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Den tekniske Prøve.
Det maa nu betragtes som en Kendsger
ning, at der af nye Senderamatører forlanges
aflagt en teknisk Prøve for Generaldirekto
ratet for Post- og Telegrafvæsenet, forinden
Licens kan udstedes.
Lignende Prøver har hidtil været obligato
riske for Senderamatører i en Række Lande,
og Danmark er det Land, der senest indfører
denne tvungne Prøve.
Vordende Senderamatører skal dog ikke af
den Grund fortvivle og opgive Haabet om Li
cens for Prøvens Skyld. Vi har tidligere i OZ
berettet om lignende Prøver, bl. a. i England
og Sverige. Denne stiller ret store Krav til
Amatørerne i de paagældende Lande. I Dan
mark vil denne Prøve blive betydelig lettere
at bestaa.
Det er ganske elementære Ting, der for
langes, og alt, hvad Amatøren har Brug for
til Prøvens Aflæggelse, kan findes i Lære
bogen, der har fulgt med OZ. Det er ikke
muligt paa nuværende Tidspunkt at give Op
lysninger om de nærmere Enkeltheder, men
saa snart Forhandlingerne med GD er afslut
tet, vil Betingelserne for Prøven fremkomme
i OZ.
Der har lydt Røster om, at den kommende
Prøve vilde virke hæmmende for Tilgang af
nye Senderamatører, idet Prøvens Karakter
skulde gøre det vanskeligere at opnaa Licens
end førhen. Hertil maa siges, at for den al
vorligt arbejdende Amatør vil det blive ret
let at bestaa, da det maa forventes, at han
vil sætte sig grundigt ind i de Spørgsmaal,
der skal besvares, forinden Ansøgning om
Licens indsendes.

Kravet til Morsefærdighed maa synes at
være større end Kravet til den tekniske Prø
ve, idet ikke alle har lige let ved at tilegne
sig Færdighed i Aflæsning af Telegrafi. Der
har paa mange Morsekursus været udfoldet
en stor Energi af nye Amatører for at opnaa
Morseattest, der gav Adgang til Licens, og det
vil sikkert vise sig, at den samme Energi bli
ver overført til den tekniske Prøve.
Den nu forlangte Prøve vil være ren teore
tisk, og da man jo kan læse sig til al Teori,
vil det ikke falde svært at tilegne sig den
tekniske Viden, der er nødvendig for at kunne
bestaa Prøven.
Med den udmærkede Litteratur, der i Dag
forefindes paa Dansk om Kortbølgesendere
og Kortbølgearbejdet i det hele taget, maa
nye Licenssøgere siges at have et Fortrin for
de første gamle Amatører, der ikke havde
denne Litteratur til Raadighed, da de be
gyndte som Senderamatører. Denne Littera
tur er først fremkommet senere som Resultat
af disse Amatørers Erfaringer.
Mange bitre Skuffelser og unødige økono
miske Ofre vil den nye Amatør blive forskaanet for, naar han først har sat sig grundigt
ind i det Stof, der forlanges til den tekniske
Prøve. Og kan det ikke være en personlig
Tilfredsstillelse for den Amatør, der har bestaaet Prøven, at vide, at han starter med en
god teknisk Indsigt og Viden om de Ting, han
som Kortbølgeamatør vil komme til at be
skæftige sig med, enten det nu bliver paa 5
eller 10 Meter — eller som vi snarest haa
ber — paa baade 20, 40 og 80 Meter!
A. C.
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Bestyrelsens Sammensætning. Ved en be
klagelig Fejl er OZ5G „faldet ud” i Listen
over Bestyrelsens Konstitution. 5G skal staa
i Linien med 3FM og 4 M paa Side 65, Sp. 2.

Det forventes, at 10 Meter-Baandet om kort
Tid vil blive udvidet til at omfatte Frekvensbaandet 28,040—29,700 kHz, hvor 28,040—
—28,500
kHz
forbeholdes
Telegrafi,
og
28,500—29,700 kHz forbeholdes Telefoni, me
dens Frekvensmodulation vil blive henvist til
5 Meter-Baandet.
Saafremt nærmere Meddelelse foreligger,
før Udsendmelsen af Maj-OZ, vil denne blive
tilsendt Lokalafdelingerne direkte.
P. B. V. OZ8T.

Morsekursus. EDR ansøger for Tiden om
Sendetilladelse til en enkelt Frekvens i 1805—
1820 kHz,Omraadet til Udsendelse af Morse
kursus. Paa denne Frekvens skulde en Sender
kunne dække hele Landet.

Fra og med dette Nummer fratræder jeg
Posten som T. R. og overlader den igen til
Civilingeniør Aage Hansen, Hollandsvej 27,
Lyngby, hvortil alt teknisk Stof og alle tek
niske Forespørgsler igen sendes.
OZ7EU.

Officielt fra Bestyrelsen.
S R A L . I Anledning af den finske Ama
tørorganisations 25 Aars Fødselsdag den 14.
April, har EDR sendt sin Lykønskning. Denne
er aftrykt andet Steds i Bladet.
*

*

*
Markeringsstationer.
Kalibreringsudsendelserne er startet den 14. April over OZ7EDR
paa 59.630 kHz (Nøjagtighed bedre end -?-/+
15 kHz). Sendetider er indtil videre Lørdage
Kl. 23,00—23,15 DNT og Søndage Kl. 11,00-—
11,15 DNT. QTH: Klampenborg. Frekvensen
vil senere blive ændret til øverste Baandkant;
men vil i øvrigt blive opgivet i hver Udsen
delse. Der sendes med AM, og Antenneeffek
ten er ca. 5 Watt. OZ5EDR vil snarest komme
i Gang med samme Sendetider fra QTH,
Østerbro. Frekvens: laveste Baandkant.
*

De deponerede Sendere. EDR's Sagfører
har den 1. Marts mindet Generaldirektoratet
for Post- og Telegrafvæsenet om Sagen,
hvilket atter har foranlediget dette til den
11. Marts at bringe Sagen i Erindring over
for Finansministeriet.
*

*

SR AL
„Eksperimenterende danske Radioamatø
rer” sender paa „Suomen Radioamatooriliitto”s 25 Aars Dag sin hjerteligste Gratulation
med de bedste Ønsker om en lykkelig Frem
tid.
De mange Venskabsbaand, der gennem Ti
derne er blevet knyttet mellem Medlemmer
ne i vore to Foreninger, haaber vi, maa gen
opfriskes til gensidig Glæde.
Til Lykke med de 25 Aar!
Vy 73.
Paa EDR’s Vegne
Børge Otzen, OZ8T,
Formand.
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*

De nye Licensbestemmelser. Medlemmer af
Bestyrelsen har været til Møde i „GD” og
har faaet forelagt Omfanget af den tekniske
Prøve, som GD agter at indføre ved Udste
delsen af nye Licenser. Omfanget er efter
Bestyrelsens Skøn særdeles rimeligt og ikke
saa omfattende, som f. Eks. de engelske Be
stemmelser, som er angivet i Marts OZ.
Der arbejdes hurtigt med Sagen i GD, og
de nye Licensbestemmelser ventes at ville
foreligge om kort Tid.
EDR vil forsøge at samle det nødvendige
„Stof”, der i Øjeblikket maa hentes fra for
skellige Steder, i en lille Bog. Om Tidspunk
tet for dennes Udgivelse kan — navnlig da
Rammerne endnu ikke er fastlagte — intet
siges.
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E. D. R. er den danske Afdeling af „International Amateur
Radio Union“, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og
Interesse for Ivortbølgeteknik samt varetage Amatørsender
nes Interesser. Som Medlem optages enhver Kortbølgeinter
esseret saavel Sende- som Modtageamatør. Kontingentet,
som er 3;50 Kroner pr. Kvartal eller 12 Kroner pr. Aar
(København 4,50 og 16,00), kan indbetales paa Girokonto 22116.
I Byer, der ønsker Afdelingskontingent opkrævet gennem
E. D. R., er det samlede Kontingent som for København.
Første Gang betales tillige et Indskud paa 3,50 Kroner, som
bl. a, dækker Tilsendelsen af Foreningens Emblem i Sølv.
E. D. R.s Blad „OZ“, som er Danmarks eneste specielle Kort1 ølge-Tidsskrift, tilsendes Medlemmerne den 15. i hver Md.
Alle Oplysninger gives ved Henvendelse til E. D. R., Postbox 79. Kbh. K., eller direkte til Landsforeningens Sekretær.
April Oplag 2100 Eksemplarer.

En „4654 “-Forstærker
Af Henrik Nielsen, OZ9R.

Skal man bygge en Forstærker, der er i
Stand til at aflevere en Effekt paa 50 Watt
eller mere, maa man benytte Rør, der ar
bejder med tilstrækkelig høj Virkningsgrad,
eller ogsaa benytte meget store Rør. Den
første Mulighed er utvivlsomt den mest til
talende, og da et egnet Rør netop findes paa
det danske Marked, er vor Forstærker bygget
op med den Rørtype. Da Philips for snart
mange Aar siden fremkom med Røret 4654,
blev det af Senderamatørerne i første Række
anvendt som H. F. Forstærkerrør. I Philips:
Daten und Schaltungen moderner Empfånger- und Kraftverstårkerröhren“ opgives 3
forskellige Arbejdsspændinger for 4654. Med
400 Volt paa Anoden, 425 Volt paa Skærm
gitteret og Katodemodstand (Klasse A/B
automatisk Gitterspænding) er to Rør i Pushpull i Stand til at aflevere 25 Watt Lavfre
kvens over en Anodeimpedans paa 10.000
Ohm. Benyttes samme Anode- og Skærmgitterspænding, men fast Gitterforspænding
37 Volt), afgiver Rørene 52,5 Watt over
en Anodeimpedans paa 5000 Ohm. Forhøjes
Anodespændingen
til
600
Volt,
sættes
Skærmgitterspændingen til 400 Volt, og bi
beholdes Gitterforspændingen paa 37 Volt,
kan Rørene over en Arbejdsimpedans paa
10.000 Ohm afgive en Effekt paa 69 Watt.
I et tidligere Katalog fra Philips er Røret og
saa angivet med en Arbejdsanodespænding
paa 800 Volt og en afgiven Effekt paa ca. 89
Watt. Vi har i vor Forstærker valgt at benytte
Rørene 4654 ved en Anodespænding paa 600
Volt og saaledes opnaa en afgiven Effekt paa
69 Watt (nok til at modulere et Anodeinput
paa 138 Watt 100 pCt.) En Forsøgsopstilling
blev rigget op, og det viste sig snart, at 69
Watt fik man i k k e ud af Opstillingen.
Forskellige Steder maa man regne med Tab,
der nedsætter Output, bl. a. i Udgangstransformatoren, men Resultatet blev dog, at man
med en Belastning paa 10.000 Ohm paa Se
kundærsiden af Udgangstransformatoren opnaaede 50—52 Watt i Belastningsmodstanden
(3 pCt. Forvrængning). Ved at gaa ned til en
lavere Impedans paa 8500—9000 Ohm opnaaedes et Output paa ca. 55 til 56 Watt.
Ud fra den givne Forsøgsopstilling blev
den endelige Forstærker bygget op som vist

i Diagrammet. En a b s o l u t B e t i n g e l s e
for at opnaa det maksimale Output ved lav
Forvrængning er s t a b i l e S p æ n d i n g e r .
Ensretteren maa derfor dimensioneres rige
lig, og man bør nøje følge Anvisningerne
i denne Artikel. Nettransformatoren er for
synet med følgende Viklinger 0—127—220
Volt / 2 X 650 Volt—0,25 Amp. / 6,3 Volt—
4 Amp. / 5 Volt—3 Amp. Paa Højspændingsviklingens ene Side er taget et Stik ved ca.
50 Volt (kan selvfølgelig godt være en ekstra
Vikling af f. Eks. 0,12 Kobbertraad med Lak).
Anodespændingsensretteren er forsynet med
et Kviksølvsrør (amerikansk Type 83). Et
Ensretterrør af Kviksølvtypen har meget lille
indre Modstand, hvorfor det er særlig egnet
til Klasse B Forstærkere, hvor Anodebelast
ningen svinger stærkt. Første Drosselspole
er en „Svinging Choke Liibcke Type D6—68
(Type D6—105 kan ogsaa anvendes). Svinging
Choke er n ø d v e n d i g for at holde Anode
spændingen konstant ved varierende Belast
ning (ved smaa Belastninger giver en saadan
Choke stor Selvinduktion — d. v. s. Ensret
teren arbejder nærmest med Chokeinput, som
giver relativ lav Anodespænding. Ved stor
Belastning falder Selvinduktionen i Svinging
Choken meget stærkt, saaledes at Ensretteren
nu nærmest arbejder med Kondensatorinput,
hvilket giver relativ høj Spænding). Efter
Svinging Choken er anbragt en Papirkonden
sator paa 4 uF/ 700 Volts Arbejdsspænding.

