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Lad Resultaterne tale
For nogle Maaneder siden udmeldte en Amatør sig 

af E. D. R. med den Begrundelse, at Amatørarbejdet 
var nytteløst, idet Radioen var vokset fra sin Barn
doms Eksperimentering ind i et Plan, hvor selv den 
mest drevne Amatør ikke kunde hamle op med Indu
striens Apparater og dens Priser for samme. En saa- 
dan Udtalelse, der udgaar fra en Amatør, overrasker 
os i høj Grad. Det er ingen Amatørs Opgave at for
søge at konkurrere med Industrien. Det kan han lade 
„Selvbyggerne“ om, dersom der da endnu findes saa
danne. Den individuelle Amatørmodtager vil aldrig 
blive bygget af Industrien, og det er da ogsaa dette, 
de fleste Amatører er klar over. Give Penge ud til 
Efterligning af Industriens Modeller for derefter at 
ærgre sig over, at det var forgæves, skal Amatører af
holde sig fra. Charmen ved Amatørernes Bygning af 
Modtagere ligger blandt andet deri, at der kan bygges 
Modtagere fra faa Kroner til rene Formuer, og her 
maa hver enkelt selv sætte Grænsen for, hvad han 
baade teknisk og økonomisk evner.

Ovennævnte Amatør stillede ogsaa Spørgsmaalet 
om, hvilke reelle Fremskridt der i de senere Aar var 
udgaaet fra virkelige Amatører. Dette vil af mange 
Aarsager blive vanskeligt at paavise, og det er i den 
Forbindelse muligt, at Amatørerne, da Sending var 
tilladt, i for høj Grad stillede det eksperimentelle i 
Baggrunden. I den Forbindelse maa vi tænke paa de 
Forsøgskredse, der eksisterede for 3—4 Aar siden, 
men nu slumrer blidt. I Dag burde disse Kredse kunne 
opstaa, og selv om vi ikke har Senderen at indflette i 
Arbejdet, saa skulde der nok kunne dannes een eller 
flere Forsøgskredse med UHF som Arbejdsgrundlag. 
UHF vil ganske afgjort faa en mægtig Fremgang, 
naar Sending igen bliver tilladt, og det forberedende 
Arbejde bør gøres nu med Modtageropstillinger i For

bindelse med forhaandenværende Rør. Modtageren 
er det væsentligste, for kan den svinge tilfredsstillen
de, saa skal Senderen ogsaa nok komme til det. Lad 
os se, hvem der tager Initiativet til Forsøgskredsens 
Oprettelse?

I dette Numer skriver DR-Lederen om Ændring af 
Modtagere til FM-Modtagning. Andetsteds i Bladet 
findes tillige en officiel Meddelelse fra Generaldirek
toratet om den under Bygning værende Sender for 
FM og Data for samme. Vi henviser endvidere til 
DR-Lederens Betragtninger om Amatørerne og Op
fordring til et samlet E. D. R.-Resultat. Det store An
tal Rør, som behøves i en FM-Modtager, behøver ikke 
at afskrække fra Bygning af en saadan. Yi har alle 
talt og skrevet om Amatørernes Fællesskabsfølelse og 
Kammeratskab. Lad et synligt Resultat af dette blive, 
at enhver Afdeling, og hvor der ikke findes saadanne, 
da Kredsen, bygger sin Modtager for FM, saa vi den 
Dag, hvor Prøveudsendelserne paabegyndes, kan vise, 
at Kortbølgeamatørerne og E. D. R. fremdeles er paa 
Højde med Tiden og ogsaa vil udføre et Pionerarbejde 
for FM, selvom vi ikke for Tiden maa bygge Sendere.

Det bør være saadan, at Amatørernes Tidsskrift, 
altsaa „OZ“, er Registrator for Amatørernes Arbejde 
og Resultater i enhver Henseende. Dette gælder og
saa Konstruktioner af enhver Art, og Bladets Spalter 
staar aabne for alle E. D. R.s Medlemmer. Naar vi 
har en T. R., har vi jo Garanti for, at han producerer 
Stof til „OZ“, men derfor skal Medlemmerne ikke af
holde sig fra at gribe Pennen. Jo flere Medarbejdere, 
T. R. har, des mere alsidigt bliver „OZ“. Derfor: 
Frem med Konstruktionerne og de teoretiske Artik
ler. Der er jo ingen Fabrikationshemmeligheder 
blandt Amatørerne.

