kun hveranden
af »Puklerne« paa Fig. 2 og 3 med, hvoraf følger, at
Em og em, og dermed Strømmene, kun bliver halvt
paa lignende Maade som før ved, at det vandret skra
saa store som efter de anførte Udtryk. Herved bliver
verede Areal paa Fig. 3 skal være lig med det lodret det nysnævnte Forhold endnu mere grelt, idet en
skraverede Areal. Ved Beregning finder man
Ensretter med en Tomgangsspænding paa 5,85 Volt
vil kunne oplade et Batteri paa op til 18 Volt Klemme
spænding, men selvfølgelig vil Ladestrømmen være
yderst beskeden, naar Batterispændingen kommer
nær op imod Maksimalspændingen 18,4 Volt.
Til Slut skal jeg tilføje, at ovenstaaende Beregnin
hvor k = EA:E. Arcsin (læses »Arcsinus«) til et Tal er
den Vinkel, hvis Sinus er lig Tallet; Vinklen skal her ger kun er tilnærmede, for det første fordi Ensrette
rens indre Modstand ikke som forudsat er konstant,
udtrudtykkes i rent Tal (— Gradantallet ganget med men varierer med Strømmen indenfor hver Periode,
Indsætter vi Talværdierne for det foreliggende hvorfor Strømkurven ikke bliver ligedannet med
Eksempel, faar vi k — 8:18,4 = 0,435 og em = 4,82 Spændingskurven, og for det andet fordi Ensretteren
Volt. Den ohmske Modstand i Kredsløbet udgøres har en vis Egenkapacitet, der bevirker nogen For
denne Gang kun af Ensretterens indre Modstand øgelse af den afgivne Middelspænding, især ved
(som vi ovenfor fandt til 3,1 Ohm), idet vi her ser bort Tomgang. Princippet i Betragtningerne er imidler
fra Akkumulatorens indre Modstand. Ladestrømmen tid bekræftet ved Forsøg, idet den omtalte Ensret
im bliver derfor 4,82 : 3,1 =,1,56 Ampere. Paa samme ter ved 13,0 Volt tilført Vekselspænding kunde afgive
Maade finder vi for Ladningens Begyndelse em = 6,35 2,2 Ampere Ladestrøm (beregnet: 2,05 Ampere) til en
6 Volt Akkumulator (Klemmespænding 6,3 Volt) og
Volt og im = 2,05 Ampere, naar vi regner EA = 6
1,6 Ampere (beregnet: 1,56 Ampere)til en 8 Volt Ak
Volt, d. v. s. k = 6 : 18,4 = 0,326.
Af ovenstaaende Beregninger fremgaar, at Ensret
kumulator (Klemmespænding 8,4 Volt); Tomgangsteren er OK trods det uventede Maaleresultat ved spændingen paa Ligestrømssiden maaltes til 13,0
ohmsk Belastning, og at den, saa mærkeligt det end Volt.
lyder, kan afgive 2 Ampere ved 6 Volt til en Akku

For nylig modtog vi „QST“ for December 1940, og
ved Synet af det festlige Omslag og selve Tykkelsen
blev vi klar over, at der var en særlig Anledning. Ad
skillige danske Amatører kender „QST“, og det fan
ger altid Amatørernes Interesse, naar et Eksemplar af
„QST“ er i Farvandet, men de fleste er sikkert ikke
klar over, at dette Amatør-Tidsskrift har passeret en
sjælden Milepæl, idet det har eksisteret i 25 Aar, hvil
ket var Aarsag til det festlige Udstyr. Vi bringer no
get post festum vor hjerteligste Lykønskning til den
store Begivenhed.
Udover at være Medlemsblad for W-Amatørerne
har „QST“ en anden stor Mission, idet det er Medde-

lelsesblad
for
IARU
(Amatørernes
internationale
Sammenslutning, hvoraf E. D. R. jo ogsaa er Medlem).
Bladet indeholder i Anledning af Jubilæet en længere
historisk Oversigt om dets Tilblivelse og Arbejdet i de
første Aar. Stifterne var C. D. Tuska og Hiram Percy
Maxim. Førstnævnte var „QST“s første Redaktør og
sidstnævnte A. R. R. L.s første Præsident.
Idet vi giver „QST“ vore bedste Ønsker med paa
dets videre Fart til næste Milepæl, vil vi udtale Haabet om, at det fremdeles maa være et kraftigt Talerør
for Amatørernes Sag, specielt naar internationale Ra
diokonferencer er ude efter Amatørbaandene.
Red.
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Et Omformer-Problem
Først vil jeg bede alle dem, der i den sidste Tid har
skrevet til mig, og som i længere Tid har ventet paa
Svar, om Undskyldning herfor. Grunden er den, at
jeg har faaet en ny Adresse, og denne er desværre
blevet opgivet forkert baade her i „OZ“ og andre Ste
der. Den nye Adresse er: Vesterbrogade 69, 1. th.,
Kbh. V. Fejltagelsen har foraarsaget en Del Forsin
kelser, og der er maaske nogle Breve, der slet ikke har
naaet mig. Har De ikke faaet Svar fra mig, saa vær
venlig at skrive igen, for saa har jeg ikke faaet Deres
Brev. Samtidig vil jeg gøre opmærksom paa, at alle
Anmodninger om DR-Certifikater skal sendes til mig
og ikke, som det i den senere Tid er blevet alminde
ligt at gøre, til Kassereren.
Desværre kan jeg ikke i denne Maaned fremkom
me med den lovede Tabel om Spolemaalinger. Aarsagen ovennævnte Flytning. Jeg havde Vekselstrøm
i Vanløse, og paa Vesterbro har jeg faaet Jævnstrøm.
Alle mine Instrumenter, Modtagere o. s. v. er for
Vekselstrøm. Jeg troede straks, at jeg nu skulde til
at bygge det hele om, da jeg ikke kunde have en rote
rende Omformer i mit nye Logi af Hensyn til den
mekaniske Støj. Jeg havde allerede lagt Planen for
Ombygningen, da OZ7BO gjorde mig opmærksom
paa, at Firmaet Philips fremstillede en Vibratorom
former lige egnet til mit Formaal. Omformeren hed
der „Vibraphil“ og findes i to Typer, Nr. 7710 til 110
Volt og Nr. 7711 til 220 Volt Jævnstrøm. Det er vel
at bemærke en fuldt færdig Enhed, approberet og lige
til at tilslutte Stikkontakten, saa man har 220 Volt
Vekselstrøm. Effekten er indtil 100 Watt.
Philips har før fremstillet Vibratorer, men det har
været til Modtagere af eget Fabrikat, og de har ikke
gaaet godt til andre, fordi der kræves specielle Trans
formatorer og Opbygning. Jeg tror, at denne nye Vi
bratoromformer vil være i Stand til at forandre de før
saa
stedmoderligt
behandlede
Jævnstrømsamatører
til Væsener, der har den Luksus baade at have Jævnog Vekselstrøm i Huset. Naar Tiden igen kommer, vil
Vibratoren kunne forsyne en hel S ender installation
af Middelstørrelsen med AC. Den er fri for mekanisk
Støj og fylder næsten intet. Periodetallet ligger paa
ca. 110. Normale Filtere vil derfor være mere end til
strækkelige, men man maa selvfølgelig passe ekstra
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godt paa Placeringen af Drosselspoler og Transforma
torer. Mine egne Ting kunde jeg bruge, som de var,
men en Industrimodtager, jeg prøvede, havde en Del
Brum, som viste sig at stamme fra utilstrækkeligt
skærmede LF-Gittere og en gal Placering af Filterdrosselen.