Komponenternes Placering paa Chassis’et
(maa nøje overholdes).
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Derefter følger et normalt Filterkomplex, bestaaende af en Drosselspole paa 100 Ohm
(Lubcke Type K. 100), og en Kæde bestaaende af 2 Elektrolytkondensatorer paa 32 uF/
450 Volts Arbejdsspænding i Serie. Hver
Elektrolytkondensator er shuntet med en
Modstand paa 50 kOhm. Anodespændingen
efter dette Filter er ret konstant, f. Eks. vil
en Belastningsændring fra 60 mA til 200 mA
kun give en Spændingsvariation fra 625 til
600 Volt.
Anodestrømmen i den beskrevne Forstær
kers Udgangstrin svinger 3 til 4 Gange, men
Skærmgitterstrømmen svinger 10 G a n g e
(fra 4 til 40 mA), og derfor maa der sættes
ganske særligt ind her for at faa en stabil
Spænding. Sædvanlig anvender man til saadant Formaal en speciel Ensretter, som man
saa forbelaster med en Bleeder, saaledes at
den samlede Belastningsændring paa denne
Ensretter kun bliver nogle faa Procent. Da
Spændingsforskellen
mellem
Anode
og
Skærmgitter i den beskrevne Forstærker skal
være godt 200 Volt, og da Anodespændingskilden er tilstrækkelig stabil, kan man til at
fremkalde dette Spændingsfald anvende to
Glimlamper (Philips Type 4687) i Serie. Sta-
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biliseringsrørene
(Glimlampeme)
har
den
Egenskab, at de — praktisk talt uafhængig af
Strømmen gennem dem — giver et konstant
Spændingsfald.
Da der skal anvendes fast Gitterspænding
til Udgangstrinet, er det nærliggende ogsaa
at bruge en Ensretter til dette Formaal. I
Forbindelse med Udtaget paa 50 Volt anven
des en Tørensretter af Fabrikat A. Grosman
Type 7/25. Filtret til denne Ensretter bestaar
af en Elektrolytkondensator paa 4 uF/ 100
Volt, en variabel Modstand paa 10 kOhm
(Type HHS), en fast Modstand paa 10 kOhm
og en Elektrolytkondensator paa 25 uF/50
Volt.
Med Modstanden HHS indstilles Anode
strømmen i Hvilestilling (naar der ingen Sig
nal er paa Forstærkerens Indgang) til ca. 45
mA. Ved denne Manøvre bør man belaste
Anodespændingsensretteren
kunstigt
med
den max. Anodestrøm ca. 200 mA, saaledes at
Anodespændingen
og
Skærmgitterspændingen antager den Værdi, den faar,
naar Forstærkeren udstyres fuldt ud. Bela
ster man ikke Ensretteren, men indstiller
man blot Gitterforspændingen til Anodehvilestrømmen, er 44 mA, vil Gitterforspændingen

Ultrakortbølgemodtager Type UKW.
Af Gorm Niros. OZ8GN

Blandt de Modtagertyper, den tyske Vær
nemagt ved Kapitulationen efterlod her i
Landet, er der særlig een, der har Interesse
for de danske Kortbølgeamatører, idet den
uden Ændringer af nogen Art lader sig an
vende til 10 m Arbejdet.
Modtageren, der oprindelig er bestemt til
Anvendelse i Tanks, er en 7 Rørs Super efter
„Opskriften“ HF Trin, Blandingstrin med løs
Oscillator, 2 MF Trin, Diodedetektor, 1 LF
Trin. Rørene er alle af Typen RV 12 P 4000,
der i Data minder en Del om RV 12 P 2000,
med andre Ord en HF Pentode med normal
Karakteristik. Røret, der i Udseende afviger
en Del fra normale Rørtyper, er konstrueret
med særlig Hensyntagen til de stærke Rystel
ser, det vil komme ud for i en Tank. Selve
Glaskolben er derfor indkapslet i Gummi

paa en saadan Maade, at enhver Rystelse kun
kan forplante sig til selve Røret via Gum
mien. Uden om det hele er anbragt en Aluminiumscylinder, der dels holder sammen paa
det hele, dels virker som Afskærmning. End
videre er Rørsoklen fastnittet til Cylinderen.
Rørets Tilledninger bliver paa denne Maade
noget længere, men paa den Bølgelængde,
der her anvendes, fungerer Røret udmærket.
Antennen er koblet til Modtageren gen
nem en Kondensator paa 5 pF, der gaar di
rekte til den „varme“ Ende af 1. Afstem
ningskreds, som i øvrigt er ganske normalt
opbygget. HF Røret er automatikreguleret
paa Trods af dets „normale“ Karakteristik.
For ikke at overstyre Modtageren i Tilfælde
af meget kraftige Signaler, er der i Antenne
tilledningen anbragt en Omskifter, der kan

være for høj, naar Anodespændingskilden be
lastes. Gitterforspændingen bør ogsaa kon
trolleres med et Voltmeter (lavt Forbrug), og
Spændingen maa a l d r i g v æ r e o v e r 3 7

ne mrkt. P. U. I Stedet for 6F5 kan man an
vende en p e n t o d e f o r b u n d e n EF6 eller
bedre EF12. Forstærkningen bliver i dette
Tilfælde noget højere.
Et meget vigtigt Komponent i en Forstærker
af denne Art er Udgangstransformatoren. I
Modelforstærkeren blev anvendt en Trans
formator, som Forfatteren selv har fremstil
let, men Liibcke eller Neutrofon kan selvføl
gelig udmærket fremstille en saadan. For at
faa tilstrækkelig Kobling mellem Viklinger
ne, er disse delt op i ikke mindre end 7 Sek
tioner. Vindingstallene fordeler sig saaledes:
Primær: 2 X 2000 Vindinger 0,25 CuL, Se
kundær: 4900 Vindinger 0,25 CuL Stik ved
4500 og 4000 Vindinger. Tertiær: 70 Vindin
ger 0,55 CuL. Den sidste Vikling anvendes til
Kontrolhøjttaler (3,5 Ohm).
Forstærkeren er bygget op paa et Aluminiumschassis 300 X 230 X 70 mm. Pladetyk
kelse: 2 mm. (Plade: 300 X 370). Husk først
at sætte Glødestrøm til Rørene, og — efter
nogle Sekunders Forløb — sættes Anode
spændingen paa 83 Røret.
Udgangstransformatoren er viklet paa en
Kerne, der bestaar af to gamle Neutrofonkerner i Aluminiumshus (35 X 60 mm).
Det er vigtigt at placere de forskellige
Trafo som vist paa Skitsen for at undgaa
Brum.

Volt.

Som Driverrør anvends et amerikansk 6C5

(en triodeforbunden EF6 eller en EBC3 kan
anvendes). Dette Rør er transformatorkoblet
(Lübcke Type Ll-158) til Udgangsrørene, og
for at forbedre Frekvenskarakteristikken er
Sekundærviklingerne shuntet med 50 kOm.
Reguleringen af Forstærkerens Følsomhed
foregaar i Gitteret af 6C5, idet der her er an
bragt en Volumenkontrol paa 0,5 MOhm. Voumenkortrollen bør have sin Plads netop
mellem Forrør og Driverrør, fordi man ikke
alene regulerer Forstærkningen af det ind
komne Signal, men ogsaa nedskærer Brumog Indgangsstøj i samme Forhold som Signa
let bliver skaaret ned. En Betingelse for at
anvende dette System er dog, at man ikke
anvender en Mikrofon (evt. Pick-up), der af
giver saa stor Spænding, at Forrøret over
styres.
Som Forrør anvendes en amerikansk Triode
med høj Forstærkningsfaktor (6F5). Til dette
Rørs Gitter tilsluttes Krystalmikrofon, Kon
densatormikrofon eller dynamisk Mikrofon.
En Kulmikrofon af den billige Type eller en
Pick-up tilsluttes derimod Indgangsbøsninger-

l
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koble Antennen fra, samtidig med, at den
kortsluttes til Jord.
Blandingstrinet har additiv Blanding, og
Oscillatorspændingen tilføres ved Hjælp af
en Koblingsspole, anbragt i Blandingsrørets
Katode. Oscillatoren er en normal Trepunkt
opstilling med Afstemningskredsen i Ano
den. Saavel Anode som Skærmgitterspændingen er stabiliseret med et Glimrør, hvad
der naturligvis i høj Grad bidrager til at
gøre
Oscillatoren
frekvensstabil.
Afstemningsspolerne er alle viklet paa 6-kantede
Ribberør af keramisk Materiale, Diamete
ren er ca. 18 mm og Viklingslængden er for
Oscillatorspolen ca. 25 mm, for Forkredsene
lidt mindre, idet Oscillatorspolen har 9 Vin
dinger, mens Forkredsene kun har 7.
Afstemningsspolerne er viklet med 1 mm
blank Kobbertraad, Koblingsspolerne med
tynd, bomuldsisoleret Traad. De tre Afstemningskredse er meget effektivt skærmede,
idet de er anbragt i hver sin Skærm, der er
støbt i Chassiset. De tre Kredse er afstemt,
dels ved en Tregangskondensator, der er fæl
les for Kredsene, dels ved en Trimmer over
hver Kreds og dels ved Hjælp af faste Paral
lelkapaciteter. Det bemærkes, at der ikke
benyttes Paddingskondensator, samt at Os
cillatorfrekvensen er lavere end Signalfre
kvensen.
De to Mellemfrekvenstrin er normalt op
bygget, det første kan reguleres manuelt ved
Hjælp af en variabel Modstand paa 4000 Ohm,
der dog ikke kan reguleres ude fra, men ind
stilles paa en passende Værdi og derefter ikke
røres mere. 1. MF Rør er endvidere automatikreguleret. Detektoren er en RV 12 P 4000,
hvor Styregitteret fungerer som Diodeanode,
medens de øvrige Elektroder er forbundet til
Jord.
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Udgangsrøret er som tidligere nævnt e
RV 12 P 4000 med Udgangstransformatorei
tilpasset Hovedtelefon, Impedans ca. 20Qi
Ohm. Paa Trods af den ret lave Anodespæn
ding er Modtageren i Stand til at drive ei
dynamisk Højttaler, naturligvis under For
udsætning af, at man indskyder en passende
Transformator mellem Modtager og Højttaler
De til Modtageren nødvendige Spændingei
12,6 V., 1,5 Amp,, til Glødetraaden, der ud
mærket kan taale Vekselstrøm, og 130 Volt
ca. 25 mA til Anodespænding, tilføres gen
nem et 5-polet Stik, hvoraf dog kun de 4 an
vendes ved Modtagning.

Raad udbedes!
5- og 10 Meter Senderen fra sidste OZ har
nu været i Gang med cw paa 10 Meter og
gaar udmærket. Der er rapporteret udmær
ket Frekvensstabilitet og Tonekvalitet. Nøgiingen foretoges i Skærmgitteret paa Ud
gangsrøret uden særlige Hensyn. Der var ind
sat et almindeligt Nøglefilter, bestaaende af
en induktionsfri Modstand paa 500 Ohm i
Serie med en Blokkondensator paa 10.000 pF
over Nøglen, og endvidere var der i Nøgle
ledningerne direkte ved Nøglen indskudt et
almindeligt HF-Filter af den Type, der an
vendes i almindelige BCL-Spiller. Resultatet
var overmaade fint. Der kunde ikke konsta
teres Forstyrrelser i de to BCL-Modtagere,
der var i Gang i den samme Ejendom. Des
værre kunde man ikke sige, at 10 Meter Mod
tagelsen var forstyrrelsesfri. Tændingsstøjen
fra Biler gjorde den næsten umulig. Hvad gør
vi ved det? Raad udbedes!

OZ7EU.

Ultrakortbølge -Antenner II
Af H. C. J ø r g e n s e n , OZ7N.

*
Antenne former.
Som tidligere nævnt, bør man ved meget
korte Bølger fortrinsvis benytte Dipolanten
nen, da den er simpel og effektiv til Amatørbru.g, og det bliver da enkle Former for
denne, der skal omtales.
Den
horisontale
Halvbølgeantenne
skal
have en Længde, der er en lille Smule kor
tere end en halv Bølgelængde, nemlig
0,47 • X. Antennen udviser nogen Retningsvirkning, og Udstraalingen er størst i en
Plan, der staar vinkelret paa de to Anten
nearme. Det vil være naturligt at benytte
en uafstemt Fødeledning, da Antennen fødes
i en Strømbug, og man kan derfor ved
Anvendelse af en af de tidligere omtalte
Fødeledninger faa fuldstændig Tilpasning.
Simplest er det at bruge en snoet Glansgarnsledning, men et bedre Resultat giver en
Rørledning, som vist Fig. 3.