A. S.
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En Pejlemodtager
Af S. H. Hasselbalch, OZ7T

For „OZ“s Læsere er en nøjagtig Konstruktionsbe
skrivelse af en Pejlemodtager ikke paakrævet. En 
Pejlemodtager skal for ikke at blive for kostbar at 
bygge helst bygges efter „de forhaandenværende De
les Princip“, saaledes at hver enkelt Amatør kan æn
dre og tilpasse Konstruktionen efter hans specielle 
Krav. Af den følgende Beskrivelse af en Pejlemod
tager, der har vist sig at være velegnet i Praksis, kan 
Læseren frit benytte og forkaste Idéerne, saaledes at 
han netop faar den Modtager, han ønsker. Beskrivel
sen vil paa den anden Side ikke blive gjort saa ind
gaaende, at den giver Oplysninger om alle Detailler, 
da man kan forudsætte et vist Forhaandsbegreb om 
disse af de Amatører, der kan tænkes at give sig i Lag 
med Konstruktionen.

Først et Par Ord om de tekniske Krav, som blev 
lagt til Grund for Konstruktionen.

1. Gode Pejleegenskaber, d. v. s. rigelig HF-Føl
somhed og skarp Minimumsindstilling.

2. Mulighed for Sensning.

3. Ringe Vægt og Omfang.

4. Mulighed for CW-Modtagning.

Krav 1 bestemte mig for en Superkonstruktion med 
D-Rør. Mellemfrekvensen er 130 kHz., nærmest be
stemt fordi jeg havde et Par gamle MF-Transformato- 
rer til denne Frekvens. løvrigt giver denne lave MF 
jo særlig god Forstærkning, og Hensyn til Spejlfre- 
kvensforstyrrelser behøver man ikke at tage. Opbyg
ningen er som følger: DK21 (eller DK1) som Blan
dingsrør, DF21 (DF1) som MF-Forstærker, DAC21 
(DAC1) som regenerativ Detektor og DL21 (DL1) som 
Udgangsrør. Den regenerative Detektor opfylder 
Krav 4 om Mulighed for CW-Modtagning. Mindre 
hensigtsmæssig er det at lade MF-Trinnet gaa i Sving; 
dels gaar det ud over Forstærkningen, navnlig naar 
der som her er brugt AVC paa saavel Blandingsrør 
som paa MF-Rør, dels er det mere vanskeligt at holde 
Svingningerne under Kontrol.

Som nævnt er der brugt AVC og ikke manuelt re
gulerbar Forstærkning. Dels sparer man en Betje
ningskontrol, saa Modtageren bliver yderst simpel at 
betjene, dels faar man ved at lytte til Susets Varia
tion, idet man drejer henover Rammens Minimums- 
stilling, en Hjælp til sikker Indstilling af Rammen: 
Rammen skal indstilles, saaledes at Suset bliver kraf
tigst og Signalet svagest. Nogen Ulemper ved Mang
len paa udvendigt justerbar Forstærkning har der ved 
de hidtil foretagne Forsøg ikke vist sig.

Krav 2 om Sensning opfyldes paa en Maade, som 
beskrives under Gennemgangen af Diagrammet. 
Ekstradelene omfatter kun en kort Stavantenne, en 
afstemt Kreds, en Omskifter samt en Trimmerkon
densator.

Krav 3 bestemte, at saavel Rammen som Batterier 
skulde være indbygget i Modtageren. Anodebatteriets 
Störreise bestemmer jo for en meget væsentlig Del 
baade Omfang og Vægt af Modtageren. Jeg bestemte 
mig for et 108 Volts Anodebatteri, da dettes Størrelse 
passede godt med Rammens Dimensioner, og Vægten 
af den færdige Modtager bliver alligevel ikke gene
rende (7 kg).