Lidt om Modtagere
Retmodtageren, eller 1-V-l som vi Amatører kalder
den, er stadig den Type, der er mest tiltalende, set
med Amatørøjne. Den har en god Følsomhed, tilstræk
kelig stor Selektivitet til almindelig Brug, og saa har
den den behagelige Egenskab, at man maa føle med
den, hvis den skal yde sit yderste. Det er ikke som
med Superen, at enten kan den tage en Station, eller
ogsaa kan den ikke. Det er, ligesom 1-V-l-Modtageren
stadig kan yde lidt mere, end den i Øjeblikket gør.
For at faa en saadan Modtager helt perfekt, er det vig
tigt at faa Tilbagekoblingen blød og uafhængig af
Modtagerens andre Kontroller. Det sidste syndes der
mest mod i alle Konstruktioner.
Hvis vi nu ser paa Artiklen „Atter en 1-V-l“ i sid
ste „OZ“ eller rettere Diagrammet, vil vi se, at den
benyttede Styrkekontrol vil give varierende Belast
ninger af Detektorkredsen, HF-Røret ligger i Parallel
over Primærspolen, og selv om denne ikke som her
benyttes som Koblingsspole, vil den paavirke Sekunderen paa samme Maade som en almindelig Transfor
mator. (Det er principielt lige-meget, om Primæren
eller Sekundæren belastes. Belastningen vil svare til
en Belastning paa modsvarende Kreds, men denne vil
dog være forskellig i Forhold til Omsætningen.) Røret
kan derfor betragtes som en Modstand af en bestemt
Størrelse liggende over Gitterkredsen. Rørets Mod
stand er bestemt af dets Gitterforspænding og vil
derfor forandres (blive større), naar Gitterforspændingen forøges. Er Modtageren indstillet meget kri
tisk med Koblingen, og man drejer ned for Styrken,
vil Modtageren derfor gaa i „Sving“, og man skal til
at indstille paany, ogsaa fordi den mindre Belastning
vil have en Frekvensforskydning til Følge. Jeg syntes
derfor, at det vilde være mere rimeligt, om man saa
sig om efter en Metode, som ikke havde denne Virk
ning. Jeg viser en i Skitsen. Her forandres Antenne
koblingen med en Differenskondensator. Den kan ud

formes saaledes, at Antennens Belastning er konstant,
uanset hvordan Kontrollen staar, og man vil derfor
heller ikke faa nogen Forskydning i Indgangskredsen.
HF-Rørets Spændinger holdes konstante og vil derfor
ikke kunne indvirke paa Detektorkredsen og derigen
nem paa Koblingen.
Nu vilde det være en Behagelighed ogsaa at kunne
regulere LF-Styrken; det kunde vi ikke i sidste Maaneds Konstruktion, men det vilde selvfølgelig være
lige saa galt, hvis denne Regulering indvirkede paa
Koblingen. Hvis den ikke maa det, skal der indføres

FOR 10 AAR SIDEN
------------------------------------------------------------ F E B R U A R 1 9 3 1 ---------------

„OZ“, 2. Aargang, Nr. 11: Dette Numer indledes
med OZ7Z’s Stationsbeskrivelse. Senderen er natur
ligvis en Hartley, og 7Z skriver, at han ved den har
tilbragt nogle af de fornøj eligste Timer i sit Liv og
gennem den erhvervet sine bedste Venner.
OZ-DR038 slaar i et Indlæg til Lyd for mere Agi
tation, saa E. D. R. snart kan faa 500 Medlemmer.
Hertil svarer Redaktøren, OZ7S, at 500 er et fabel
agtigt Tal, der faar hans ellers ret livlige Fantasi til
at staa helt stille. Medlemstallet er lige steget fra 170
til 200, hvorved man foreløbig har sikret de 8 Sider
i „OZ .
OZ4X i Ry fortæller, at han med en Pladespænding
paa 48 Volt har haft QSO med en Amatør i Haag og
blev meldt R5. OZ3H har haft QSO med OZ1W,
skønt denne havde sin Sender adskilt i Stumper og
Stykker. Det viste sig at være Medtageren, 1W brugte,

et meget mere effektivt Filter for HF, end der er vist.
HF’en har fri Adgang til Ril, som vi vilde benytte som
Styrkekontrol i Form af et Potentiometer. Skitsen
viser ogsaa her en bedre Maade, ligesom selve Kob
lingen er forbedret med Indstilling for baade Skærmgitterspænding og Koblingskapacitet.
Tilsidst lige et Spørgsmaal til dem, der bygger Supere: Ved De, at Blandingsstejlheden falder, naar
Oscillatorspændingen bliver større end en bestemt
Værdi, afhængig af Rørtype og Indgangsfrekvens???

og ved passende Indstilling af Tilbagekoblingen blev
Signalstyrken efterhaanden R8 fra den ene Ende af
Svendborg til den anden.
OZ7F skriver en længere Artikel om Modtagefor
holdene i Relation til hans Spaadom om, at 20 m
Baandet i de nærmeste Aar vil miste sin Betydning,
mens 40 m overtager Rollen som DX-Baand. Samtidig
vil 80 m faa de Egenskaber, der tidligere var karak
teristiske for 40 m. Det meddeles endvidere, at „den
Modtagelse, Solplet-Teorien har faaet blandt OZAmatørerne, varierer mellem direkte Afvisning, Tvivl
og foreløbig Afventning. Det sidste Standpunkt er
utvivlsomt det klogeste“. (Som bekendt slog Spaadommen til.)
Der bringes en Fortegnelse over licenserede Ama
tører. Antallet er 51. Listen over indregistrerede
Modtagerstationer er paa 57. — løvrigt viser et Ind
læg fra OZ4X, at Jyderne nu ogsaa tænker paa at af
holde Kortbølgestævner i Lighed med Fynboerne.
OZ7F.
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DANSKE HAMS
91-OZ7EU

Lige siden OZ7EU kom ud af Realskolen, har han
ikke bestilt andet end lave Radio. De første Modta
gere blev endog lavet, medens han endnu gik i Skole,
nærmere betegnet i Aarene 1921/22. Allerede i 1923
byggede han sin første Kortbølgemodtager, og det var
et stort Øjeblik, da han med den hørte Amerika. Efter
i nogle Aar at have eksperimenteret med Modtagere
kom Interessen ogsaa for Sendere, men det var først
omkring 1929. Under et Besøg i Forum i 1931 blev
7EU indmeldt i E. D. R., og i 1932 fik han Sendetilla
delse. 7EU har aldrig været QSO-Jæger, idet det eks
perimentelle altid har staaet i Forgrunden, og Kvali
tetsfone har hans store Interesse. Billedet viser 7EU
i en Situation, hvori han haaber snart at befinde sig
paany.
OZ7EU har i Tidens Løb været beskæftiget i for
skellige københavnske og jydske Radiofirmaer, men
siden 1934 har han til Glæde for de fynske Amatører
resideret i Odense som Prøvemester ved N. C. Bang
A/S. 7EU blev valgt ind i E. D. R.s Bestyrelse i 1939
og varetog der Sekretærposten, indtil han fra April
1940 overtog Hvervet som teknisk Redaktør af „OZ“,
et Hverv, han paa udmærket Maade nu har bestridt i
omtrent et Aar.