Ønsker man at føde med en Parallelled
ning, kan Antennen udformes som vist Fig. 4.
Der er her benyttet den saakaldte DeltaTilpasning, hvor en 500 Ohms Fødeledning er
ført til Antennen i Punkter, som har denne
Impedans. Dimensionerne for Delta Fødeledningen fremgaar af Figuren.
En anden Udformning af Halvbølgeantennen er vist Fig. 5, som benævnes Q-Anten~
nen. Her fødes Antennen fra en 500 Ohms
Fødeledning, idet der indskydes et Tilpas
ningsled, som er X λ/4 langt. Den karakteris
tiske Impedans for Tilpasningsleddet skal
være mellemproportional med Fødeledningsog Antenneimpedans, altsaa Rt = sqr(Rj ■ Ra )
og da Rf = 500 Ohm og Ra = 73 Ohm,
bliver R't ca. 200 Ohm. Anvendes et saadant

Tilpasningsled, vil Reflektionerne fra Anten
ne og Fødeledning ophæve hinanden, saaledes at staaende Bølger undgaas. Et Tilpas
ningsled paa 200 Ohm kan bestaa af to paral-

lelle Rør med 1 cm’s ydre Diameter og med
et Mellemrum paa 2 cm.
Det er tidligere omtalt, at en Ultrakortbølgeantenne ikke bør være for selektiv, og
man kan undgaa dette ved f. Eks. at opbygge
Antennen af Rør. En Udformning af en
Antenne, som er anvendelig til et bredt Frekvensomraade, er vist paa Fig. 6, hvor der
til en almindelig Dipol er ført et gennemgaaende Parallelstykke. Antennen kan fødes
direkte fra en 500 Ohms Parallelfødeledning.
Den vertikale Halvbølgeantenne giver god
horisontal Udstraaling og er ikke retnings
bestemt. Opbygningen kan være som vist
Fig. 7, hvor den nederste Antennedel er ud
formet som et Rør, der omgiver Fødeledningen. Man opnaar herved at kunne føre
Fødeledningen til Antennens Midtpunkt uden
at indvirke paa Antennens Straalingsfelt. En

fif- Fig. 8
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udmærket Konstruktion af en saadan Anten
ne er angivet af OZ7T i Februar OZ for i
Aar.
I Stedet for at lade den nederste Antenne
halvdel være et Rør, kan man erstatte den
med 4 Stænger, men desuden kan man lade
Stængerne gaa vandret ud fra Fødepunktet,
og man faar da den paa Fig. 8 viste Brown
Antenne. Straalingsmodstanden for denne
Antenne er temmelig lav (21 Ohm), og der
maa derfor laves en gradvis Indsnævring af
Fødeledningen,
hvor
denne
nærmer
sig
Fødepunktet.
Til transportabelt Brug vil man for at faa
saa smaa Antennedimensioner som muligt
ofte benytte en Kvartbølgeantenne. Fig. 9
viser en saadan Antenne, hvor Fødelednin-

gen bestaar af en enkelt Traad med en Impe
dans paa ca. 500 Ohm, medens Fig. 10 angi
ver en Form for en Automobilantenne, der
har vist sig at være særdeles effektiv. Den
fødes fra en bevægelig Rørledning, som
direkte monteres paa Chassiset, og Koblin
gen til Senderen foregaar over en enkelt
Vinding, og der afstemmes ved Hjælp af den
viste Antennekondensator.
Den vandrette Dipolantenne kan gøres ret
ningsbestemt ved at forsynes med Reflektor,

men er noget upraktisk til transportabelt
Formaal, og det kan da undertiden betale sig
at anvende en fasearranger-et Antenne, d. v. s.
flere Halvbølgeantenner, der er koblet saaledes sammen at Strømretningen for Anten
nerne er ens.
Der findes efterhaanden et overordentlig
stort Antal Typer af fasearrangerede An
tenner, som bestaar af et Antal sammenkoblede Halv- eller Flerbølgeantenner, men kun
de ganske enkle Typer egner sig til trans
portabelt Brug.
Den simpleste fasearrangerede Antenne er
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Franklin Antennen, som er vist paa Fig. 11.
Den bestaar af to Halvbølgeantenner, der kan
være placeret lodret over hinanden eller
vandret i Forlængelse af hinanden, og det
+ ,,-------%

il

I!
//y. //

ses af Figuren, at de to Antennehalvdele er
i Fase. Fødeledningen er vist uafstemt, men
i Praksis vil man saa vidt muligt benytte
en uafstemt Fødeledning.
En praktisk Udformning af Fig. 11 for en
Frekvens paa 60 MHz er angivet Fig. 12, og
det fremgaar af Figuren, hvorfor denne
Antenne benævnes den forlængede Zeppelinantenne. De to Antennehalvdele er noget

længere end en Halvbølge, og det fasebestemmende Fødeledningsstykke noget mindre
end en Kvartbølge. Antennen anbringes i
Reglen horisontalt og kan strømfødes fra en
75 Ohms Fødeledning, men der kan ogsaa
anvendes en 500 Ohms Parallelledning, som
vist paa Figuren, hvor Fødeledningen er for
synet med en saakaldt „corrective stub”,
d. v. s. et fasetilpassende Antennestykke, som
ikke udstraaler. Er Antennen spændingsfødet, kan det korrigerende Antennestykke
være et ulige Antal λ/4 og skal være kort
sluttet i den ene Ende, eller det kan være
et lige Antal λ/4 og skal i saa Tilfælde
være aabent. For en strømfødet Antenne er
Forholdet omvendt. I hvert enkelt Tilfælde
gælder det om at vælge den Løsning, der
giver det korteste korrigerende Antenne
stykke.
Bøjer vi Franklin Antennens to Halvdele
opefter, faar vi en Antenne, som vist Fig, 13,

der kaldes „end fire” Antennen. De to Anten
nehalvdele kan være 0,5—0,6-λ lange, og
Fødeledningen kan være afstemt eller uaf
stemt. Afstanden mellem de to Antennehalv
dele kan være λ/8—λ/4 og bør ikke gøres
for lille. Antennen har Retningsvirkning med

maksimal Udstraaling i Antenneplanen og er
paa Grund af sin simple Opbygning anvendt
en. Del af amerikanske Amatører.
Det er muligt af udforme Helbølgeantennen paa endnu flere Maader, idet man af
pladsbesparende Hensyn kan bøje de to
Antennehalvdele, saa Antennen danner en
Firkant eller en Cirkel. Fig. 14 viser en saadan Form for en transportabel Antenne,
hvor Tilpasningsstykket med en karakteris
tisk Modstand paa 500 Ohm danner Forbin
delse mellem Fødeledning (med Rjj = 75
Ohm) og Fødepunkt (Impedans ca. 4000
Ohm).
Middelimpedansen
udregnes
til
sqr(75.4000) = 550 Ohm, saaledes at Tilpasnin
gen er ganske god. Straalingsretningen for
Antennen ligger vandret i Antennens Plan.
En anden Type er den paa Fig. 15 viste
Fleinartz Antenne, som er en Helbølgeantenne, hvor de to Antennehalvdele er for
met som en Cirkel med en Omkreds paa ca.
λ/2. Det ses at Strømmen i de to Antenne
halvdele gaar i samme Retning, hvorved
Antennen faar Retningsvirkning med Udstraalingsretning
i
Antennedelenes
Plan.
Antennen er angivet spændingsfødet med

QSL-Centralen.
Denne Gang vil jeg begynde med en glæde
lig Meddelelse til Afdelingerne i Provinsen.
Paa Generalforsamlingen omtalte et Medlem,
at Medlemmerne i Provinsens Afdelinger, der
faar Kort sendt via Afdelingen, maatte betale
for meget for Tilsendelsen af QSL. QSLManageren har derfor foreslaaet Bestyrelsen,
at Medlemmer i Provinsen, der faar QSL ad
denne Vej, faar, dem gratis sendt til Afdelin
gen. Bestyrelsen er velvilligt gaaet ind forTanken, og det vil altsaa sige, at alle, der ønsker
QSL ekspederet via deres lokale Afdeling,
faar disse uden de tidligere opgivne 4,00 Kr.s
Erlæggelse. Medlemmer, der allerede har be
talt Beløbet, vil faa dette returneret fra mig.
Der skal derefter nu kun betales af de Med
lemmer, der ønsker deres QSL sendt direkte
til egen QRA.
Nogle praktiske Bemærkninger er altid
nødvendige. Husk, naar De skriver den frem
mede Amatørs call paa QSL-Kortet, da kun
at anvende trykte Bogstaver. Det har me
gen praktisk Betydning. F. Eks. kan det ofte
være vanskeligt at kende Forskel paa I og J,
men naar det staar som her anført, er der
ingen Fejlmuligheder. Det gør heller ikke
noget, at Deres QSL er ordnet i alfabetisk
Orden efter Landenes Prefixes. Megen Tid
spares da paa Centralen. Undgaa saa vidt
muligt af rent postale Hensyn at overmale
Kortets For- og Bagside med forskellige Be
mærkninger. Hvis De vil uddybe Deres rpt
til „Modparten”, send det saa direkte i lukket
Brev til Amatøren eller til det paagældende
Lands Forening.
I den Bog, som den tekniske Stab arbejder
ihærdigt paa, vil fremkomme de forskellige
Landes Prefixes. Ligeledes vil der være en
Fortegnelse over alle Danmarks licenserede
Amatører.
Endelig til Slut et Par Ord til Afdelingerne.
Den nye Sekretær, OZ7MP, har nu overtaget
sit Arbejde sammen med Sekretærarkivet.
Dette vil sige, at alle Henvendelser om Afdelingsarbejdet for Fremtiden bør rettes til 7MP
direkte. Morseattester faas ogsaa hos ham, og
Forespørgsler vedrørende Lysbilleder, Lejr
films etc. rettes til samme. Det eneste, der
ikke sendes til Sekretæren eller til mig, er
Afdelingsreferater
til
OZ.
Disse
sendes
direkte til Hovedredaktøren, 5AC i Odense.
OZ4H.

Parallelfødeledning, men der kan ogsaa
benyttes Rørledning ved at anvende Arran
gementet paa Fig. 13.
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Stabilovolt
Af Sv. Bech Hansen, OZ8AZ

I gamle Dage ansaa man Akkumulatorer
og Batterier for det eneste fornuftige at an
vende som Strømkilde, naar Kravet var at
opnaa en konstant Spænding ved varierende
Strømforbrug.
Allerede før Krigens Udbrud fremkom et
Stabiliseringsrør kaldet Stabilovolt, i det
efterfølgende kaldet STV, og dette Rørs
Anvendelse i de for Krigsførelsen nødven
dige elektriske Apparater, saasom Sendere,
Modtagere og Omformere, er den bedste An
befaling for Rørets Anvendelighed med Hen
syn til stabiliserende Virkning.
Et STV bestaar af en Anode, om hvilken
der er anbragt en cylindrisk, kappeformet
Katode af Jern. Glaskolben, hvori Systemet
er anbragt, er fyldt med en Blanding af
indifferente Luftarter, blandt andre Neon,
med et Tryk paa faa cm Kviksølv. Alt efter
STV Typen kan der være fra 1 til 5 kappe
formede Cylindre (Katoder) uden om hver
andre. Afstanden mellem Elektroderne opret
holdes ved at anbringe de enkelte Cylindre i
en Frekventitholder med nedstøbte cirkulære
Riller og afpasses saaledes, at Spændingsfor
skellen mellem de enkelte Elektroder bliver
ca. 70 Volt. Den opnaaelige stabiliserende
Spændings Størrelse er faktisk ubegrænset,
idet flere STV kan sættes i Serie, hvorimod
den maximale stabiliserende Strøm for det
største Rør ikke maa overstige 200mA. Paral
leltilslutning kan kun finde Sted, saafremt
hver STV har sin egen Formodstand.
Rent procentuelt ændrer et STV’s stabili
serende Spænding sig ved +1- 10 pCt. Netspændingsvariationer kun fra 0,1 pCt. til 0,2
pCt., medens samme Spænding kun ændrer
sig fra 1 pCt. til 2 pCt., naar den aftagne
Strøm ændrer sig fra min. til max. Belast
ning. De enkelte Delespændingers Konstans
indbyrdes er overordentlig store, saafremt en
enkelt Stræknings Belastning ændrer sig fra
min. til max. Strøm, influerer dette kun paa
den omtalte Spænding med ca. 0,02 pCt.. De
omtalte Tolerancer er imidlertid kun eksakte,
saafremt STV har været tilsluttet mindst en
halv Time ved normal Spænding og Strøm;
indtil da er Spændingen 1 pCt. til 2 pCt.
mindre. Dette er dog ikke nogen større

Ulempe, idet de Enheder, hvor STV anven
des, f. Eks. Sendere, Kvalitets-Modtagere,
Klasse B Forstærkere, Tonegeneratorer, Maalesendere, Rørvoltmetre o. s. v., først regnes
for stabile, naar stationær Temperatur er
opnaaet.
Naar Spændingen mellem to Elektroder
har naaet Tændspændingen, opnaar de altid
mellem Elektroderne værende Elektroner en
saadan Hastighed, at de ved Sammenstød
med den tilstedeværende Luftarts Molekyler
spalter disse i positive og negative Dele. De
positive Dele frigør Elektroner fra Katoden,
der sammen med de allerede spaltede nega
tive Dele ved Sammenstød spalter flere Mole
kyler. Processen foregaar med meget stor
Hastighed. De negative Ioner — der kan be
tragtes som Strømbærere — tiltrækkes af
den positive Anode, og deres Antal er af
hængige af den øjeblikkelige Spænding, saa
ledes at forstaa, at Spændingsvariationer
automatisk regulerer Strømgennemgangen.
Tændspændingen ved de normale STV lig
ger ca. 25—50 Volt over Driftsspændingen;
men ved en særlig STV Type er der tæt op
ad Katoden for den laveste Spænding an
bragt en Tændelektrode, der gennem en
stor Modstand — der begrænser Strømmen
til 0,1 — 2mA — er i Forbindelse med Ano
den. Denne Anordning nedsætter den for
Tændingen nødvendige Overspænding til 0,1
—2 Volt. Foruden Typenummeret er denne
Art markeret med Bogstavet Z.
For i det hele taget at kunne stabilisere
tilfredsstillende, maa STV have varierende
Jævnstrømsmodstand og lille Vekselstrøms
modstand, og det sidste skal helst være Til
fældet ved varierende Frekvens. I Fig. 1 er

Fig. 1.

tegnet en Kurve over Modstanden for Vek
selstrøm ved forskellige Frekvenser, og ved
1 ser man, at Modstanden er jævnt stigende.
Teoretisk medfører dette et Tab af den sta
biliserende Virkning. I Praksis anbringer man
derfor ofte en Kondensator — hvis Modstand
falder med stigende Frekvens — parallel til
STV. Kurve 2 er optaget med en 3uF som
Parallelblok. I Fig 2 er vist en Kurve, hvor
man (a) ser STV-Strømmen falde stærkt ved
faldende Netspænding. For samme Rør, nem-

lig STV 150/20, vises en Kurve (b), hvor man
ser, at STV-Spændingen praktisk talt er kon
stant over det viste Omraade. De anførte Tal
er for ISTV mA, de øvrige angiver Spændin
gen i Volt.
Et STV maa aldrig tilsluttes en Strøm
kilde direkte, men altid gennem en egnet
Seriemodstand. Spændingsfaldet over denne
skal mindst være 50 pCt. af Forbrugsspæn
dingen og maa gerne være 2 Gange denne.
Ved Forbrugsstrømme, der ikke er større
end 20—30 mA, og ved større Strømme, hvor
Variationen af den af tagne Strøm er mindre
end 10 pCt., kan man med Fordel anvende
fast Forlagsmodstand, idet Spændingsfaldet
over denne ikke kommer til at variere mere
end STV kan magte. Forekommer der store
Belastningssving (Klasse B Forstærkere og
Nøglen i en Senders Anodekreds), er det nød
vendigt at anvende en Jern-Brint Modstand,
der automatisk virker strømregulerende over
et forholdsvis stort Spændingsomraade. Paa
Grund af Jerntraadens lave Modstand i kold
Tilstand opnaas tillige en mere sikker Tæn
ding.