Glødestrømsforbruget er med de anvendte Rør 150 
mA; det dækkes af to parallelt forbundne Nefa-Ele
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menter. Et enkelt Element kunde let klare Forbruget 
for en enkelt Rævejagt, men Pladsen fandtes, og Le
vetiden bliver forholdsvis bedre, naar to Elementer 
deler Belastningen.

Fig. 1 viser det fuldstændige Diagram af Modtage
ren. Ved Gennemgangen af Diagrammet starter vi 
naturligt ved Konstruktionen af Rammeantennen.

Rammen skal for at sikre en god Minimumspejling 
være statisk skærmet, hvilket er absolut nødvendigt, 
naar der som her benyttes usymmetrisk Rammekreds. 
Rammen er viklet med 8 Vindinger flersnoet glans
garnsisoleret Kobbertraad paa en rektangulær Spole
form, der er lavet af 1 mm Kobberplade. De fire Sider 
laves af 25 mm brede Kobberstrimler, der bukkes paa 
langs i U-Form, idet Bredden af „U“et er 5 mm og 
Højden følgelig 10 mm. Enderne af de færdigt buk
kede Sider skæres skraat af under nøjagtig 45 Grader, 
og Samlingen foretages, idet Enderne loddes mod 
hinanden. (Bunden af „U“et skal naturligvis vende 
ind mod Rammens Midte.) Rammen maa kun sam
menloddes i de 3 Hjørner, for at den ikke skal virke 
som en Kortslutning af Rammevindingerne. I det 4. 
Hjørne holdes Enderne i Stilling af et lille Stykke 
Pertinaxplade, hvorpaa ogsaa de tre Klemskruer til 
Rammen — 2 Viklingsender og Skærmen — er an
bragt. Inden Viklingerne lægges ned i Spoleformen, 
isoleres dens Bund og Sider med tyndt Karton el. lign.

Fig. 2 viser en Maalskitse af Rammen.
Den saaledes fremstillede Rammeantenne har en 

Selvinduktion paa ca. 35 μH og en Egenkapacitet paa 
ca. 110 pF. Naar den afstemmes med en variabel Kon
densator paa 10—90 pF, og Traadningskapacitet + 
Gitterkapacitet anslaas til 50 pF, bliver Afstemnings- 
omraadet fra 1630 til 1995 kHz, hvilket er meget pas
sende til en Rævemodtager.

Samtidig Afstemning af Rammekreds og Oscillator
kreds er i en Rævemodtager ikke paakrævet, da der 
sædvanligvis kun skal modtages paa een Frekvens,

hvortil Rammekredsen kan staa fast afstemt under 
den hele Rævejagt. Placeringen af Delene er iøvrigt 
ogsaa lettere, naar hver Kreds faar sin egen lille Af
stemningskondensator. Kun Oscillatorkredsens Kon
densator behøver at være kalibreret.

Rammeviklingens to Ender er via en Omskifter ført 
til henholdsvis Gitter paa Blandingsrør og Stel gen
nem Kondensatoren C2. Naar Omskifteren lægges om, 
ombyttes Viklingens Ender, saaledes at Rammens 
Viklingsretning regnet fra Katode til Gitter bliver 
forskellig i de to Tilfælde. Denne Omskifter er en 
væsentlig Del af Sensningsudstyret. Det samme gæl
der naturligvis ogsaa den afstemte Kreds L1-C3, der 
er fast afstemt til en Frekvens omtrent midt i Baan- 
det. I Kredsen induceres Spændinger ved Hjælp af 
Stavantennen A, der er ca. 1 Meter lang. Denne An
tenne kan være enten en af de kendte Automobil
antenner, eller blot et 1 Meter langt Messing- eller 
Kobberrør, der paa en passende Maade kan indsættes 
i en Bøsning paa Modtageren. De inducerede Spæn
dinger føres via den lille Kondensator C4 til Blan
dingsrørets Gitter. — Naar Modtageren skal bruges 
med Sensning paa flere forskellige Frekvenser, bør 
Afstemningen af Sensningskredsen muligvis være 
justerbar fra Forsiden af Modtageren.