Hvem tænker paa Sommerferie i saadan en Kulde?
Sikkert ingen. Men vilde det ikke være klogt at gøre
det? Den bedste Ferie, man kan holde, er jo i
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E. D. R.s Sommerlejr, hvor man træffer sammen med
Kammerater fra alle Egne af Landet. At vi lever i en
Krisetid, kan man ikke bortforklare, og dette vil maa
ske i nogen Grad være Grunden til, at flere, da det jo
ikke er helt gratis, har slaaet en Streg over Sommer
ferien. Dette skulde ikke gerne være Tilfældet.
For at gøre Sommerferien saa „smertefri“ som mu
ligt, har Udvalget for den kommende Sommerlejr be
sluttet at oprette en „Feriekonto“, saa Medlemmerne
paa denne Maade ganske stille kan tage Sommerferien
paa „Rate“ og paa denne Maade spare de Penge sam
men, der er nødvendig for det Antal Dage, man ønsker
at deltage.
Tanken er, at Medlemmerne hver Uge eller Maaned
til „Feriekontoen“ sender et Beløb, der saa samlet ud
betales ved Sommerlejrens Aabning. Der er 22 Uger
at spare i, og vil man sende et Par Kroner hver Uge,
har man en pæn Skilling, naar man ankommer til
Sommerlejren. Dermed være ikke sagt, at 2 Kr. skal
være Maalestok. Enhver kan sende baade mere eller
mindre. Iøvrigt vil vi anbefale enhver at gøre Brug
af Ordningen. Gaa nu ikke og spekuler paa det, men
afsend allerede i Dag det første „Afdrag“ paa Som
merlejren. Gentag det hver Uge!
„Feriekontoen“ er aaben — gi’ den lidt hver Uge,
og Ferien er sikret i naturskønne Omgivelser. Hor
sensegnen — hver Plet en Perle! „Feriekontoen“ op
rettes hos undertegnede. Fra 15. Marts vil Forsen
delsen blive lettere, idet der i „OZ“ meddeles Giro-Nr.
P. U. V.
OZ3XA, Landskredsleder, Stenderup.

I „OZ“ for Marts sidste Aar omtalte vi de nye PHI
LIPS Batterirør, og vi har siden bragt adskillige Kon
struktioner med disse aldeles fortræffelige Rør. Nu
har PHILIPS kompletteret disse ved at bringe et
„Magisk Øje“ paa Markedet i denne Serie. Af Ydre
er det ligesom det kendte EM4, blot selvfølgelig med
den nye Stiftsokkel. Glødespændingen er 1,4 Volt og
Glødestrømmen 0,025 Amp, saa nu kan vi altsaa ogsaa
faa, Batterisuperne med Afstemningsindikator. Med
Hensyn til Sokkelforbindelser kan vi henvise til
DL21. Glødetraadsforbindelserne er de samme, Ano
deforbindelsen ligeledes. Her skal vi have Ano
demodstanden
indskudt,
Skærmgitterforbindelsen
er
Skærmen, der skal have direkte +, og Styregitterforbindelsen er ogsaa den samme. Røret fører Typebe
tegnelsen DM21.
T. R.

STÆVNE
indenfor E. D. R. indstiftes
Ved Siden af E. D. R.s Generalforsamling har der i
de senere Aar staaet en anden Begivenhed, der har
hørt til det centrale i vor Forenings Arbejde. Der
tænkes i denne Forbindelse paa det af Odense-Ama
tørerne med stadig stigende Dygtighed og tilsvarende
voksende Sukces arrangerede „Nytaarsstævne“.
Der er om dette Stævne blevet skabt det Mund
held: „At mange af vore Kammerater rundt om i Lan
det undlader at rejse til Generalforsamlingen for at
spare Pengene og bruge dem til Rejsen til Nytaarsstævnet i Stedet for.“ Set paa Baggrund af, at det
saaledes optræder som en Art Konkurrent til vor be
tydningsfulde, repræsentative Forsamling, kunde der
maaske sankes glødende Kul paa de Odense-Amatørers Hoveder.
Naar dette imidlertid ikke er blevet og ikke vil
blive gjort, saa skyldes dette, at Nytaarsstævnet saa
absolut er en Gevinst for Sammenholdet og Kamme
ratskabets Udbygning indenfor vort E.D.R.-Samfund.
I denne Aand og for at skabe et tilsvarende Sam
lingstegn i det nordjydske Arbejde, har Aalborg-Af
delingen taget Initiativet til Afholdelsen af et aar
ligt tilbagevendende:

AALBORG STÆVNE
Utvivlsomt har Medlemmerne ude omkring i Lan
det med Glæde konstateret den voksende Aktivitet,
ikke blot denne Afdeling, men Kreds 8 i Almindelig
hed, har udvist gennem den sidste Periode.
Der har været stadige Arrangementer, og Medlems
listen i „OZ“ har i Numer efter Numer for denne
Kreds’ Vedkommende kunnet paavise en stor Tilgang
af nye Medlemmer.
For yderligere at stimulere Interessen og for at
give saavel Kredsens egne Medlemmer som Medlem
merne i det øvrige Jylland Lejlighed til at komme
sammen, er det, at man indenfor Afdelingens Ledelse
har besluttet at indføre dette Arrangement.
Programmet for det første Aalborg-Stævne er end
nu ikke fastlagt i alle sine Træk, men der foreligger
dog allerede visse Enkeltheder, der hermed skal brin
ges til Medlemmernes Kendskab.