Dersom der ikke er Behov for den maximale Spænding et STV kan afgive, kan en
Strækning — naar Seriemodstanden er æn
dret — uden videre kontsluttes. Der vælges
da altid den mest positive Elektrode og den
næstfølgende, idet denne — da den ligger
nærmest Anoden — har mindst Overflade,
hvilket er bestemmende for maximal Belast
ning. Iøvrigt beregnes Seriemodstanden saaledes:

Her er UN Net- eller Ensretterspændingen,
USTV er Rørets normale Arbejdsspænding,
JF er Forbrugsstrømmen eller Summen -K&
disse, medens JSTV er Potentiometerstrømmen. Denne maa helst ikke være mindre end
25 pCt. af JF. I Praksis indsætter man Tallet
fra Typenummeret i Nævneren, kniber det
saa lidt med at holde Spændingen ved maximal Belastning, gør man Seriemodstanden
lidt mindre. Af Formlen fremgaar det blandt
andet, at STV er mest belastet, naar JF er
lille. Den maximale Overbelastning er 30 pCt.
for korte Perioder.
Sker der en omvendt Tilslutning, er der
intet i Vejen for, at STV kan anvendes, blot
forandres de enkelte Elektroders Belastbarhed, og STV er først 100 pCt. anvendelig
efter ca 75 Timers Regeneration ved fuld Be
lastning. Det samme er Tilfældet, hvis Røret
atter forbindes normalt.

Tabel 3.
Type Arbejdsspænding Maximal Strækninger
+/- 5 % USTV Belastning JSTV a 70 Volt

78

15

1

STV 150/20

155

20

2

STV 280/40

285

40

4

STV 280/80

285

80

4

STV 280/80Z

285

80 .

4

STV 75/15

Tabel 4.
Type

Elektrodernes Belastelighed
+B5 +B4 +B3

STV 75/15
STV 150/20
STV 280/40
STV 280/80 (Z)

20 20

15
20
15
60

+B2 +B1 0 —C (inA)

40 60 80 80
80 80 90 100

Max irn al Belastning

Egnet Jern-Brint

Watt

Modstand

1,2
6
12
24

H 85-255/60
H 85-255/80
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Diagrammet i Fig. 5 viser en Ensretter
bygget til en forhaandenværende lille Mod
tager. Netspændingen 220 Volt er via en Sik
ring ført direkte til en Gratzkobling af
Selenensr ettere. Jævnspændingen er over
Opladeblokken ført gennem 2 LF Drosler til
Seriemodstanden shuntet med en Filterblok.
Dr

tage af, og der valgtes at benytte Swinging
Choke Indgang, dels af Hensyn til Anode
spændingen og dels fordi STV 280/40 kun
behøver 280+50 pCt. = 420 Volt. Som ForAnodt

r

Da STV 150/20 skal have mindst 225 Volt
for at stabilisere tilfredsstillende, er det nød
vendigt med mindst 4uF som Opladeblok. Det
blev forsøgt at forhøje Netspændingen til 300
Volt og at fjerne begge Blokke samt den ene
Drossel men der var ikke Antydning af Brum
trods dette. Kurven i Fig. 2 samt Kurven
i Fig. 6 er optaget over denne Ensretter. For
at kunne aftage 20mA, var det nødvendigt at
indstille Potentiometerstrømmen JSTV til

modstand er anvendt en Jern-Brint Mod
stand Osram Ln 26698, der regulerer 60mA
ved 100 til 300 Volt. Over Strækningen O—
-rC er anbragt et Potentiometer, hvis Skala
er kalibreret i Volt 0—70, og denne Skala
passer, uanset om der aftages Gitterstrøm
eller ej. Ved at variere Anodestrømmen dels
langsomt fra 0 til 100 mA og dels pludseligt
var der ikke nogen Ændring af Oscillator
spændingen at spore. Spændingsfaldet over
Drosselspolen varierer jo meget, men i første
Række udjævnes det af Seriemodstanden og
dernæst af STV. Variationer i Gitterforspændingen, naar Oscillatorstrømmen ændres fra
0 til 30 mA, kan overhovedet ikke konstate
res. Bleeder og Filteranordning for Anode
spændingen er ikke medtegnet paa Fig. 7.
*
Fig. 1. Vekselstrømsmodstand for et STV. Ved 1 har
Røret induktiv Tendens, medens Kurve 2, hvor der
til STV er parallelsluttet en 3uF Kondensator, viser
stærkt faldende Vekselstrømsmodstand med stigen
de Frekvens. Af Betydning er det, at Modstanden
aldrig stiger over en bestemt Værdi — her 50 Ohm.

25mA uden Belastning. Et andet Agre
gats Behov var 35mA, Formodstanden blev
ændret
saaledes,
at
jeg
kunde
aftage
35mA og lade lOmA løbe gennem Røret, og
der var virkelig god stabiliserende Virkning;
dog blev jeg, forinden der skete en Ulykke,
klar over, at dersom de 35mA blev afbrudt,
vilde STV trække 45mA, hvad der inden
længe vilde medføre en Tur til Lossepladsen.
I Fig. 7 er vist en Ensretter til et paa
tænkt Senderanlæg. Kravet var en stiv Ano
despænding 500 Volt lOOmA, stabiliseret
Oscillatorspænring ca. 200 V 25mA samt en
variabel Gitterspænding paa ca. 75 Volt. Da
den forhaandenværende Nettrafo kunde af
give 2X660 Volt og 300mA, var der noget at
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Fig. 2. Kurve a viser stærkt faldende Jævnstrøm,
henholdsvis stigende Jævnstrømsmodstand ved fal
dende Netspænding, og Kurve b viser, hvorledes
STV Spændingen holder sig konstant ved forskellige
Netspændinger.
Tabel 3 og 4. Oversigtsskema over de mest kendte
STV Typers Data.
Fig, 5. Stabiliseret Ensretter med STV 150/20
og Selenensretter.
Stykliste: SE: Selenensretter i Gratzkobling 220 V
50 mA. Dr.: Drosselspoler 2 X 600 Ohm ca. 15 Hy.
Cl—C2: Papirblokkondensatorer 4uF 500 V-Driftspænding. R: Traadviklet Modstand 1800 Ohm 10
Watt- Stabilovolt 150/20. Sikring 100 mA.
Fig, 6 Kurven viser den stabiliserede Spænding ved
forskellige Belastninger for STV 150/20.

Fig. 7. Stabiliseret Ensretter til en Senders Pa- og
Styretrin med variabel Gitterforspænding.
Stykliste: TI: Glødetransformator 220V/4V 2,5 A.
T2: Anodetransformator 220V/2 X 660 V 300 mA.
VI: Philips 1815 eller Valvo G2504. Dr.: Swinging
Choke 68 Ohm 300 mA- Cl: Blokkondensator 2uF
1000 V Driftspænding. C2: Blokkondensator 4uF 500
V Driftspænding. RI: Osram Ln 26698 eller STV
H85 — 255/60. R2: 2000 Ohm Potentiometer 5 Watt.
V2: Stabilovolt 280/40 eller 280/80.
Sokkelforbindelser over de mest kendte Stabilovolt-

S W-Spolecentralen.
At den i forrige Nummer af OZ omtalte SWCentral er paakrævet, viser alle de Breve og Fore
spørgsler, jeg har faaet.
Jeg vil takke for den store Interesse og for de
mange 73; fra hele Landet, endog fra Sverige, er
der indl'øbet Ordrer.
Ak ja. Spolecentralen havde ogsaa været i Fa
brikation nu, iivis ikke der fra en bestemt RadioGrosserers Side var blevet stukket en Kæp i Hjulet.
Men nok om det; der er ingen Grund til Klage,
af denne Grund, Bagatel, om man vil, det viser sig
nemlig, at Torotor er ved at bringe en. spec. SWCentral paa Markedet.
Den er bleven til paa Foranledning af OZ7UU, i
Samarbejde med Ing. Thurmer fra Firmaet Toro
tor. Allerede sidst i November 45 blev de første
indledende Skridt taget- men grundet OZ7UU’s
Sygdom og Hospitalsophold er der ikke sivet noget
ud om Sagen.

Boganmeldelse.
Fra Red. O. Lund-Johansen har vi til Anmeldelse
modtaget et Eksemplar af den nye Udgave af
RADIO-DIAGRAMBOGEN.
Indholdet omfatter Detektormodtagere, smaa Supere, store Supere, Kortbølgemodtagere, Forstær
kere, Maaleinstrumenter, VHF Modtagere og Ama
tørsendere. Diagrammerne er forsynet med samt
lige Data og forklarende tekniske Oplysninger, og
vi kan anbefale Bogen til de Amatører, der selv
bygger deres Apparater (og det burde jo være de
fleste). Civilingeniør Mogens Bang har udarbejdet
Diagrammerne, hvad der borger fra Kvaliteten- —
Prisen er Kr. 6,00.
T. R-

Men nu er den altsaa blevet delvis færdig, og det
hilser vi Kortbølgeamatører med Glæde og Til
fredshed; den har været længe savnet.
Og svarer den til Forventningerne, kan vi paa
Forhaand spaa den en stor Succes.
Den vil først fremkomme i en 2-Kreds Model
og senere i en 3-Kreds.
I næste Nummer af OZ haaber jeg at kunne brin
ge de nøjagtige Data og beskrive den nærmere, og
eventuelt vil der blive beskrevet en færdig Super
med SW-Centralen,
Nu ved jeg meget godt, at der er en Del, der
hungrer efter at faa begyndt paa Superen. Men
Rom blev som bekendt ikke bygget paa een Dag,
og det gør en Spolecentral heller ikke; den skulde
jo gerne være fuldendt, naar den endelig kommer,
saa pse. Ob. hav lidt Taalmodighed!!
Paa given Foranledning skal jeg oplyse, at al
Henvendelse til undertegnede og Firmaet Torotor
vil være forgæves, da SW’en ikke er gennemeksperimenteret endnu, og de nøjagtige Data endnu
ikke foreliggger; men jeg haaber, at de kan brin
ges i næste Nummer af OZ, og for saa vidt de fore
ligger, vil de fremkomme.
De faa Data der foreligger er følgende: Omraader: 10—20—40—80 m, eventuelt et løst Omraade
til MF. — 447 Mhz. — Selvmontering: Kondensatorstørr. 2 X 20—25 PF. Maal 120--110 mm. Pris ca.
55 Kr.
Vy73. OZ4M.

SM liar Licens til 80 Meter!
Det meddeles, i „QRX”, at svenske Amatø
rer har faaet Sendetilladelse til 5, 10, 20 og
80 Meter. — Saa maa det vel ogsaa snart
komme til OZ-Amatørerne.

85

Aktivitetsrubrikken.
OZ4FT (p. t. i RAF) har 73 til OZ5BW i Graasten fra EI2P. — OZ4FT har lige været en Tur i
Irland, hvor han har besøgt E. J. Hams.
OZ7K i Helsingør har haft QSO med YJ2XG i
Baghdad og har haft Opkald fra W. TX er ECO—
FD—PPA og arbejder f. T. Rørene er 2CL2 og
2CL4, Input er 15 Watts.
OZ7SN har haft følgende DX med CW Wl—2—3
—4—5—6—8—9 — VE — ZS — FA — SU — LU —
KF6 — K4 PJ — VK — XU KA — J og SM. Ialt
har 7SN nu haft 135 DX paa 10 m. Forholdene paa
Baandet har været fb i den sidste Maaned.
OZ7SN.

hold, ekstremt kraftige, som samme Dags
Aften gav sig Udslag i de stærkeste Nordlys,
som i mange Aar er set over Danmark.
OZ7G beretter endvidere om de meget
mærkværdige Forhold, der den omtalte Dag
var til Stede paa 28 mHz: Et Par Dage før
fortalte SU1MW i Cairo, at han havde hørt
de engelske Fjernsynsudsendelser paa godt
5 Meter i Ægypten. De udsendes fra Cristalpalace i London. Han var nu i Gang med at
rigge 5 Meter op for Amatørtrafik med Eng
land. Udstraalingsvinklen havde han bestemt
til at ligge gunstigst paa 5—7 Grader med
Horisonten.