Omskifteren O er monteret paa Modtagerens For
side med Knebelen i vandret Stilling. Naar man skal 
sense, indstilles Rammen til Maksimum Lydstyrke, 
og Stavantennen tilsluttes. Med Omkasteren prøves, 
til hvilken Side Signalet lyder kräftigst. Stillingen af 
Omskifterens Knebel vil da altid være eentydigt be
stemt i Forhold til Retningen til Sendestationen. (I 
min Modtager vender Knebelen altid bort fra Sende
stationen, naar Omskifteren staar i den Stilling, hvor 
Signalet lyder kraftigst.) Skal man forudsige Sens
ningen, maa man benytte den Regel, der var Resul
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tatet af de teoretiske Betragtninger i Nov. „OZ“ for 
1940. (Husk den Rettelse til Artiklen, som staar i dette 
Numer af „OZ“ paa andet Sted!)

Det er muligt at undvære Omskifteren fuldstæn
digt, hvis man vil give Afkald paa denne lette Metode 
til Sensningen. Man gaar da frem paa den Maade, at 
man simpelthen drejer Modtageren 180 Grader fra 
den ene Maksimumstilling til den anden. Vælger 
man den Stilling, der giver det kraftigste Signal, og 
stiller sig paa en saadan Side af Modtageren, at Ram
mens Viklingsretning regnet fra Katode mod Gitter 
er som Urvisernes Omdrej ningsretning, kommer Sig
nalet ind fra venstre Side. Med Omskifteren udføres 
denne Vending af Apparatet naturligvis væsentlig 
hurtigere, og man faar da en bedre Sammenligning 
mellem Signalstyrkerne i de to Stillinger.

Selve Retningspejlingen til Stationen maa naturlig
vis ikke udføres med Stavantennen tilsluttet. Forsøger 
man at gøre det, vil man opdage, at man faar et yderst 
daarligt defineret Minimum. I Modellen fjernede jeg 
simpelthen Stavantennen ved at skrue den ud. Fiksere 
vilde det være, hvis man havde en Afbryder til den, 
men i saa Fald maa man bruge en Afbryder med ringe 
Kapacitet.

Trimmerkondensatoren C4 indstilles ved Forsøg 
saaledes, at man opnaar den tydeligste Styrkeforskel 
i de to Maksimumstillinger. Een Gang indstillet be
høver den ikke mere at røres.

Spolen L1 er viklet paa Haspelkerne med 31 Vin
dinger 0,3 mm Kobbertraad. Der er intet vundet ved 
at anvende Litzetraad her.

Resten af Modtageren byder ikke paa store Over
raskelser. Oscillatorspolen L2 er viklet paa Haspel
kerne med 53 Vindinger paa Gitterspolen og 15 Vin
dinger paa Tilbagekoblingsspolen. Trimmerkonden
satoren Cs indstilles, indtil man opnaar det ønskede

Stykliste til Fis'- 1
MODSTANDE:
R 1: 40 kOhm l/2 Watt 

2: 20 kOhm 3/4 Watt 
3: 2 MOhm 1/2 Watt 
4: 0,5 MOhm ½ 

5: 1 MOhm½ Watt 
6: 0,5 MOhm Pot. m. Afbryder 
7: 0,2 MOhm 3/4Watt 
8: 30 kOhm ½ Watt 
9: 0,5 MOhm l/2 Watt 

10 : 200 Ohm 1 Watt 

KONDENSATORER:
C 1: 10-90 pF variabel 

2: 10000 pF 
3: 200 pF 
4: 40 pF Trimmer 
5: 200 pF
6: 10-90 pF variabel 
7: 0,1 μF 
8: 40 pF Trimmer 
9: 0,1 μF 

10 : 200 pF 
11: 50 pF keramisk 
12: 5000 pF 
13: 10000 pF 
14: 5000 pF 
15: 25 μF 
16: 0,5 μF 
17: 40 pF Trimmer 

RØR:
DK21, DF21, DAC21, DL21

Afstemningsomraade. (Dersom man bruger en anden 
MF end 130 kHz, gælder ovenstaaende Vindingstal for 
Oscillatorspolen naturligvis ikke.)