AALBORG-STÆVNET d. 23. Februar 1941
E. D. R.s Medlemmer over hele Landet indbydes
hermed til at deltage i Indstiftelsen af det aarligt til
bagevendende Amatør-Stævne i Aalborg. Der vil i
Forbindelse med Stævnet i Lighed med Nytaarsstæv
net i Odense blive arrangeret en Udstilling af forskel-

lige Arter Konstruktioner, udførte af Medlemmer in
denfor E. D. R.
Alle Medlemmer indenfor E. D. R. er berettigede til
at deltage i denne Udstilling, og hvem der har Lyst,
anmodes om inden den 21. Februar at fremsende sin
Udstillingsgenstand til Afdelingens Sekretær, Her
man Møller, Kjellerupsgade 1, Aalborg, der sørger for,
at Genstandene bliver returnerede efter Udstillingen
til de respektive Ejermænd. Hver Udstiller vil mod
tage en Erindring om Deltagelsen i Udstillingen og vil
ligeledes deltage i en Konkurrence, hvori de mest in
teressante og smukkest udførte Udstillingsgenstande
vil blive præmierede. Samtlige Deltagere i Stævnet
vil fungere som Dommere og gennem Stemmeafgiv
ning bedømme, hvem der skal have Præmie.
Tilrejsende Deltagere kan godt selv medbringe
eventuelle Udstillingsgenstande, men bedes i saa Til
fælde inden den 21. Februar tilsende Afdelings-Sekre
tæren et Brevkort herom, saaledes at den nødvendige
Plads kan reserveres.
Som Gengæld for den Gæstfrihed, Aalborg-Amatørerne altid har mødt ude omkring blandt andre Ama
tører, vil enhver udenbys boende Amatør, der kom
mer til Aalborg Søndag Formiddag, blive beværtet
med Middagsmad.
Meddelelse cm Deltagelse heri bedes senest Fredag
den 21. Februar sendt til OZ2NU, Børge Petersen,
Poul Paghsgade 23, 1., ligesom man paa denne Adres
se gerne i Forvejen modtager Besked om, hvem der
iøvrigt agter at deltage i Stævnet, saaledes at nødven
dige Dispositioner kan træffes forlods.

Stævnets foreløbige Program
Kl. 14: Samling paa Banegaardspladsen, hvorfra
man samlet begiver sig til Stedet for Stævnets Afhol
delse (Park Hotel).
Velkomst ved Kredslederen for Kreds 8, Børge Pe
tersen, OZ2NU.
Fælles Kaffebord og amerikansk Lotteri. (Hertil er
der for Øjeblikket modtaget for flere Hundrede Kro
ner værdifulde Gaver fra Firmaer i København og
Provinsen.)
Films- og Lysbilledforevisning, heriblandt Films
og Lysbilleder fra A/S PHILIPS — SIEMENS samt
E. D. R.
Bedømmelse af de udstillede Genstande samt Præ
mieuddeling.
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Herefter kammeratligt Samvær med eventuel Fæl
lesspisning,
alt
eftersom
Afrejsetidspunkterne
be
stemmer Deltagelse eller ej.
Dette Program er som nævnt kun foreløbigt. Ar
rangørerne haaber at kunne gøre det endnu mere fyl
digt, saaledes at der sker noget i den knapt tilmaalte
Tid, der er beskaaret Gæster og Værter at være sam
men.
Til Gengæld haaber disse sidste, at rigtig mange
Kammerater vil reservere den 23. Februar for det
første „Aalborg-Stævne“ — og der udtales et paa Forhaand: Hjertelig Velkommen. Stævneudvalget.
DR390 — 1210 — 1663 — OZ2NU.

En ny Forening
Nogen Tid før Jul meddelte „Ekstrabladet“, at der
i København var blevet dannet en ny Kortbølgefor
ening med en Civilingeniør Emlington som Formand.
Foreningen vilde fra Nytaar udgive eget Medlems
blad under Redaktion af en Fabrikant Ellesø.---------------------Udfra disse sparsomme Oplysninger kunde vi ikke
meddele „OZ“s Læsere noget; vi vilde afvente Ud
sendelsen af Foreningens Tidsskrift, som kom os i
Hænde først i Januar Maaned, men efter at „OZ“ var
gaaet i Trykken. Med dette Tidsskrift som Kilde
(Tidsskriftet
hedder
„Kortbølgeamatøren“)
skal
vi
hermed informere vore Læsere om den nye Forening
(„Danske Kortbølge Amatører“) og dens Blad.
De fleste Medlemmer er tidligere Medlemmer af
Foreningen „ARKA“, hvis Virksomhed og politiske Til
snit vil være Læserne velkendt fra tidligere Aargange
af „OZ“. Den nye Forening giver imidlertid Udtryk
for at ville være helt ud upolitisk. Vi citerer endvi
dere: „Mange af vore Læsere vil maaske ved Synet af
dette Blad udbryde: Herregud, har vi da ikke Radio
blade nok, og har vi ikke allerede en Kortbølgefor
ening. Sandt nok, maa vi svare. Vi ønsker ikke at
konkurrere med disse Blade eller denne Forening.
Disse har forlængst vist deres Eksistensberettigelse
ved det, at de stadig er til. Hvad vi ønsker er at tage
Sagen op paa bredere Basis i nært Samarbejde med
vor Forening.“-------------Denne bredere Basis bliver man klar over ved at
gennemblade Foreningens Blad, og da kun de fær
reste af „OZ“s Læsere har Lejlighed til at se det, an
ser vi det som vor Pligt at meddele Læserne Indholdet
af første Numer. Med pagineret Omslag er „Kortbølgeamatøren“ paa 16 Sider, hvoraf de 5½ Side er An
noncer. To Sider optages af Præsentation og Pro
gram, medens 3 Sider handler om Grammofoner
og Anmeldelse af nye Grammofonplader. En Detek
tormodtager (CF7-CL4) fylder godt og vel ½ Side.
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Den tilbageværende Side indeholder diverse Stof,
deriblandt en Meddelelse om, at ovennævnte Fabri
kant Ellesø, der skulde have været Redaktør, ikke
blev det, da Opgaven oversteg hans Kræfter og tog
for megen Tid.------------- Af ovennævnte Indhold over „Kortbølgeamatøren“
fremgaar, at det er BCL-Blad. „OZ“ er fremdeles
Danmarks eneste specielle Kortbølgetidsskrift.
Udover denne Orientering for „OZ“s Læsere skal vi
gøre nogle Bemærkninger i Almindelighed. Med eller
uden Berettigelse dannes der ofte nye Foreninger, hvor
der i Forvejen eksisterer een, der dækker Feltet. Oftest
er det personlig Forfængelighed, der paa denne Maa
de skal tilfredsstilles. Det er ingen vanskelig Sag i en
ny Kortbølgeforenings Program at nævne en bredere
Basis, men det vil blive saare vanskeligt i Praksis at
udforme en bredere Basis end den, der gør sig gæl
dende for E. D. R.s Vedkommende. Kontingentmæs
sig er der i Realiteten ingen Forskel, men det kan
maaske kaldes bredere Basis at have passive Med
lemmer til et lavere Kontingent. Imidlertid kan
E. D. R. som Forening for eksperimenterende Ama
tører ikke være interesseret i et saadant Spørgsmaal.
At det kan være et økonomisk Rygstød er noget andet.
Det er en ubestridelig Kendsgerning, at E. D. R. er
Danmarks egentlige Amatørorganisation, som repræ
senterer os internationalt (Betydningen heraf maa
under de nuværende Forhold ikke glemmes) og lige
ledes virkningsfuldt har repræsenteret os overfor
vore egne Myndigheder. Samtlige de Goder, der er
kommet Amatørarbejdet til Nytte herhjemme, er
fremkommet paa E. D. R.s Initiativ. E. D. R. har vist
sin Arbejdsdygtighed, og enhver anden Forening in
denfor dette Felt er ikke blot saa inderlig overflødig,
men kan kun skade ved at sprede Kræfterne. Tiden
er ikke til egoistisk Udfoldelse, men til virkeligt Sam
arbejde.
A. S.