*
OZ1W har i Marts Maaned worked:

Wl, 2, 3, 4, 6, 8, 9, VE 1, 2, 3, 4, VS6, PY, ZS, SU,
YI, FA, FT, TA, EP. — Sender ECO—FD, Anode
spænding 220 Volt, Antenne 50 m L.
*

Paa 10 m er i Marts Maaned 1946 opnaaet ca. 300
DX med følgende Prefixes:
K6 (Tinian) —VK—XZ—CR4 —OQ5—CN—ZS 2, 5,
8 — VQ3—SU—ZD4—VP2—PJ3—K4—PY—LU 2, 3, 7,
9, VP8—KF6—V0—VE 1, 2, 3, 4, W 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9.
OZ2M.

En interessant „DX“ paa 28 mHz.
OZ7G, København, meddeler om en inter
essant Forbindelse paa 28 mHz den 25. Marts
Kl. 16—16,30. Da Baandet blev gennemlyttet
paa Modtageren (en 1V1), hørtes svage og
stærkt forvrængede Signaler fra saavel Gsom de amerikansk betjente D-Stationer.
Desuden hørtes LA4PV i Oslo kalde CQ. Han
blev kaldt op og kom promte med en RSTRapport paa 469. Han selv var her RST 469,
men hurtig kom der Fading, saa Signalet i
Løbet af ca. 10 Minutter svandt omtrent helt
bort. Han hørtes igen kalde CQ Kl. 16,15 og
blev kaldt igen, og der blev derpaa gennem
ført en udmærket QSO med 3 Dobbeltfor
bindelser. Signalerne var af en meget mærk
værdig Klang, endnu mere udpræget ekkobetonede end ofte hørt paa fjerne Stationer
paa 14 mHz-Baandet i gamle Dage, men
Læseligheden var god trods den ejendom
melig „taagede” Tone. Der hørtes paa et vist
Tidspunkt meget stærke G-Signaler omkring
1640, og der var mange G’s i Gang med Dog PA-Stationer. Den paagældende Dags Ef
termiddag og Aften hørtes ikke Antydning af
rigtige DX-Stationer (W’s o. 1.). Den korte
Springdistance paa 28 mHz den angivne Dag
skyldes
de
ejendommelige
Joniseringsfor-
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Rørdata.
Som tidligere meddelt i OZ, arbejdes der
paa Udgivelsen af et Hæfte med tekniske
Data over de Rør, den tyske Værnemagt an
vendte.
Oprindelig havde man regnet med, at Hæf
tet kunde udsendes i Marts, men overvæl
dende Travlhed paa Trykkeriet har imidler
tid sinket Arbejdet saaledes, at Bogen først
vil foreligge den 25. April.
Prisen er som nævnt Kr. 12,00, og Bestil
linger modtages gerne snarest. Dette sker
ved Indsendelse af Beløbet til Giro Nr. 58955.
Civilingeniør Peter Hansen, Petersborgvej
3 B. NB. Postanvisning paa Beløbet modtages
ikke.
OZ7BO.

QST til OZ-Hams!
Fra en amerikansk, ikke licenseret Amtør, har
jeg modtaget Meddelelse om, at han gerne ønsker
at korrespondere med Amatører i Danmark; hvil
ket Sprog, der ønskes anvendt, er mig ikke ganske
klart, men Engelsk er sikkert det sikreste! Adres
sen er: Wesley Rhodes, 812 Lawrence Ave., East
Aurora, New York.
OZ3FL.

Rævejagt paa Lolland!
Søndag den 26. Maj afholdes en 80 m Rævejagt
paa Lolland, hvortil alle Amatører paa Sydhavsøerne indbydes. De nærmere Enkeltheder med
Hensyn til Frekvens, Sendetid, Omraade og even
tuelle Arrangementer fcw Resten af Dagen følger
i OZ for Maj Maaned. Begynd allerede nu at gøre
Rævemodtageren klar, saa vi kan mødes fuldtallig
den 26. Maj „et Sted paa Lolland“.
Med Hilsen til alle Hams paa Sydhavsøerne.
Falster Afdelingen: OZ7JQ.

Østjydsk Stævne
i Aarhus
Søndag den 12. Maj i Folkets Hus.

Besøg paa Fysisk Institut, Foredrag af OZ2Q og Udstilling af Amatør
materiel.
Specielt indbydes Amatører fra Aalborg, Randers, Grenaa,
Vejle og Fredericia, og iøvrigt er alle Amatører hjertelig velkomne.

Horsens,

Kl. 10 mødes vi ved Indgangen til Universitetsparken (lige overfor Aar
hus Kommunehospital). Professor Werner vil forklare og demonstrere Fy
sisk Laboratories Instrumentsamling. (Kom i god Tid).
Kl. 12—14
Amatørerne.

Middagspause.

Udenbys

Amatører

er

Gæster

hos

Aarhus

Kl. 14 Møde i Folkets Hus, hvor OZ2Q holder Foredrag om Betjening
af Amatørstationer.
Kl. 15,30 Fælles Kaffebord.
Kl. 16,30 OZ9R holder Foredrag om 5 og 10 m Sendere.
Kl. 18: De medbragte Madpakker fortæres, hvorefter der fortsættes med
kammeratligt Samvær og Underholdning, hvor bl. a. E. D. R.-Filmene fore
vises.

Udenbys Amatører bedes senest den 10. Maj give Meddelelse om Delta
gelse til OZ7GW, Malermester Sv. A. Pedersen, Tingvej 46, Hasle. Tele
fon Hasle 64.
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DR=Siderne
En spec. Modtageropstilling, som ikke er
uden Interesse, men som næsten aldrig har
været nævnt i OZ, er Refleksopstillingen. Vi
vil derfor se lidt nærmere paa denne Koblingsmetode og dens Anvendelse.
Princippet er baseret paa følgende: Den
Vekselspænding, der tilføres et HF-Rørs Git
ter, er som Regel saa lille, at den lige Del
af Rørkarakteristikken langtfra udnyttes. Til
fører man nu samme Gitter en LF-Spænding,
vil den kunne forstærkes op i Røret paa nor
mal Maade, Paa Grund af den store Forskel
mellem de to Signalers Frekvens vil disse let
kunne skilles fra hinanden i Anodekredsen
ved Hjælp af passende Filtre. En Opstilling,
der ganske vist ingen særlig Interesse har i
Praksis, men som paa en udmærket Maade

anskueliggør Princippet, ses paa Fig 1. Det
er faktisk en eet Rørs 1—V—1. Signalet naar
over Svingningskredsen L—C til Rørets Git
ter. Den forstærkede HF gaar gennem den i
Anoden liggende Svingningskreds L t — t i l
en Ensretter, f. Eks. en alm. Krystaldetektor
eller en Sirutor, som forøvrigt langtfra naar
den første i Følsomhed. Her ensrettes HFSignalet og event. Rester af Højfrekvens gaar
til Jord gennem Blokken C2. Denne skal være
stor nok til ikke at frembyde nogen særlig
Modstand for Højfrekvens, medens den paa
den anden Side ikke maa lade ret meget Lav
frekvens gaa igennem. Gennem Transforma
toren Tr. gaar den optransformerede LF til
bage til Gitret og kan aftages forstærket i
Anodekredsen over Telefonen. Røret har altsaa først virket som HF- og siden som LFForstærker. Næsten enhver Refleksopstilling
vil kunne tilbageføres til dette Diagram, blot
kan der være Tale om andre Frekvenser, f.
Eks. HF og MF eller MF og LF.
Tilsyneladende gaar det hele meget let og
smertefrit. Men prøver man at indføre Re
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flekskoblingen i en Modtager for at faa lidt
mere Forstærkning, vil man støde paa mange
Besværligheder. For det første maa man
passe paa de to Vekselspændingers sammen
lagte Amplitude ikke overstiger Rørets Arbejdsomraade, d. v. s. den lige Del af Karak
teristikken. Røret skal helst være et „ret“
Rør, altsaa ikke med Eksponential-Karakteristik. Størst Besvær volder den event. Til
bagekobling. Det fraraades stærkt at forsyne
Opstillingen med en saadan, med mindre det
er strengt nødvendigt f. Eks. ved Modtagning
af CW-Signaler. En Metode at udføre Tilbage
koblingen paa ses paa Fig. 2. Det viser sig,
at Opstillingen bliver meget mere stabil, hvis
man lægger Tilbagekoblingsspolen i Katoden
end hvis den som normalt ligger i Anoden.
En anden Metode vil blive beskrevet senere i
Artiklen.
Derimod kommer der let til en „ufrivillig"
Kobling mellem Kredsene, grundet paa, ai
noget af Højfrekvensen fra Anodekredsen fø
res tilbage til Gitterkredsen, og hvis Fasefor
holdene er ugunstige gaar hele Opstillingen i
Sving. Midlet herimod er hensigtsmæssig
Ledningsføring samt grundig Afskærmning.
Refleksopstillingen har sin Berettigelse ved
Smaamodtagere, hvor man gerne vil have

100 pf R± 0,2 MOhm
R2 afhæng, af Røret
C, 50
ci 100
R“ 0,1 MOhm
R4 2 MOhm
C4 100
P 50.000 Ohm log.
C5 100
C8 100 „
C7 100 „
C8 1 uF
C9 20.000 pf
Cto 25 uF

Den københavnske Afdeling.
Den 13. Maj Kl. 18,30 afholdes i Foreningslokalerne en itor Auktion over
frigivet tysk Materiel. Kvogsøe &■ Thomsen fra Odense kommer herover med
flere Tons Sendere og Modtagere, saa vi vil anmode Medlemmerne om at
møde talrigt op og forsyne sig.

lidt ekstra Forstærkning, samt ved transpor
table Opstillinger, hvor det gælder om at
spare paa Plads og Batterier, f. Eks. til Rævemodtagere. Jeg har prøvet at kombinere for
skellige Funktioner i et Refleks-Rør og er
kommet til det Resultat, at den bedste Kom
bination er MF+LF i en Super og uden Til
bagekobling i MF. Som Ensretter kan for
uden Sirutor bruges et særskilt Rør, f. Eks.
en Gitterensretter med Tilbagekobling. Let
test slipper man ved at bruge et MF-Rør med
Dioder, f. Eks. EBF2—EBF11, og bruge Di
oderne til Ensretning. Opstillingen kan ud
føres som vist paa Fig. 3, bare HF-Kredsene
erstattes med en MF-Transformator.
Til Slut skal jeg gennemgaa Diagrammet af
en lille to Rørs Modtager med Reflekskobling,
som gør den mere selektiv og følsom end de
sædvanlige O—V—1. Modtageren bestaar af
ét Trin HF-Detektor og to Trin LF, altsaa
1—V—2 paa Amatørsprog. Over Kredsen Lj
—L2—C3 kommer HF-Svingningerne til Gitret
paa første Rør, hvor de forstærkes og over
Blokken C5 tilføres Kredsen L3—C6. Herfra
gaar de til Ensretteren D, der som ovenfor
omtalt kan erstattes med en Diode i Røret.

Drosselspolerne Dr. hindrer HF-Strømmene i
at løbe den gale Vej, C7 fører evt. HF til Jord.
Gennem Rj gaar LF til Gitret og føres for
stærket til Udgangstrinet.
Som man ser, er Opstillingen ganske analog
med Fig. 1. Modstanden R2 tjener til at ind
stille Røret midt i dets Arbejdsomraade, en
Ting der er af Vigtighed for den rette Virkemaade. Tilbagekoblingen er her udført med
C2. Betjeningen af denne kan undertiden vol
de Vanskeligheder, og C2 kan i saa Fald er
stattes med en fast Blok paa ca. 20 pf med
en 30 pf variabel i Shunt.
P. Møller, OZ-DR69Q.

Baandrapporter.
5 m-Baandet.

Dette Baand fremviser just ikke nogen iøjnefal
dende Aktivitet. Det er sjældent, at der høres mere
end 5—6 københavnske Stationer i Luften paa een
Gang; det vil sikkert de fleste DR-fans i og om
kring
København
kunne
bevidne.
Den
største
Chance for at høre nogle københavnske Amatører
paa dette Baand, har man hver Lørdag Aften fra
Kl. 22,00 til ca. 24,00- Den længste Distance, der
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indtil videre er opnaaet, synes at være 32 km, som
omtalt i sidste OZ, men skulde der blandt Provin
sens DR-Amatører være nogle, som har iagttaget
Signaler over længere Afstande, bedes de indsende
Rapport til DR-Afdelingen.

og HB forekommer ofte. Hvoryidt alle disse har
faaet Sendetilladelse, vides ikke med Bestemthed,
men det er officielt meddelt, at Svejts har haft Til
ladelse til Amatørtrafik paa dette Baand siden 15.
September.