Ved Monteringen af den anden MF-Transformator 
maa man passe paa, at Viklingsretningerne af Trans
formatorens Spoler bliver rigtig, ellers kan man ikke
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faa Detektoren til at svinge. Viklingsretningen fra 
MF-Rørets Anode til Anodespænding skal være den 
samme som fra den „kolde“ Ende af Sekundærviklin
gen til Gitterkondensatoren C10. Saavel Gitterkon
densator som Gitterafleder er i Modellen anbragt inde 
i MF-Transformatorens Skærm. Tilbagekoblingen re
guleres med R6, der er kombineret med Glødestrøms- 
afbryderen. C17 indstilles saaledes, at Detektoren 
gaar i Sving, naar Re er drejet lidt over halvt ind.

I begge Tilledninger til Hovedtelefonen er indsat 
Drosselspoler paa hver ca. 20 mH. Drosselspolerne er 
nødvendige, for at Hovedtelefonens Snøre ikke skal 
virke som Antenne og derved ødelægge en nøjagtig 
Minimumsindstilling. Man kan sikkert her benytte 
mindre HF-Drosselspoler end angivet uden at øde
lægge Resultatet.

I Udgangstrinnet er der ellers intet som helst nyt. 
R8 og C12 virker som HF-Filter foran Udgangsrørets 
Gitter.

Resten af Modtageren er uden særlig Interesse. Det 
kan lige nævnes, at Chassiset, der er lavet af 1,5 mm 
Aluminiumsplade, er fastgjort til Forpladen af Kassen. 
I Forpladen er de nødvendige Huller til Betjenings
haandtagene savet ud med Løvsav inden Samlingen. 
Rammeantennen er fastskruet paa Bagvæggen. Op
bygningen vil iøvrigt fremgaa af Fotografierne.

Til Slut skal bemærkes, at Modtageren kun har 
været anvendt een Gang, nemlig ved Rævejagten paa 
Generalforsamlingsdagen i 1940. Ved denne Lejlig
hed kunde Fordelen ved at kunne udføre Sensning 
ikke komme rigtig frem paa Grund af Omraadets rin
ge Størrelse. Modtageren arbejdede fuldstændig 
upaaklageligt og lovede godt for kommende Ræve
jagter.

14 MHz
Forholdene paa dette Baand har i den forløbne 

Maaned ikke ændret sig væsentligt. W Stationerne, 
som er de mest fremtrædende, er gaaet ind med me
get varierende Styrke, og ofte havde de, som gik 
kraftigst igennem, meget Ekko, der sikkert skyldes 
den store Energi, W’erne benytter til Retningsanten
nen. Følgende Prefixer er noteret: W-l-2-3-4-6-7, alle 
rst 3-5, 3-7, 7-9. K5HA 346, PYI 237 QSB til SI, 
VK4GA 458 QRM, samt OK3JK, UK5HA, U2NE, 
UE3KQ m. fl.

7  M H z
Paa dette Baand er Amatørtrafikken livligst, og 

Modtageforholdene har bedret sig betydeligt. Om 
Eftermiddagen gaar europæiske Stationer godt igen
nem; men om Aftenen ødelægges de ofte af Interfe
rens fra forstyrrende kommercielle Stationer. Af DX 
Stationer er der kun hørt: U9ML 558 og LU4AN 579 
QSB til S4 og følgende europæiske Prefixer: U, UE, 
UK, HA, D, CTI, OK, ES, TA, TF, LY, SV og YU.

3,5MHz
Her er der for Tiden ret ringe Amatørtrafik. Vi har 

kun noteret enkelte europæiske Stationer; men fra 
7DR har vi modtaget en Rapport, hvor bl. a. følgende 
amerikanske Stationer var noteret den 14/2 mellem 
Kl. 02,05—02,20: WINU, W2LK, W3FAZ, W2BNU, 
W8TBF alle rst 3-5, 5-6, 9 megen QRM og „svæven
de“ Tone. DR542-DR552.