Meddelelse fra Kredslederen i Kreds 1
Da der synes at herske nogen Tvivl hos Medlem
merne i København med Hensyn til Medlemsskabet i
Københavns-Afdelingen, vil jeg gerne fremsætte føl
gende Kendsgerninger.
Alle Medlemmer af E. D. R. med Bopæl i Køben
havn er automatisk Medlem af E. D. R.s københavn
ske Afdeling, hvilket iøvrigt har været Tilfældet siden
Oktober 1936, og alle de nævnte Medlemmer har Ad
gang til at deltage i Afdelingens Møder m. m. og til
paa Generalforsamlingen eller ved Henvendelse til
Bestyrelsen at influere paa Afdelingens Forhold.
Der er altsaa ikke nogen Grund til ikke at møde op
og deltage i de Goder, som Afdelingen byder paa, og
Afdelingen udfolder en Energi nu som aldrig før, saa
derfor vil jeg slutte med OZ3XA’s Motto:
Paa med Armbindet og hen i Afdelingen.
OZ3AP.

Kreds 1
E. D. R .s københavnske Afdeling
Klublokaler Fuglevangsvej 14 (Havehuset). Afdelingens Formaal er at afholde
Klubaftener, Morsekursus og Foredrag. Der er fri Adgang for alle Medlemmer
af E. D. R. Klubaften afholdes hver Mandag fra Kl. 20, og der er i Vinterhalvaaret Morsekursus Onsdag og Fredag fra Kl. 20-22. Alle Oplysninger faas ved
Henvendelse til Formanden, Svend Nielsen, OZ7SN, Østrigsgade 12, St., Telefon
Amager 8063 v. Afdelingens Girokonto Nr. er 59755.

Mandag den 6. Januar holdt OZ-DR539 et interes
sant Foredrag om Dødsstraaler. DR539 havde samlet
et ret stort Materiale om de forskellige Typer af Døds
straaler, som større eller mindre „Svindel-Opfindere“
mente at have opfundet. Den 13. Januar fortsatte 2Q
med Gennemgangen af E. D. R.s Lærebog, og den 20.
Januar fortsatte 7DR med Undervisning i Matematik.
Mandag den 27. Januar var der Lysbilledaften, hvor
2Q viste Billeder, der var optaget paa Ferieture i Jyl
land, Sjælland og Møen. Endvidere var der en Del
Billeder fra E. D. R.s Sommerlejr. Mandag den 3. Fe
bruar holdt OZ7BO et lærerigt Foredrag om de for
skellige Maalemetoder, der anvendes til Maaling af
Radioapparater og Dele til disse. 7BO havde formaaet
„PHILIPS“ til venligst at stille en Række fine Maaleinstrumenter til Raadighed til den paafølgende De
monstration.
OZ5Z.
Program for Maaneden:

17. Februar: Metalarbejde med smaa Hjælpemidler
ved OZ3AP.
24. Februar: Matematik ved OZ7DR.
3. Marts: Auktion over medbragte Radiodele.
10. do. Gennemgang af Lærebogen ved OZ2Q.
17. do. Regnestokkens Brug ved OZ-DR449.
24. do. Ordinær Generalforsamling med følgende
Dagsorden ifølge Vedtægterne:
Punkt 1. Valg af Dirigent.
„ 2. Formanden aflægger Beretning.
„ 3. Kassereren fremlægger det reviderede
Regnskab.
„ 4. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer (afgaaende OZ2Q og OZ-DR373).
„ 5. Valg af 1 Revisor og 1 Suppleant (afgaaende OZ2VH og OZ4YZ).
„ 6. Eventuelle Lovændringer.
„ 7. Eventuelt.
Eventuelle Forslag til Lovændringer skal være Be
styrelsen i Hænde 8 Dage før Generalforsamlingen.
OZ7SN.

Kreds 4
Odense Afdelingen

Tirsdag den 21. Januar afholdt Afdelingen sin aar
lige Generalforsamling paa Park Hotel. Der var mødt
30 Medlemmer. Formanden bød Velkommen, takkede
for Deltagelsen og bad om Forslag til en Dirigent.

OZ-DR566, Steffensen, valgtes, oplæste Dagsordenen
og gav Ordet til Formanden, som aflagde Beretning
for det svundne Aar. Da Kassereren var forhindret i
at være tilstede, oplæste 5AC det reviderede Regn
skab, som udviste en Fremgang paa 58,00 Kr.
Derefter var der Valg af Formand. 2KG valgtes for
det kommende Aar. Til den øvrige Bestyrelse valgtes
5AC, 20, 5V, 70J og som Suppleanter DR566 og 9C.
Til Revisorer DR566 og 21. Til sidste Punkt paa Dags
ordenen, hvor man blandt andet drøftede Arbejdet i
det svundne og for det kommende Aar, havde føl
gende Ordet: 5Y. 4PJ, 2KG, 5AC. 2ED, 5G, DR566, 5V
og 4X„
Saa var Aftenens Program udtømt, og Dirigenten
takkede for en god, saglig Generalforsamling. Der var
derpaa fælles Kaffebord, og her takkede Kredsens
Leder, 2ED, den afgaaede Formand, 5V, for vel udført
Arbejde og godt Kammeratskab. Samtidig bød han
den nye Formand, 2KG. velkommen til dette Aars
Arbejde, som han ønskede ham Held til. 2ED ud
bragte et trefoldigt Hurra for E. D. R., og hermed slut
tede man en vellykket Aften.
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 5AC
Næstformand, 20 Kasserer, 5V, 70J.
OZ2KG.
..Ræven" slaas af Tønden

Fredag den 21. Februar Kl. 20,00 prc. afholdes stor
Pakkefest, med følgende Program: Spil om medbragte
Pakker. — Kaffebord (hvor Damerne er Afdelingens
Gæster). — „Ræven“ slaas af Tønden. — Film med
„Ungerne“. — Forskellige smaa Overraskelser kan
forventes.
Der regnes med stor Tilslutning til Aarets første
Komsammen.
Udenbysboende
Kortbølgekammerater
er selvfølgelig velkommen.
Husk: Den medbragte Pakke giver Adgang til Fe
sten. Paa Gensyn.
OZ2KG.
Svendborg Afdeling

Svendborg Afdeling, der hidtil har ført en Tilvæ
relse med tilfældige Møder hos Afdelingens Medlem
mer, besluttede paa et Nytaarsmøde i Borgerforenin
gen at faa dannet en Bestyrelse og for Fremtiden at
afholde Møderne i eget Lokale. Til Bestyrelsen valg
tes OZ3H som Formand, OZ7U som Næstformand,
OZ9G som Sekretær og OZ4PB som Kasserer. Til
Klublokale valgtes Marinestuen i Borgerforeningen
(en rigtig Hule i god Forstand), og der blev fastsat
Møder hveranden Onsdag.
Næste Møde er Onsdag den 19. Februar. Det ved
toges at starte Morsekursus for Begyndere og Videre
komne ved OZ3H, et Kursus i Matematik ved OZ2AV
og Gennemgang af Lærebogen ved OZ7U.
Amatører, der gæster Svendborg, er hjertelig vel
kommen ved vore Møder.
OZ3H.
29