10 m-Baandet.

160 m-Baandet.

Forholdene her har vekslet en Del i Marts Maaned, men i det store og hele maa Forholdene be
tegnes som særdeles gode for SU-, FA- og ZC6(Styrke S 7—8, kun lidt QSB), gode for W- og VE(S 6—8, stærk QSB og QRM) og jævnt gode for
andre DX’er. De bedste Forhold var midt i Maaneden, nærmere bestemt den 16. om Eftermiddagen,
da der bl. a. Kl. 16,20 DNT taltes over 50 W- og
VE- sigs- Den bedste Tid for USA er mellem Kl.
15,00 og 18,00 DNT. men der er ogsaa hørt W-sigs
baade Kl. 11,00 og 20,00 DNT. De to interessanteste
DX’er, der er hørt i Marts Maaned, er den trans
portable Station i Palæstina ZC6NX, og G6CU-ZC2
paa Cocos-Øeme. Sidstnævnte er en Englænder, der
gør Militærtjeneste paa en af disse Øer 600 miles
Syd for Sumatra, og som benytter et militært An
læg. Saaledes er det med en stor Del af de. engelsk
talende fone-DX’er, man hører. Det er Amatører,
der er indkaldte, og som i deres Fritid har Tilladel
se til at arbejde paa Amatørbaandene med militære
Stationer, et Forhold, der forhaabentlig ogsaa vil
vinde Indpas i det danske Militær. Efter 15- Marts
er der i flere Tilfælde observeret, at DX’er har
kaldt SM-Stationer, hvilket kunde tyde paa, at og
saa Sverige har faaet Sendetilladelsen frigivetDR 467-

Dette Baand er i Marts Maaned blevet frigivet
for D4-Stationer, d. v. s. de amerikanske Amatører
i Tyskland, og her er jævnligt om Aftenen hørt
flere Stationer med Styrke S4—6 paa dette BaandBremen, München og Berlin har været repræsen
teret. Hvis ikke 80 m-Baandet foreløbig kan fri
gives for OZ-Amatører, maa man haabe, at dette
Baand vil blive det, da det om Aftenen er udmær
ket for Forbindelse mellem Landsdelene.

20 m-Baandet.

Paa dette Baand er der hørt ret mange Amatør
stationer; men de to vigtigste er to Singapore Sta
tioner VS1DP og VS1BC, der kaldte cq samtidig;
RS 5-7 og RS 3-5, den 7. Marts Kl. 18,45 GMT. End
videre har jeg den 16. Marts Kl- 21,45 GMT hørt en
kraftig Station, der kaldte sig DX2CO (?)■ Franske,
italienske og svejtsiske Stationer har været hørt.
Den 17. Kl. 18,00 Iran EP1C med RS 5-6 i QSO med
HB9AA, der hørtes med RS 5-9.

40 m-Baandet.

Her er der livligt hele Dagen igennem. Det er dog
mest franske og belgiske Stationer, der er i Gang,
men ogsaa enkelte Italienere og Svejtsere er hørt
samt en enkelt Amatør i Wales. Et stort Antal Sta
tioner, der benytter Prefixet DX2-, er iagttaget me
get ofte og ligeledes en Station, der kalder sig
Y2TW. Der er uden Tvivl her Tale om Æterpirater.
DR 699.
80 m-Baandet.

Paa dette Baand er der iagttaget forskellige Kaldesignaler, ligeledes af tvivlsom Oprindelse. PAStationerne er i stort Flertal, men ogsaa ON, F, I
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Notits.

Den 26. Marts var der omkring Kl. 19,00 DNT
stærk Hurtigfading paa alle KB-Stationer. Sam
tidig med, at Signalstyrken efterhaanden faldt til
absolut Nul paa Frekvenser højere end 7 MC, viste
der sig over Danmark et kraftigt Nordlys, der bl.
a- var synligt ved 21,30—22,00-Tiden.

DR-Arbejdet.
Paa Generalforsamlingen i København beklagede
en Sendeamatør fra København sig over, at DRFolkene ikke var tilstrækkelig aktive- Han havde
bl, a, i sine Udsendelser nævnt, at han ønskede DRRapporter, men uden Resultat. Ved Forespørgsel til
EDR’s QSL-Central blev det meddelt mig, at der
overhovedet ingen DR-QSL var indgivet til Viderebefordring til Sendeamatørerne. Det er trist at faa
at vide, navnlig naar der i det sidste Aar har ladet
sig indregistrere ialt 66 nye DR-Amatører- Man
maatte da gaa ud fra, at disse vilde være aktive
med Rapportering af Amatørstationer, specielt nu.
hvor et Par af Amatørbaandene er frigivet- Formaalet med at være DR-Amatør er jo at give Sendeamatøreme fyldestgørende Oplysninger om Lyd
styrke, Kvalitet etc.
Selv om der endnu ikke er fremkommet QSLKort eller Logbog for DR-Amatøren, kan han selv
lade fremstille disse. I Mangel af QLS-Kort kan
man ogsaa udmærket benytte et almindeligt Brev
kort, og som Logbog kan benyttes et linieret Hefte,
der inddeles i de nødvendige Kolonner:
Call, Dato, GMT, QRG, RST, Modulation, QSB,
QRM, QRN, Condition on band, Remarks etc.
En af Aarsagerne til, at DR-Amatørerne saaledes
helt har svigtet, maa vel skyldes denne Mangel paa
DR-QSL og DR-Log. For ikke at DR-Folkene her
efter skal kunne bruge dette som Undskyldning for
deres Passivitet, er DR-Afdelingen, mens disse Lin
jer skrives, i Gang med at faa trykt

DR-Log og DR-QSL.

DR-Loggen vil efter al Sandsynlighed kunne er
hverves, naar April-OZ er udsendt, og man maa
hellere straks indsende sin Bestilling. Loggen vil
blive trykt i Kvart-Format (ca. 23 x 15 cm) med
Plads til 1600 Rapporter. Det benyttede Papir vil
være 1. Klasses, og Omslaget bliver af Karton. Pri"sen bliver antagelig omkring 3,50 Kr.
QSL-Kortene, de længe ventede Standard-QSL,
kan muligvis fremkomme omkring 1. Maj, men helt
bestemt kan det ikke siges paa nuværende Tids
punkt- Kortene vil have Standardmaalet 9 X 14
cm og er udført paa stift Karton. Kortet vil inde
holde et Antal Rubrikker til Udfyldning, saaledes
at man med rolig Samvittighed kan sige, at Rap
porten er fyldestgørende. Det er som bekendt den
r'ørste Betingelse for en DR-Rapport. Kortet vil
paa en smuk og værdig Maade repræsentere Dan
mark og være udført med stor Omhu paa det typo
grafiske Omraade. I det hele taget vil der blive lagt
stor Vægt paa at faa et DR-QSL af høj Kvalitet til
Afløsning af de før Krigen saa kedelige stereotype.
Kortet vil som før nævnt være et Standard-QSLKort, men vil i hvert enkelt Tilfælde paatrykkes
DR-Amatørens Kendingsnummer, Navn og Adresse.
Med et vist Forbehold kan vi meddele, at Prisen
,*il blive for f. Eks. 200 Stkr. ca. 7,50 Kr. Da det er
..ettest for Bogtrykkeren at lade paatrykke de for
skellige DR-Amatørers Kendingsnumre etc. paa een
Gang, vil vi bede alle, der er interesserede i disse
QSL, s n a r e s t at indsende Bestilling herpaa til os.

Til Sendeamatørerne.

at tilsende DR-Afdelingen et Uddrag af deres Log
bog. Helst skal flere fra forskellige Kanter af Lan
det indsende Baandrapporter eller Lister over calls
heard, saaledes at man herigennem kan faa Ind
blik i, hvorleds Modtageforholdene er paa forskel
lige Steder i Danmark.
Endvidere ser vi hellere end gerne, at DR-Amatørerne skriver til os, naar de har lavet et eller
andet paa det modtagetekniske Omraade, som de
vil delagtiggøre andre i. Ligeledes hvis de har Øn
sker og Forslag til DR-Siderne.
Afdelingsformændene
Landet
over
opfordres til at anmode deres D R Medlemmer om at vise lidt Aktivitet
p a a d e h e r n æ v n t e O m r a a d e r. Det skulde
jo nødigt være saadan, at DR-Afdelingen maatte
ophæves paa Grund af svigtende Interesse fra Med
lemmernes Side.
DR 467.
Indregistrerede Modtagerstationer:
OZ—DR 759: Vilhelm Neumann, Mølby Nr. 9, Søn
derborg.
OZ—DR 760: Hagbard Sørensen, Oldenborggade 11,

1. S. t- v., Fredericia.
OZ—DR 761: Karl Andersen, Lind pr. Herning.
OZ—DR 762: Leif Petersen, Elmevej 14, Haderslev.
OZ—DR 763: Laurids Melchior Pedersen, Frederiksgade 2, Aarhus.
OZ—DR 764: Erik Berland, Sukkerfabrikken, Stege.
Atter indregistreret:
OZ—DR 486: Hans Marlau Knudsen, Rødby Apotek,
Rødby.

Alle OZ-hams, der er interesseret i Rapporter fra
DR-Amatører, bedes venligst indsende et Brevkort
til os med Oplysninger om Frekvens og paa hvilken
Tid, Senderen almindeligvis benyttes. Kaldesignalet
og disse Oplysninger vil blive aftrykt her paa DRSiderne, saaledes at DR-Folkene kan se, hvilke Sta
tioner, der er særlig interesserede i Rapporter.

Læserne skriver
VHF Test. . .

Militærtjeneste

og Forflytning fra Byen vil fra den 15. April be
virke, at jeg for en Tid maa forlade Posten som
DR-Leder. Den anden DR-Leder, DR 690, P. MølLer, Vester Boulevard 49, København V (og ikke
X som anført bag i OZ); vil derfor fra den Dato
'.age sig af baade den tekniske og foreningsmæssige
Side af DR-Afdelingens Arbejde. Henvendelse angaaende DR-Certifikater, QSL-Kort og Log skal
sltsaa stiles dertil.
Til Slut vil jeg endnu engang opfordre alle DRAmatører, der giver sig af med at føre Log over
Forholdene paa Amatørbaandene, om hver Maaned

I OZ4Ms Referat af „alle Tiders roligste General
forsamling“ vil Læserne sikkert have bemærket den
kranke Skæbne, der overgik det Forslag, der af
OZ3U og undertegnede var indbragt angaaende
VHF Test, omtalt i Februar „OZ“. Som Referatet
viser, havde Forslaget ikke Medlemmernes Bevaagenhed og henvistes til private Forsøgskredse,
derefter maa Forslaget anses for droppet, da det —
specielt af økonomiske Grunde — kræver Støtte
fra EDR.
Der skal her, af Hensyn til de Medlemmer, der
ikke overværede GF, meddeles, at undertegnede
som Supplement til de i „OZ“ Februar Nr. givne
Oplysninger yderligere meddelte G.F., at der forelaa Tilbud paa Leje af Luftfartøj til Forsøgene;
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denne Leje androg Kr. 500,00 pr. Time, men at man
godt kunde nøjes med faa Timer, naar blot alt var
vel tilrettelagt. Et Par Talere havde Ordet og fraraadede at bruge Foreningens Midler til Forsøg, der
kun havde Interesse for faa. OZ7T karakteriserede
de foreslaaede Forsøg som fuldkommen interesseløse og fuldkommen overflødige, da man paa Forhaand vidste alt om Radiobølgernes Udbredelsesevne
paa de Frekvensbaand.
7Ts Udtalelse sluttede Diskussionen. Til ovenstaaende vil jeg gerne for egen Regning føje føl
gende:
Den omtalte Test havde jeg flere Gange haft i
Tankerne og omtalte den en Dag løseligt for 3U, der
straks blev Fyr og Flamme. Vi diskuterede i flere
Timer, og paa 3Us Tilskyndelse skrev jeg det før
omtalte Indlæg til „OZ“. Indlæget blev kopieret og
sendt til OZ8T, OZ2Q, OZ7F og OZ5G, idet jeg bad
d’Hrr om en Udtalelse i „OZ“. Jeg modtog Svar
fra 8T, 2Q og 7F, hvorimod 5Gs udeblev. 8T og 2Q
havde selv sendt Svar til Redaktionen, der optog
disse i Februar „OZ“. 8Ts Svar kan ikke siges at
være afvisende, og 2Q viser afgjort Interesse for
Forsøgene. Af 7F’s Svar, der ikke har været of
fentliggjort, kan jeg røbe, at han absolut mener,
Planen bør nyde Fremme og yderligere, at Redak
tøren bør behandle den i en ledende Artikel. (Und
skyld Indiskreditonen, 7F.)
Jeg talte med 7HL om Forsøgene. Han havde foretaaet, det helt forkert og troede, EDR skulde købe
en Flyvemaskine. Derfor lød hans Svar: „Hvad
F..........skal vi med en Flyvemaskine?“
4M var mere interesseret og lovede fuld Støtte,
hvis han fortsat blev i Bestyrelsen. Han glemte det
paa GF. Da jeg faa Dage før Generalforsamlingen
talte med 3U om, hvordan vi skulde gribe Sagen
an paa GF., havde han faaet „kolde Fødder“ og
vilde ikke lege med længere. Hans „Fyr og Flamme“-Interesse var helt futtet af.
Resultatet syntes paa Forhaand givet og kom
ikke som nogen Overraskelse for mig.
Nu er der blot tilbage at haabe, at en anden faar
en bedre Idé, som lader sig realisere, og at han
faar nogle mere solide Medarbejdere. For at der
skal og maa ske noget, maa staa enhver klart. Vi
kan ikke være bekendt at sige som saa: De Baand,
der er frigivet, har ikke vores Interesse, vi venter
kun paa, at 3,5 MHz „Sandkassen“ bliver aabnet,
saa vi kan faa en „hyggelig Passiar“ med Hansen,
Sørensen, Petersen og Jensen i Hobro, Nibe, Løg
stør og Maglebylille.
Desværre ser det saadan ud. En kendt aktiv 10
Meter Amatør fortalte mig forleden, at de aktive
10 Meter Amatører kunde tælles paa to Hænder
til Trods for, at der er udstedt ca. 200 Licenser.
Men naturligvis, hvis de øvrige 190 er Amatører,
der som 7T ved alt om de korte Bølger, saa forstaar
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man dem bedre, men frem for at ben> tie Licenser
til Forsøg, som altsaa for deres Vedkommende er
nødvendige, maa de dog hellere ansøge Telefon
selskabet om at komme i Betragtning, naar der igen
kan installeres „Traadsludrekasser“.
Man er bange for Udgifterne til Forsøgene og
mener, de er EDR uvedkommende. Maa jeg minde
om, at amerikanske Amatører i sin Tid sendte Poul
Goodley til Irland for at sikre en god Modtagelse
af deres Stationer, da de vilde bevise, at man kun
de telegrafere paa Kortbølge over Atlanten. Maa
jeg yderligere gøre opmærksom paa, at man i Øje
blikket udfører de omtalte Forsøg med Flyvning i
USA. Det kunde jo tyde paa, at der er et eller
andet om de korte Bølger, specilt VHF, som man
derovre endnu ikke ved. Paa den anden Side ser
det jo ud til, at vi herhjemme, jfr. 7T’s Udtalelser,
har betydeligt dygtigere og bedre kvalificerede In
geniører.
Maatte det da lykkes for disse at finde et eller
andet, der kan afløse „Rævejagterne“ og samle vore
Interesser om noget nyttigt og interessant.
Ditlev F. Valbjørn, ex OZ7DV.