Konsruktionerne i QZ"
Paa given Foranledning skal jeg meddele, at de 

Konstruktioner, jeg bringer i „OZ“, selvfølgelig alle 
er nøje gennemprøvede, forinden de beskrives i Bla
det, ikke alene af mig selv, men ogsaa af andre, kyn
dige Amatører.

De virkelig opnaaede Resultater svarer nøje til de i 
Beskrivelsen anførte, og jeg har da ogsaa haft den 
Glæde at se mange af Konstruktionerne blive udført 
af Amatører, som bagefter udtalte deres Tilfredshed 
dermed. Ønsker om specielle Konstruktioner vil jeg 
være meget glad for, og jeg skal i videst muligt Om
fang søge at tilfredsstille dem. OZ7EU.

Paa Grund af Pladsmangel har vi maattet udskyde 
en Del Tekst- og Billedstof, som vi lover at bringe i 
næste Numer. Red.
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Erik Langgaard,OZ8O

Spareblokken

I denne Tid er det særlig vigtigt for den eksperi
menterende Amatør at undgaa unødvendige Udgifter 
ved Forsøgene. Som et naturligt Led i Sparebestræ
belser vil man komme til at beskæftige sig med „Spa- 
reblokken“, der som bekendt x) gør det muligt uden 
unødvendigt Energiforbrug at føde Glødetraaden i 
Serierør direkte fra Vekselstrømsnettet. I det følgen
de fremsættes nogle Betragtninger, som kan være af 
Interesse i denne Forbindelse.

Som bekendt maa man ved Beregning af Spare
blokkens Værdi tage Hensyn til Faseforskydningen, 
der medfører, at Impedansen for en Vekselstrøm med 
Frekvensen f af en ohmsk Modstand paa R Ohm i 
Serie med en Kondensator paa C Farad bestemmes af 
Formlen:

Man faar herved, idet f sættes til 50 Hz, til Bestem
melse af Spareblokkens Størrelse Formlen:

Hvis De har tænkt paa at bruge Spareblokken 
i Deres næste Konstruktion, saa læs her, hvor
dan man beregner den, hvilke Forsigtigheds- 
foranstaltninger man maa tage, og hvorfor det 
ikke kan betale sig at bruge denne Spare- 
metode.

hvor E er Spændingen i Volt over alle Glødetraadene 
i Serie, idet der er regnet med en Lysnetspænding 
paa U Volt og en Glødestrøm paa i Ampere.

Det første, vi vil undersøge, er, hvad der sker, naar 
Rørenes Glødetraade, der i kold Tilstand kun har ca. 
116 af deres normale Modstand, skal bære Kondensa
torens Ladestrøm i Tændingsøjeblikket. Vi ved, at 
Strømmen i Begyndelsen udelukkende vil være be
stemt af Spændingen over Systemet og af dettes 
ohmske Modstand, som om Kondensatoren var kort
sluttet. Det er ikke smaa Tal, man herved kommer 
til, som det ses af følgende Eksempel. En 3-Rørs Mod
tager med Spareblok og en samlet Glødespænding 
paa 57 Volt (EF8- EF9- CL2- CY1) tilsluttes et 220 
Volts Vekselstrømsnet. Normal Modstand i alle Glø
detraade i Serie: 57 : 0,2 = 285 Ohm. Modstand i kold  
Tilstand 1/e af 285 Ohm = 47,5 Ohm. Tænker vi os, 
at Strømmen sluttes netop, som Lysnetspændingen 
passerer Periodens største Værdi 220 X sqr(2) = 310 
Volt, bliver Startstrørristødet 310 : 47,5 = 6,5 Ampere!

Heldigvis aftager denne Strøm meget hurtigt, baade 
fordi Kondensatorens Ladestrøm jo aftager mod Nul,
’) Se »OZ« 11. Aargang Nr. 10 Side 185 Oktober 1939.

og fordi Netspændingen gaar videre i Perioden. Des
uden vil Glødetraadene jo blive varme, før de bræn
der over, saa deres Modstand alene vil begrænse 
Strømstødet betydeligt.