Kreds 5
Kredsmøde
Søndag den 23. Februar Kl. 14,30 samles vi til
Kredsmøde paa Restaurant „Folkehjem“ i Aabenraa.
Enhver Deltager opfordres til at medtage en Pakke,
hvis Mindsteværdi er 1,00 Kr. Paa Mødet vil disse
Pakker blive solgt for højeste Bud for at dække Pro
grammets Udgifter. Af den Grund haaber jeg ikke, at
der er nogle, som vil afholde sig fra at komme med. I
saa Tilfælde er det ikke en Betingelse for at deltage.
Pakkernes Indhold bedes fortrinsvis bestaa af Ama
tørartikler, saasom Modtagerdele, eller hvad man nu
kan afse.
Denne Gang retter vi en særlig Henvendelse til de
faa (efterhaanden faa), som ikke plejer at deltage i
vore Sammenkomster. Kredsens nyeste Medlemmer
er særdeles velkomne, og dette gælder selvfølgelig og
saa alle Kredsens Medlemmer, som vi sjældent, om
ikke aldrig ser. Prøv engang at være med nu; vi ven
ter jer!
Program: Kl. 14,30 aabnes Mødet med Velkomst og
Kaffebord. Efter dette er Ordet frit.
Alt vedrørende Kredsen og E. D. R. besvares paa
Forespørgsel af 3HR.
Grundet
Militærtjeneste
ekstraordinært
Kreds
ledervalg.
Afdelingsformændene vil fortælle om det, der er
sket siden sidst.
Foredrag og Demonstration af Ultra Kortbølge ved
Hr. Radiotekniker K. A. Hauge Madsen, Aarhus.
Auktion over medbragte Pakker til Fordel for
Kredsen!
Desuden stor Auktion over medbragt Materiale.
Hope to see you OB’s, — 73.
OZ3HR.
Haderslev Afdelingen
Afdelingens sidste Møde blev holdt Søndag den 19.
Januar hos DR542 paa Teknisk Skole. I Mødet deltog
9 Amatører, hvoraf to var fra Aabenraa. Der er sta
dig mange Haderslev-Amatører, der næsten aldrig vi
ser sig denne ene Gang om Maaneden, hvad Grunden
end kan være. 7CN sørger imidlertid for, at Afdelin
gen trods de vanskelige Forhold stadig gaar fremad.
Paa Mødet blev der holdt Auktion over medbragte
Radiodele. Auktionen var livlig, og nogle af Delene
blev solgt til rene Fantasipriser, saa der var god Lej
lighed til at faa en Ting med hjem til „Hyle“kassen.
Omsætningen var paa 44 Kr. Endvidere blev der gennemgaaet et Stykke af 2Q’s Lærebog indtil Side 33.
Desuden bestemtes det, at der paa næste Afdelings
møde skulde være amerikansk Lotteri.
Mød derfor talrigt op næste Gang, OB’s!
OZ-DR552.
I Februar har Afdelingen intet Møde. I Stedet for
deltager vi i Kredsstævnet den 23. i Aabenraa og sam
les der med vore Kammerater fra den øvrige Del af
Kredsen. Der skal her gøres opmærksom paa, at Søndagsbillet fra Haderslev til Aabenraa (Tur-Retur) kun
koster et Par Kroner med Statsbanerne. OZ7CN.

Kreds 6
Brørup Afdeling
Mødet, der i Januar „OZ“ var averteret til den 19.,
30

blev paa Grund af indtrufne Omstændigheder udsat
til den 26. Der var mødt 5 Amatører, hvilket maa si
ges at være godt efter Afdelingens Størrelse. Paa Pro
grammet var der Demonstration af de Grammofon
plader, der cirkulerer i Afdelingerne. Derefter afspil
lede DR500 et Par Numre af sine haardkogte Jazz
Melodier, hvilket i Parantes bemærket ikke faldt i de
fleste
Mødedeltageres
Smag.
Endvidere
drøftedes
Planlæggelse af et Møde, hvortil vi har tænkt at ind
byde Esbjerg-Amatørerne. Næste Møde bliver Søn
dag den 23. Februar Kl. 14.
OZ-DR500.

Kreds 7
Randers Afdeling
Lørdag den 22. Februar mødes vi hos Lærer Møller,
OZ3K, Mariagergade 1 B.
OZ4AX.
Aarhus Afdeling
Klublokaler: Vestergade 23 2. Afdelingskontingentet er 1 Kr. pr. Maaned og kan
indbetales paa alle Mødeaftener. Indtil videre finder Morsekursus og Gennemgang
af Lærebogen Sted hver Mandag Kl. 1930. Alle Henvendelser vedrørende Afdelin
gen rettes til Formanden, OZ3WK, Westy Kaiser, St. Billes Torv 8, Aarhus,

Mandag den 17. Februar Kl. 19,30 paabegyndes en
Gennemgang af Lærebogen med Radiotekniker K. A.
Hauge Madsen som Leder. Kursuset fortsætter hver
Mandag, og hvert Afsnit gennemgaas kun een Gang,
saa det er nødvendigt at deltage fra Begyndelsen.
Medlemmerne indskærpes at møde op paa de Afte
ner, hvor der er Kursus i Lokalerne.
Lørdag den 1. Marts Kl. 19,30 afholdes Maaneds
møde i Klub-Lokalerne. Her vil der blive Foredrag
om Et Rørs Karakteristik af Radiotekniker E. Brandy.
Der vil derefter blive serveret Kaffe med Brød for
en Pris af 50 Øre. Blandt de deltagende i Mødet vil
der gratis blive trukket Lod om en nyttig Ting.
OZ3WK.