*

De illegale Sendere
Under Krigen var der som bekendt nogle hem
melige Sendere, der i kortere eller længere Perio
der udsendte Nyhedsstof fra Frihedsbevægelsen til
Civilbefolkningen. Den første var „Danmarks Frihedssender“, som sendte paa en Bølgelængde, der
Gagde enhver kyndig Amtør, at den umuligt kunde
ligge her i Landet. Det viste sig da ogsaa senere,
at den laa i Bedford Nord for London.
Den sidste hemmelige Radiofonisender var som
bekendt „Den frie danske Radio“, som laa i Charlottenlund. Desværre naaede den dog ikke at virke
ret mange Dage, før Kapitulationen kom. Saa vidt
jeg ved, var Amatører medvirkende ved Bygningen
af denne Station. Hvorfor faar vi ikke en udførlig
Beretning om Amatørernes Indsats i denne inter
essante Periode?
Men der var en illegal Sender mere, og den var
den mest interessante, ligesom den standsede sine
Udsendelser paa en meget mystik Maade. Det var
„Hjemmefrontens Radio“, som sendte nogle Maaneder i Perioden mellem de to andre Senderes Virk
somhed. Udsendelserne indlededes med Klaver
musik, og de foregik to Gange om Aftenen, første
Gang paa ca. 49 m saa vidt jeg husker.
Disse Udsendelser var noget af det -skrappeste,
man hørte under Besættelsen. Særlig den ene Spea
ker var en djærv og respektløs Københavnertype,,
en rigtig „Guttermand“, som det var morsomt at
høre paa. Men en Aften midt under Udsendelsen
hørte man Støj i Baggrunden. Det lød, som om en
Dør blev smækket op og Rummet stormet af Per-

soner udefra. Speakeren afbrød da ogsaa midt i en
Sætning, og siden hørte man ikke mere til „Hjem
mefrontens Radio“.
Det er klart, at denne dramatiske Standsning
gjorde et dybt Indtryk paa "Lytterne, og man saa
for sit indre Blik Gestapo storme ind og overfalde
de „formastelige“. Jeg fik i hvert Fald en voldsom
Hjertebanken af denne dramatiske Oplevelse, og
jeg ved, at den ogsaa gjorde et dybt Indtryk paa
andre Lyttere.
Men nu er der det mærkelige ved det, at jeg har
ikke siden hørt eller læst det mindste om „Hjem
mefrontens Radio“, som for Resten havde et hyg
geligt amatørmæssigt Præg. De andre illegale
Sendere ser man omtalt flere Steder paa Tryk. Er
der ingen af „OZ“s Læsere, der kan komme med
Oplysninger om „Hjemmefrontens Radio“ og dens
Speakere?
Helmer Fogedgaard, OZ7F.

*
DC kontra AC.
I de følgende Linier vil jeg tage et Spørgsmaal
op for de Amatører, der bor paa DC-Net, og det er
en ikke ringe Del af EDR’s Medlemmer.
Det vilde menes at være retfærdigt, om der i OZ’s
Konstruktioner maatte blive bragt baade Sende- og
Modtageranlæg for DC eller Universal.
Man hører jævnlig den Udtalelse blandt Medlemmerne, at OZ er forbeholdt AC, og hvis man
tager den ny Haandbog, er saa at sige alle Konstruktioner med Undtagelse af to Modtagere bereg
net for AC.
Man kan selvfølgelig sige, at DC kan „laves om“
til AC; men der er jo derved_ forbundet ret store
Udgifter til Omformere o. lign., som mange, og især
blandt de ganske unge Amatører, der for manges
Vedkommende er i Lære med en ret lille Indtægt,
ikke ser sig i Stand til at strække Budgettet til.
Jeg ved bl. a. her fra Afdelingen, at en virkelig
god Super (Universal) og ligeledes et Sendeanlæg
ril 220 V DC, CW og Telefoni (evt. Fanggittermodulation) vilde være velkomment mange Steder.
Nu slaar 4M i OZ-Marts 46 til Lyd for Fabrikatio
nen af en Superspolecentral, og Idéen er utvivlsomt
udmærket, og der er sikkert mange, der vil udnytte
en saadan Chance, hvis der blev bygget en Uni
versalmodtager. Desforuden er der jo intet i Vejen
for at komme med en AC-Opstilling, da der jo selv
følgelig er større Muligheder i en saadan.
9R gjorde, som det sikkert vil erindres, i Fjor et
stort Arbejde med Undersøgelse af Mulighederne
for at fremstille en Modtager til Salg blandt Ama
tører, og Interessen viste sig jo ogsaa i første Om
gang at være stor, men da Resultatet blev ACSuperen, var der saa lille Tilslutning, at Sagen

faldt til Jorden til stor Ærgrelse for mange Ama
tører, der paa denne Maade havde stillet i Forhaabning at blive Ejer af en god Modtager til
en rimelig Pris.
Vy 73 de OZ2AV, A. H. Vilsbøll.

Fra Afdelingerne
København.
Maanedens Program.

15. April: Klubaften.
22. April, 2. Paaskedag: Lokalet lukket. Intet Møde.
29. April: Foredrag af OZ9R. Mikrofon- og Lav
frekvensforstærkere.
6. Maj: Spørgeaften. 9R, 7EU, 80 m. fl. kommer
for at besvare tekniske Spørgsmaal. Har De et el
ler andet Problem det kniber med at løse, saa lad
os tale om det denne Aften.
13. Maj: Stor Auktion over flere Tons efterladt
tysk Radiomateriel, som Odense-Firmaet Krogsøe
og Thomsen bortsælger til Afdelingens Medlemmer.
Bemærk: Det er kun for Medlemmer af EDR, og
Gæster har ikke Adgang til Lokalerne denne Aften.
Auktionen begynder af Hensyn til de mange Numre
Kl. 18,30. Udenbys Medlemmer er selvfølgelig vel
komne.
20. Maj: Teknisk Samtale. Nærmere i næste OZ.
Siden sidst.

Mandag den 4. Marts afholdt Afdelingen sin ordi
nære halvaarlige Generalforsamling. Formanden og
de afgaaende Bestyrelsesmedlemmer blev alle gen
valgt, og Bestyrelsen har konstitueret sig som
hidtil.
Den 11. Marts havde vi en hyggelig Klubaften.
Den 18. Marts var særlig interessant for de nye
Amatører. Der blev demonstreret, hvorledes en QSO
foregik, baade CW og Telefoni. Og som yderligere
Raffinement demonstrerede OZ3U nogle af sine her
lige Pladeoptagelser af forskellige kendte Amatø
rers QSO’er.
25. Marts talte vi om UKB-Antenner. Første Halv
del af Aftenen blev dog brugt til at afslutte den
forrige tekniske Samtale. De forskellige Antenne
formers Fortrin og Mangler blev omtalt og Erfa
ringer udvekslet.
1. April havde vi arrangeret en lille Udstilling af
amatørbygget Radiomateriel. En Del Amatører hav
de fulgt Opfordringen og mødte med deres Udstyr.
Efter en grundig Gennemgang præmierede Dom
merkomiteen, bestaaende af 9R, 7EU og 3E, de pæ
neste og mest interessante Ting. 7SN fik 1. Præmie
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for sin smukke Sender, 7HB 2. Præmie for sin do.
Modtager og Hermann Hansen (vor blinde Amatørkollega) 3. Præmie for sin geniale Maalebro, hvorpaa han Aftenen igennem med største Præcision
maalte Blokke og Modstande for en undrende Til
skuerskare. I Forbifarten kan fortælles, at Hermann
Hansen lige har bestaaet 60-Prøven med Bravour.
Han anvender til Nedskrivning en speciel BlindeSkrivemaskine.
Det er foreløbig blevet besluttet at afholde Ræve
jagt St. Bededag. Bølgelængden bliver antagelig 160
Meter. Nærmere vil blive meddelt Mødeaftenerne
samt i næste OZ. Endvidere vil der blive afholdt
en stor sjællandsk Rævejagt den 16. Juni. Der vil
blive forsøgt arrangeret Samarbejde med Motor
klubber saa de, der ikke selv har Motorkøretøj,
alligevel kan deltage. Til disse Rævejagter er alle
Befordringsmidler tilladte.
OZ7EV.

kaldt med for kort Varsel, og Aftenen gik i Ste
det med Foredrag af 7GL, som talte om Englandsforbindelsen fra Aarhus under Krigen. Det inter
essante Foredrag var ledsaget af udmærkede Lys
billeder og en Film, optaget under Besættelsen.
Fire Mand har bestaaet 60 Tegns Morseprøven,
og vi venter, adskilligt flere følger efter, inden
Kursus’et afslutter.
OZ3R.

Falster.
Fra og med 1. Juni vil Afdelingen være flyttet
fra den gamle QRA til Tværgade i Byens Centrum.
Det nye Lokale er bedre beliggende og billigere,
hvilket sidste navnlig tiltaler vor økonomiske Kas
serer. Lokalet er stadig aabent Tirsdag og Tors
dag Aften.
Som andet Steds anført afholdes Rævejagt paa
Lolland sidst i Maj Maaned, hvorfor det anbefales
at forberede sig i Tide med en fb-Rævemodtager.
OZ7J.Q.

Aabenraa.
Denne Maaned har været en meget
ned især for Bestyrelsen. Foruden vore
grafikursus hver Fredag, har der været
ordinær
Generalforsamling
og
to

travl Maafaste Tele
en ekstra
Bestyrelses

møder.
Paa
Generalforsamlingen
blev
Radiotekniker
Hans Lassen enstemmigt valgt ind i Bestyrelsen
som Næstformand. Som Dirigent valgtes Kasserer
Heine Adolfsen. Bestyrelsen bestaar altsaa nu af:
Formand: Radiotekniker Heine Gilleborg, Næstfor
mand: Radiotekniker Hans Lassen, Sekretær: Man
fred Spliedt og Kasserer: Heine Adolfsen.
Paa Bestyrelsesmøderne blev især det Sønderjydske Stævne omtalt, som kommer til at staa paa
Hotel „Folkehjem“ den 14. April 1946, og som ko
ster Bestyrelsen meget Arbejde, da der bl. a. af
holdes storstilet Auktion over medbragt Radiomate
riale, og Stævnet afslutter med et stort anlagt Bal.
Foruden Stævnet beskæftiger Bestyrelsen sig med
en Udstilling over amatørbygget Radioudstyr, som
afholdes, naar Tiden er inde.
M, S.

Aarhus.
Onsdag den 24. April Kl. 19,30 Medlemsmøde paa
Café Grand, Bruunsgade.
Søndag den 28. April finder den i sidste OZ om
talte Rævejagt Sted. Start Kl. 10,00 paa 3525 kHz,
Kaldesignal OZ7EDR, Maalebordsblad Nr. 2514 be
nyttes. Der sendes hver hele og halve Time i fem
Min., sidste Gang Kl. 12,00, hvor Positionen op
gives.
Mandag den 18. Marts afholdtes Møde, hvor der
var mødt ca. 45 Medlemmer, idet det var Meningen
at tage Spørgsmaalet om Lokalkontingent op. Da
OZ imidlertid først kom samme Dag, var der ind
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Ny Lokalafdeling i Herning.
I Herning er der oprettet en ny Lokalafdeling af
EDR. Medlemsmøde afholdes Torsdag den 25. ds. Kl.
19,30 paa Gregersens Hotel. Alle interesserede ind
bydes.
Bestyrelsen.