Langt den farligste Virkning af Indkoblingsstrøm- 
men er de elektrodynamiske Paavirkninger, som Glø
detraaden udsættes for. Hvis man har prøvet at 
smelte Lysnettets Sikringer ved at sende Strømmen 
direkte gennem en elektrodynamisk Højttalers Sving
spole og set denne rettet ud til en lang Spiral, vil man 
kunne tænke sig, hvordan en dobbeltspiralviklet Glø
detraad giver sig, naar den udsættes for et Strømstød 
paa 6,5 Ampere. Vi ved 2), at man, selv naar der i 
Stedet for Kondensator bruges den sædvanlige For
modstand, indskyder en Strømstødsbegrænser i Glø
dekredsløbet; dette er altsaa i endnu højere Grad paa
krævet, naar man bruger Spareblok.

En anden Vanskelighed, man møder, naar man skal 
bruge en Spareblok, er, at den korrekte Værdi for C 
ikke bliver noget rundt Tal. I det forrige Eksempel 
bliver Værdien for C netop 3 μF, vi er altsaa saa hel
dige, at vi let kan faa fat i en Kondensator, der lyder 
paa den rigtige Værdi. Det vil desværre ofte vise sig, 
naar vi maaler efter, at dens rigtige Værdi er et godt 
Stykke ved Siden af de 3,0 μF. Papirkondensatorer 
fremstilles nemlig normalt med temmelig store Tole
rancer. Det viser sig, at dette er af væsentlig Betyd
ning i dette Tilfælde, Rørfabrikkerne tillader kun, at 
Glødestrømmen afviger højst 3 °/o fra sin angivne 
Størrelse, naar Lysnetspændingen har sin nominelle 
Værdi. Maalinger viser, at Glødetraadens Modstand 
ikke forandrer sig væsentligt, naar Glødespændingen 
varierer + 5 °/o fra Normalværdien, vi kan altsaa an
tage denne Modstand konstant. Herefter regner man 
let ud, at C i vort Eksempel skal ligge mellem 2,9 og 
3,1 μF. Den Tolerance, vi kan tillade paa C, er alt
saa her kun 3 %. Det vil saaledes altid være nødven
2) f, Eks. fra Lærebogen Side 48. »OZ« Januar 1941.
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digt at kontrolmaale Glødestrømmen, og i de fleste 
Tilfælde maa man indskyde en passende Justermod
stand i Glødekredsløbet. (Husk ved Justering Maale
instrumentets Modstand.)

Da en Kondensators Impedans er omvendt propor
tional med Frekvensen, vil det kunne faa uønskede 
Virkninger, hvis Vekselstrømmens Frekvens ikke er 
meget nær de forudsatte 50 Perioder pr. Sekund. Det 
vil dog næppe komme til at foreligge, hvis da ikke 
Vekselstrømmen er „hjemmelavet“ (Omformer, Vi
brator e. 1.).

Det er derimod ikke uden Betydning, om Veksel
strømmen indeholder Oversvingninger; der vil her 
især blive Tale om femte og syvende harmoniske. For 
disse har Kondensatoren kun en Impedans, der er en 
tilsvarende Brøkdel af Impedansen for Grundfrekven
sen, altsaa gælder det for Strømmen gennem en Kon
densator, at een Procent syvende harmonisk svarer 
til en Overspænding paa 7 %.

Ganske særlig farligt er det, hvis der opstaar en 
Gnist i Kredsløbet, f. Eks. i Afbryder eller daarlige 
Forbindelser. Herved frembringes jo en Vekselstrøm 
med meget høj Frekvens (Gnistsender), for hvilken 
Kondensatoren kun har en meget lille Impedans. Re
sultatet bliver, at Rørenes Glødetraade bliver udsat 
for en Strømstyrke, der trods Modstanden i Gnist
banen kan antage en Styrke, som svarer til flere Hun
drede Procents Overbelastning. Mon ikke en meget 
stor Del af de overbrændte Rør og Skalalamper, som 
Spareblokken har paa sin Samvittighed, kan henføres 
til denne Aarsag?

Bruger man en god Spareblok, risikerer man en 
betydelig Forøgelse af Startstrømstødet, hvis Strøm
men sluttes lige efter en Afbrydelse, medens Kon
densatoren endnu ikke er afladet; det maa derfor an
befales at forsyne Blokken med en Aflademodstand 
paa ca. 0,1 Megohm.