Kreds 8
Aalborg og Omegns Afdeling
I den forløbne Maaned har der været ret stor Ak
tivitet i Afdelingen. Foruden de sædvanlige Studie
kreds-Aftener er der i det nye Aar blevet paabegyndt
et Morsekursus; dette afholdes paa Danmarksgades
Skole, Lokale Nr. 18, hver Mandag Aften Kl. 20.35.
Interessen for dette Kursus blev som ventet stor,
idet samtlige Aalborg-Amatører og desuden nogle
udenbys deltager.
Som et Led i Studiekredsen underviste Hr. Inge
niør Rønnow, Aalborg, Torsdag den 23. Januar Med
lemmerne i Brugen af Regnestok.
Denne interessante Aften vil Torsdag den 6. ds.
blive efterfulgt af endnu en Lektion over samme
Emne.
Lørdag den 25. Januar samledes Aalborg-Amatø
rerne til en munter Aften hos Poul Andersen, Kær
lundsvej, og det blev ud paa de smaa Timer, inden de
sidste kom hjem.
Dagen derefter kaldte E. D. R. atter, denne Gang til
Møde, ogsaa for Afdelingens udenbys Medlemmer.
Desværre fik Mødet en ret lokal Karakter, idet mange
af vore udenbys Kammerater svigtede denne Gang.
Der var Besøg paa Aalborg Brandstation, hvor
Medlemmerne blev forevist Stationens moderne Ma

teriel, og ikke mindst det telegrafiske Alarmsystem,
der melder fra hvilke Brandskabe, der bliver slaaet
Alarm, blev beset med stor Interesse.
Efter Besøget var der fælles Kaffebord paa Restau
rant Søren & Valborg, og Stævnet sluttede med Ud
trækning af et righoldigt amk. Lotteri. Det var ikke
saa faa værdifulde Gevinster, de heldige Vindere
kunde gaa hjem med den Dag.
OZ-DR384.
Den kommende ilaaneds Program:
Mandag den 17. Februar Kl. 20,35: Morsekursus for
samtlige Afdelingsmedlemmer.
Torsdag den 20. Februar Kl. 20,10: Ing. Rønnow
fortsætter sit Foredrag om Regnestokken, kombineret
med praktisk Undervisning.
Søndag den 23. Februar Kl. 14,00: Det første „Aal
borg-Stævne“.
Følg. Togankomsttider er beregnede for Stævnet:
Nordfra med Statsbanerne: Kl. 13.39
„
„
Privat
„
:
Kl.
13.35
Fra Thisted
: Kl. 13.44
Sydfra med Statsbanerne: Kl. 12.07
Kammerater, der ankommer inden de her nævnte
Tidspunkter, anmodes om i Overensstemmelse med
andetsteds i Bladet staaende Indbydelse at sende
Meddelelse om deres Ankomst til OZ2NU,PoulPaghsgade 23, 1., Aalborg, saaledes at der kan være nogen
tilstede ved deres Ankomst.
Ovenstaaende gælder naturligvis ogsaa for Delta
gere, der ankommer med Rutebil, f. Eks. fra Viborg.
Mandag den 24. Februar Kl. 20,35: Morsekursus.
Torsdag den 27. Februar Kl. 20,10: Studiekredsen
over Haandbogen fortsættes.
Mandag den 3. Marts Kl. 20,35: Morsekursus.
Torsdag den 6. Marts Kl. 20,10: „Fremmede Sprog
paa Stationen“.
Mandag den 10. Marts Kl. 20,35: Morsekursus.
Torsdag den 13. Marts Kl. 20,10: Aalborg Afdelings
2. Brevaften. Kammerater fra hele Landet anmodes
om inden denne Dato at fremsende Brev til Afdelin
gens Formand, Thorkild Jensen, Vonsyldsgade 4, 1.,
Vejgaard, vedrørende et eller andet Emne indenfor
vort Arbejde. Besvarelse en Selvfølge. Rekorden fra
sidste Brevaften skal helst højnes betydeligt. Fat Pen
nen, Kammerat.
Møderne afholdes alle paa Danmarksgades Skole.
Mandagsmøderne paa Lokale Nr. 18 og Torsdagsmø
derne paa Nr. 12 — begge 1. Sal.
Besøgende Amatører og nye Medlemmer er vel
komne til disse Arrangementer.
1517.

I Sommeren 1939 udkom første Bind af Philips Bog
serie „Grundlagen der Röhrentechnik“, som i Fag
kredse fik en overordentlig venlig Modtagelse. Den

behandler Radiorøret fra A til Z og iøvrigt næsten alt
indenfor Radioteknikken. Den slutter med en Samling
Formler, Definitioner, Tavler o. s. v. Samtidig med
Udsendelsen af denne Bog meddeltes det, at Bind II
var under Forberedelse og snart kunde ventes.
Den internationale Situation medførte, at Udsendel
sen af andet Bind blev forsinket betydeligt. Nu fore
ligger det imidlertid under Titlen „Daten und Schal
tungen moderner Empfänger- und Kraftverstärker
röhren“, og vi har af Philips modtaget et Eksemplar
af Bogen.
Bogen indeholder, som det fremgaar af Titlen, en
Oversigt med detaillerede Oplysninger, Data og Kur
ver over Firmaets moderne Modtager-, Forstærker-,
Ensretterrør og Specialrør. Videre en Samling Dia
grammer over Modtagere og Forstærkere og endelig
en Gennemgang af Philips Maaleinstumenter til Brug
for Laboratorier, Radiofabrikker og Folk, der beskæf
tiger sig med Service eller Radioteknik i det hele
taget.
Bogen bringes i Handelen hos Jul. Gjellerup, og vi
kan stærkt anbefale Amatører at kigge lidt nærmere
paa den saavel som første Bind. Det er absolut Uma
gen værd.
T. R.

UHF-Marathon
Med ovennævnte Betegnelse arrangerede W-Ama
tørerne efter nærmere fastsatte Regler en Konkur
rence i 1940. Den blev en stor Sukces, og „OZ“s Læ
sere har gennem de her i Bladet bragte å jour-førte
Fortegnelser over UHF DX-Rekorder haft Lejlighed
til at følge de opnaaede Resultater vedrørende selve
Rækkevidden af UHF. I 1941 arrangeres der et nyt
UHF-Marathon efter nye Regler, som ikke er kommet
os i Hænde endnu. Naar dette sker, skal vi, saafremt
Pladsen tillader det, bringe den interessante Points
beregning m. m.

BAAND-RAPPORTER
Paa Grund af 4H’s overvældende Travlhed maa vi
desværre undlade at bringe Rubrikken denne Maaned.
Fra og med næste Maaned vil Rubrikken blive per
manent, hvad Hensigten med den ogsaa var, for at
den kan have Værdi. Samtidig sker der den Ændring,
at Rubrikken redigeres af DR542 og DR552. Vi an
moder alle Amatører, som vil lette Arbejdet og ud
bygge det, om at sende Rapporter til ovennævnte
Amatører
under
Adresse:
Hr.
Johannes
Jensen,
Lembckesvej 1, Haderslev. Rapporter maa være ind
sendt senest den 25. i hver Maaned.
Red.
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QRA-RUBRIKKEN
Nye Medlemmer
1779 - Povl Andersen, Strandvej 138 A, Hellerup. (Kreds 1).
1780 - K. Johannesen, Tølløsevej 561, Brønshøj. (Kreds 1).
1781 - Johannes Hansen, Carlfeldvej 12, Stubbekøbing.
(Kreds 3).
1782 - Heinrich Adolph Rasmussen, Haderslevvej 113, Kol
ding. (Kreds 7).
1783 - Sophus Mogensen, Øxenbjergvej 70, Svendborg.
(Kreds 4).
1784 - Joh. Th. Petersen, Offenbachsvej 292 th., Københ. V .
(Kreds 1).
1785 _ Poul Hornung, Morsøevej 45, København F. (Kreds 1).
1786 - Richard Pedersen, Barholinsgade 131 th., Københ. K.
(Kreds 1).
1787 .
Arne Back, Ornebjerg, Vordingborg. (Kreds 2).
1788 - C. Silfwander, Herlufsholmsvej 21, Næstved. (Kreds 2).
1789 - Kai Jølck, Øster Søgade 32, København K. (Kreds 1).
1790 - Johs. Jacobsen, Ny Missionshotel, Skolegade 45,
Esbjerg. (Kreds 6).
1791 Lillevang, Hammer, Lov. (Kreds 2).
1
1792 - Børge Hansen, Brettevillesgade ll , Aalborg. (Kreds 8).
1793 - John. Willy Christensen, Skjoldsgade 6, Esbjerg.
(Kreds 6).
1794 - Niels Sigurd Brarup, Norgesgade 58, Esbjerg. (Kreds 6).
1795 - Aksel Jacobsen, c/o W. Præst, Strandbygade 28,
Esbjerg. (Kreds 6).
1796 Thorkild Kjeldgaard, Danmarksgade 6, Aalborg.
(Kreds 8.)