Nyborg.
Afdelingen fortsætter med Morsekursus som sæd
vanligt, og Afdelingen vil afholde en Filmsaften i
April Maaned med EDR-Film. Nærmere om Datoen
vil tilgaa Medlemmerne!
OZ5U.

Odense.
Fredag den 26. April Kl. 19,30 Maanedsmøde paa
Hotel „Windsor“, Jægerstuen. OZ1W fortæller om
Anvendelse af RV12P35 og de Resultater, han har
opnaaet med sin medbragte Sender.
Derefter Auktion over medbragte Radiodele.
Paa en Tid, hvor mange hams bygger Sendere,
har Bestyrelsen ment, at en Del overflødigt Mate
riel kan komme andre til Gode; saa derfor: med
tag hvad ikke bruges — og lad Auktionarius bort
sælge det.
Husk, at Mødet er den 26., og ikke vanligt grun
det paa Helligdag.
OZ2KG.

Randers.
Det sædvanlige Maanedsmøde afholdes Fredag
den 26. April paa „Wangs“ Hotel, Vestergade 40,
Randers.
DR-319.

Svendborg.
Mødet i Marts var meget sløjt besøgt. Der blev
fremvist et Par Smaaanlæg for UKB, og derudover
tilbragtes Aftenen paa kammeratlig Vis.

Der gøres opmærksom paa, at Mødedagen fort
sat er den første Onsdag i en Maaned, selv om vi
om Tirsdagen har haft MorsekursiL3.
Med Morsen gaar det til de fleste Tider med
god Tilslutning, og der kan spores Fremgang. Der
er endnu Plads til et Par Mand paa Begynderhol
det, hvis flere skulde have Interesse.
Næste Møde: Onsdag den 1. Maj Kl. 19,30 i Bor
gerforeningen.
OZ2AV..
Tønder.
Arbejdet i Afdelingen har gaaet støt siden Op
rettelsen. En Tid har dog Morsekursus’et hvilet
:il Fordel for Bygning af Apparater, men vi har
nu med fornyet Energi kastet os over Morsningen.
Vi begyndte i et Klasseværelse, men fik inden læn
ge overdraget en god Bunker, som vi har pyntet og
indrettet til Formaalet med Nettilslutning i Bordene
j . s. v. Vi mødes hver Onsdag i Bunkeren.
2789.

3080 - C. Christiansen, Gyldensteen pr. Bogense.
3081 - Helge Hansen, Adelgade, Bogense.
3082 - Tandlæge Farver, Adelgade, Bogense.
3083 - Svend Nielsen, Skovby pr. Bogense.
3084 - Palle Reinholtz, Adelgade 60, Bogense.
3085 - Vagn Pedersen, Adelgade, Bogense.
3086 - Knud Pedersen, Odensevej, Bogense.
3087 - Mogens Knudsen, Gyldenstensvej 3, Bogense.
3088 - Hjalmar Christensen, Adelgade 17, Bogense.
3089 - Bent Pedersen, Adelgade 17, Bogense.
3090 - Knud Holm, -Sankt Annagade 1, Bogense.
3091 - Willy Groth, LA4U, Gabelsgade 47/B, Oslo.
3092 - H. Th. Hansen, Lunderskov.
3093 - Poul Andersen, Skaarup pr. Skaarup, Fyn.
3094 - A. P. Jensen, Sønderport 23 A, Aabenraa.
3095 - H. J. Bie, Østergade 27, Herning.
3096 - Kn. L, Bie, Østergade 27, Herning.
3097 - C. Rasmussen, Peder Gydesvej 27, Esbjerg.
3098 - C. T. Hylleberg, Kuranstalten ved Hald pr.
Viborg.
3099 - Andr. Sigfr. Jensen, Hald Ege pr. Viborg.
3100 - Poul Sørensen, c/o Stationsforstanderen, Løgstrup St.
3101 - J. Langemark, Wilkensvej 21, 3. S., Kbh. F.
3102 - Erik Givskov, Hirtshals.
3103 - Knud Jensen, Spergelvej 11, Risskov.
3104 - Eigil Larsen, c/o Taka Radio, Adelgade 17,
Randers.
3105 - Poul Tøttrup, Tøjhushavevej 3, Randers.
3106 - Erik Madsen, Gasværksvej 13, Maribo.

Mledlemmer af Tønder Afd. samlet til Byggeaften
i Bunkeren.

Viborg.
Ordinær
halvaarlig
Generalforsamling
afholdes
Tirsdag den 26. ds. hos DR-560, Set. Mogensgade 45.
Dagsorden i Følge Lovene.
Med Hensyn til Morsekursus regner vi med at
være færdige til 60-Tegns Prøven først i April Maaned, og har dermed afsluttet et interessant Forsøg
i Afdelingens Historie.
Angaaende Generalforsamlingen og det kommende Arbejde: Kom med Forslag og gode Idéer, Ob’s,
saa vi rigtig kan faa Gang i Arbejdet. DR-560.

3107 - Bent Christensen, Sølystvej 1, Klampenborg.
3108 - K. B. Vinholdt, Menstrup pr. Hyllinge.
3109 - G. Behrends, VE4RO, 186 Oakdean Blv., Win
nipeg, Canada.
3110 - A. Kleisby, Fugholm 17, Horsens.
3111 - Alfr. Jensen, 2. Fodfolkspionerbatt., Tønder.
3112 - L. Korsgaard Jepsen, Fjordv. 3, 1. S., Nyborg.
3113 - E. Glaring, Blankavej 22, Valby.
3114 - H. Egholm Larsen, Flakholmen 26, 1. S., Van
løse.
3115 - Finn Poulsen, Hareskovej 1, St., Brønshøj.
3116 - E. Christiansen, Sv. Gøngesvej 30, Brønshøj.
3117 - Ole-Bent Jørgensen, Højgaardsallé 53, Hel
lerup.

Nye Medlemmer

3118 - Erik Hansen, Baldersgade 63, 2. S. th., Kø
benhavn N.
3119 - E. Petersen, Marienborgallé 3, Søborg.

3077 - Ingvard Nielsen, Lobeliavej 30, Kbhvn. S.
3078 - Fru Harling Jensen, Adelgade 86, Bogense.
3079 - Sv. A. Mogensen, Adelgade 56, Bogense.

3120 - Poul Andreasen, Skov Vallenderød, Tølløse.
3121 - Harry Munkholm, Nyvej 3, Sdr. Kongerslev.
3122 - Godtfred Norup, Bredgade 10, Kolding.
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3123 - S. Danielsen, Enebærvej 2, Risskov.
3124 - Henning Larsen, Vinkelvej 3, Taastrup.
3125 - Knud Bagerskov, P. Knudsensgade 5, Køben
havn SV.
3126 - Erik Nielsen, Sigbrits Allé 13, Kbhvn. S.
3127 - Kurt Norsker, Banegaardsv. 4, 1. S., Glostrup.
3128 - V. Larsen, Kastager pr. Kastager St.
3129 - A. V. Schmidt, Kronpr. Sofiesvej 10, St., Kø
benhavn.
3130 - Einer Christensen, Sandhusvej 29, St., Valby.

QRA= Rubrikken
261 - Erik Frandsen, Hjallesevej 104, Odense.
772 - N. C. Nielsen, 12. B. 4. Komp., Fredericia.
990 - Lehmann Poulsen, Vestergade 55, Tønder.
1054 - Ove Bildsøe Hansen, OZ3LM, Gimsinghøje,
Struer.
1296 - Cecil Christiansen, Svanemosegaardsvej 5,
København V.
1451 - Viggo Hansen, OZ7WD, c/o Nielsen, Vilh. Birkedalsvej 3, 1. S. tv., København NV.
1462 - Erik Jeppesen, Emdruphuse 21, 2. S., Kbh. 0.
1809 - Kaj Bidstrup, Holsteinsgade 8, 2. S. tv., Kø
benhavn 0.
2269 - Walther Enevoldsen, Østervangsvej 38,
Randers.
2299 - N. E. Kjærbølling, Trekronersg. 25, 1. S. th.,
København, Valby.
2342 - Niels Bahnson, Islandsgade 4, Esbjerg.
2427 - E. K. Graversen, adr.: James Andersen, Ramsherred 23, Aabenraa.
2433 - Robert Andersen, Overg. 23, Stige pr. Odense.
2507 - E. Baadsgaard, Marievej 12, Holte.
2546 - Johs. Petersen, Dronningensgade 27, Nykø
bing F.
2716 - Werner Jørgensen, Skovbakkevej 24, Hasse
ris, Aalborg.
2760 - Hans Torgaard, Øse Præstegaard pr. Nor
denskov.
2823 - J. Ulv Magnus, Kristrupvej 30, Randers.
2826 - Navnet rettes til: B. L. Nielsen.
2888 - Viggo Svendsen, Lundingsgade 13, Aarhus.
2901 - Manfred Spliedt, Rugkobbel 18, Aabenraa.
2959 - Poul Kofoed Pedersen, Asmildkloster Land
brugsskole, Viborg.
2977 - Gustav Holmberg, Kejlstrupvej 17, Silkeborg.
2980 - J. Overgaard, Westend 8, 4. S., Kbhvn. V.
2989 - Jens Kjær Hansen, Runddelen 3, Kolding.
3026 - Aa. Andersen, c/o P. S. Andersen, Skjolde
lev, Hinnerup.
3048 - Kn. Steengaard Albrechtsen, Søndergade 35,
Viby Sj.
3073 - Peter Clausen, Rugkobbel 10, Aabenraa.
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„OZ“ 8. Aargang Nr. 4: Lederens Overskrift e
„Flere Forbud eller større Ansvarsfølelse?“ — De
afholdes
Landsstævne
i Kalundborg i Pinsei
Stævnet, der varer to Dage, byder paa en Mængd
Diskussioner samt Foredrag og Besøg paa Radic
fonistationen.
OZ2M har opnaaet WAC paa 3 Baand. — Justits
ministeriet meddeler paa Forespørgsel, at Sage
om Politiets Behandling af Ansøgere om Sende
tilladelse foreløbig er sendt til Erklæring hos Po
litimesterforeningen. — OZ7Z skriver om Solplet
Teorien, som han ogsaa finder bekræftet genner
sine Erfaringer helt tilbage til 1924.
OZ7F.

Atter Medlem:
151 - E. Eliasen, Ibstrupvænget 14, Gentofte.
775 - J. A. Krøner, Guldbergsgade 92, 4. S., Kø
benhavn N.
998 - H. A. Dameisen, Hvidovrevej 235, Opg.
2. S., København, Valby.
1120 - H. Pedersen, Skotlandsgade 10, 1. S., Kbh. i
1573 - B. L. Frederiksen, v/Lunden 12, Korsør.
2168 - Verner Petersen, V. Ringgade 52, 2. S., Aarhu
2861 - W. Chr. Kønig, Knivholtvej 13, 2. S., Kbh. 1
„OZ“ udgives af Landsforeningen „EKSPERIMENTEREND
DANSKE RADIOAMATØRER“, Postbox 79, Københ. I
Teknisk Redaktør: Paul Størner, Vesterbyvej 9, Gentoft
Hertil sendes alt teknisk Stof.
Hovedredaktør (ansvarlig: overfor Presseloven): A. Clausej
Enighedsvej 80, Odense. Telefon 10439. Hertil send<
alt øvrigt Stof, som ønsJses optaget i Bladet.
Redaktionen slutter den 5.
Sekretær: Math Paulsen, Engdraget 16, Valby. Tlf. Valby 349!
Hertil sendes al Korrespondance vedr. Foreningsforholc
Kasserer: O. Havn Eriksen, Vibevej 10, Næstved. Hertil sei
des alt vedrørende Indmeldelser, Adresseændringer c
Pengesager (Giro Nr. 22116).
QSL-Ekspeditør: Paul Heinemann, 'Vanløse Allé 100, Vai
løse. — Telefon Damsø 2495. QoL-Kort kan sendes t
Bos 79, København K. Giro Nr. 23934.
DR-Ledere: C. U. Holten, OZ-DR 467, Phistersvej 19, Hell
i u p . Hertil sendes alt vedrørende DR-Afdelingens Fo
eningsforhold. — P. Møller, OZ-DR 690, Vester Boul
vard 49, København V. Hertil sendes alt vedrørend
tekniske Forhold.
Annonceclief: Kaj Nielsen, Ulrik Birehs Allé 17, Københav
S. Tlf, Amager 3039. Amatør-Annoncer sendes til Ka
sereren og betales forud.
Ekspedition: Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Ødense. Klage
vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsem
og hvis dette ikke hjælper da til Kassereren.
Annoncepriser: Vi Side Kr. 100; ‘/i Side Kr. 55; Vi Sid
Kr. 30 og V« Side Kr. 20. For 6 Indrykninger yd<
5 pCt. Rabat, for 12 Indrykninger 10 pCt. Rabat.
Eftertryk af „0Z“s Indhold er tilladt med tydelig Ki tdi
angivelse.
Fyns Tidendes Bogtrykkeri.