Atter Medlem
7
449
981
1450

P. E. Thorning Jepsen (OZ7DM), Smallegade 24,
København F. (Kreds 1).
Erik Petersen (OZ9P), Struergade l4, KøbenhavnØ.
(Kreds 1).
N. Tønnes Pedersen (OZ7XA), Bernstorffsvej 652,
Hellerup. (Kreds 1).
Hans Sylvan Lund (OZ2SL), Frederiksberg Slot,
København F. (Kreds 1).

N e Adresser
555

O. Havn Eriksen (OZ3FL), Toldkamret, Maribo.

666

(Kreds 1/3).
Math. Paulsen (OZ7MP), Jyllingevej 622 th., Vanløse.
(Kreds 5/1).
Knud Lægring, Vesterbrogade 691 th., København V.
(Kreds 1/1).
E. Aa. E. Jørgensen (OZ8W), Biilowsvej 464, Købh. V.
(Kreds 7/1).
Johs. Petersen (OZ7RU), Nørrebro 61, Rudkøbing.
(Kreds 7/4).
A. V. Abel (OZ7FM), Kirkestræde l2, Næstved.
(Kreds 1/2).
Rich. Jørgensen (OZ7RI), Skellet 2, Tarup, Odense.
(Kreds 4/4).
Børge Lindegaard Knudsen (OZ4BK), Nørregade 15,
Odense. (Kreds 4/4).
Niels Aaby, Dalgasallé 25, Herning. (Kreds 6/6).
Børge Frederiksen, Løvegade 87, Slagelse. (Kreds 2/2).
Gunnar Lakjer (OZ6A), Frederiksg'ade 1, Skive.
(Kreds 7/8).
Kaj Grosted, Asminderødgade 1, København N
(Kreds 8/1).

677
985
1185
1367
1382
1466
1544
1573
1629
1771

Indregistrerede Modtagerstationer
OZ-DR565 Ejner Møller Jørgensen, Godthaabsg. 36, Odense.
OZ-DR566 Jens Peter Steffensen, Windelsvej 38, Odense.
OZ-DR567 Fru Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens.
OZ-DR568 Anders Jensen, Solvej 71, Horsens.
OZ-DR569 Hans J. Toft, Badstuegade 6, Haderslev.
OZ-DR570 Heinrich Adolph Rasmussen, Haderslevvej 113,
Kolding.
OZ-DR571 Vilh. Jepsen, Nørregade, Brørup.
OZ-DR572 W. Lund-Nielsen, Vestergade 51, Thisted.
OZ-DR573 Morten Ryde, Set. Knudsvej 13, Frederiksberg.
OZ-DR574 Walter Ryde Set. Knudsvej 13, Frederiksberg.
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Præmieliste

fra Nordsjællands Afdelings Julefest
1 Stk. Sendertransformator, 2X1200 V — 150 W —
4V-4A — 4V-2A, skænket af „REOFON“
1 Stk.Nettransformator, 2 X 2 5 0 V — 4V-2A — 4V-1A,
skænket af „NEUTROFON“
1 Stk. var. 2 Gangs Kondensator m. dobb. Pladeaf
stand, max. 70 cm, skænket af „TOROTOR“
1 Stk. LF Transformator, skænket anonymt
4 Stk. Drosselspoler
1 Par Silkestrømper
1 Stk. Halstørklæde
6 Fl. WIIBROE Pilsner „ af OZ7MC
1 RI. Toiletpapir
løvrigt henvises til Billede og Referat i sidste „OZ‘

I god Tid
Da Paasken i Aar falder saaledes, at den berøver
saavel Redaktionen som Trykkeriet en Del Arbejds
dage i den allertravleste Tid, maa Stof af enhver Art,
baade Tekst, Billeder og Annoncer, være Redaktionen
i Hænde senest den 1. April. Hvad der maatte tilgaa
efter denne Dag kommer ikke med i April-Numeret.
Det vil sikkert ikke volde diverse Afdelinger Van
skeligheder med at overholde denne Frist, naar man
i god Tid er underrettet, og Programmerne derfor kan
lægges allerede nu.
Red.

»OZ« udgives af Landsforeningen »EKSPERIMENTERENDE DANSKE
RADIOAMATØRER«, Postboks 79, København K.
Teknisk Redaktør: Paul Størner, Carl Withsvej 12,1, Odense. Telf.
om Dagen (Kl. 8-17): Odense 210 (Radioafdelingen). Alt tek
nisk Stof og Komponenter til Anmeldelse sendes hertil.
Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven): Arne Sindal Søren
sen, Skanderborgvej 31 Aarhus. Hertil sendes alt øvrigt Stof, som
ønskes optaget i Bladet. Redaktionen slutter den 5., og Klichéer
bestilles den 1. i Maaneden.
Sekretær: Helmer Fogedgaard, Postboks 9, Rudkøbing. Telefon om
Dagen: Rudkøbing 300 eller 307. Om Aftenen: Rudkøbing 167.
Hertil sendes al Korrespondance vedr. Foreningsforhold.
Kasserer: H. V. R. Hansen, Aalekistevej 211,1 th., Vanløse, Telefon
Damsø 2871x. Hertil sendes alt vedrørende Indmeldelser,
Adresseændringer og Pengesager. (Giro Nr. 22116).
QSL-Ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse Allé 100, Vanløse. —
Tlf. Damsø 2495. QSL-Kort kan sendes til Box 79, København K.
Giro Nr. 23934.
DR-Leder: Knud Lægring, Vesterbrogade 691 th., København V.
Annoncechef: Kaj Nielsen, Ulrik Birchs Allé 17. København S.
Amatør-Annoncer sendes til Kassereren og betales forud.
Ekspedition: Reklametrykkeriei (P. Busch), Aarhus. Klager vedrø
rende Tilsendelsen af »OZ« rettes til Postvæsenet, og hvis det
ikke hjælper da til Kassereren.
Eftertryk af »OZ«s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse.
Afleveret til Postvæsenet Fredag 14. Februar.
Trykt i Reklametrykkeriet (P. Busch), Aarhus.