Kondensatorens frekvensafhængige Impedans vil 
ogsaa medføre, at Glødetraaden i nogle af Rørene faar 
et endnu højere Potential overfor Katode og Gitter 
med Hensyn til højfrekvente Støjimpulser, end naar 
man bruger den normale Seriemodstand eller Regu
latorrør.

Endelig maa det erindres, at Spareblokken har en 
meget anstrengende og ansvarsfuld Post. Spændin
gen over Kondensatoren varierer uafbrudt mellem ca. 
+ 300 Volt, i vort Eksempel, hvor Spændingen over 
Rørene er ca. 60 Volt, vil den effektive Spænding 
over Kondensatoren være ca. 212 Volt. Selv en god 
Kondensator vil være tilbøjelig til at varme, naar den 
konstant belastes med en Vekselstrøm paa 100 eller 
200 mA, og er der først smeltet saa meget Isolations

materiale ud, at Belægningerne kan komme til at be
væge sig under Indflydelse af de stærke, stadig veks
lende, elektrostatiske Kræfter, varer det ikke længe, 
før en tilfældig Vandrebølge gør det af med Konden
satoren og et eller flere af Rørene. Vi maa altsaa bru
ge en Sikring, og her anvendes naturligt en Skala
lampe.

Og saa naar vi endelig til det vigtigste Spørgsmaal: 
Kan det betale sig? Lad os fortsætte med det oprinde
lig fastsatte Eksempel. Det bliver nødvendigt at til
føje en Skalalampe paa f. Eks. 5 Volt. Samlet Gløde- 
spænding altsaa 62 Volt, hvilket svarer til C = 3,02 
uF eller med en lille Tilnærmelse 3,0 μF. Vi ser bort 
fra Kondensatorernes store Fremstillingstolerancer og 
anskaffer en Papirkondensator paa 2 μF og en paa 
1 uF og forbinder dem i Parallel. De skal være af et 
godt Fabrikat og sikre for mindst 2500 Volt. Det faar 
vi ikke for under 5 Kr.. Havde vi i Stedet for brugt en 
30 Watt Modstand paa 800 Ohm til 1,50 Kr., vilde vi 
i Anskaffelse have sparet 3,50 Kr. Den opnaaede Be
sparelse i Effektforbrug er 32 Watt. Med en daglig 
Brændetid paa 2 Timer og en Elektricitetspris paa 
40 Øre pr. kWh vil det altsaa tage 137 Dage eller 4% 
Maaned, før Besparelsen begynder at vise sig, og i al 
den Tid har vi daglig udsat Rørene for de i det fore- 
gaaende udmalede Farer og Anstrengelser. Besparel
sen vil være problematisk, om Kondensatoren slaar 
igennem, inden det første halve Aar er gaaet, og tager 
den et Rør med sig hinsides, er Besparelsen utvivl
somt negativ.

Og saa har vi dog valgt et fordelagtigt Eksempel, 
idet vi ikke har brugt Justermodstand, Strømstøds- 
begrænser eller Aflademodstand, men har klaret os 
med at anskaffe to Kondensatorer, og netop ved de 
ret smaa Modtagere er Besparelsen størst; jo større 
den samlede Glødespænding er, desto mindre bliver 
det Varmetab, vi sparer, og desto større og dyrere 
bliver den nødvendige Kondensator.

Sidste Frist
Tekst og Billedstof, der ønskes optaget i April 

„OZ“, maa, som meddelt i sidste Numer, være Redak
tionen i Hænde senest den 1. April.

Feriekontoens Giro Nr.
Landskredslederen beder os meddele, at Feriekon

toen har faaet Giro Nr. 810 31 (A. Hjort Jacobsen, 
Stenderup).
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RUBRIKKEN

FM MODTAGNING
Der har i den sidste Tid vist sig en meget stor In

teresse for FM Modtagning. Da nu Statsradiofonien 
har besluttet sig til at bygge en FM Sender, som an
tagelig er færdig i nær Fremtid, kan vi allerede nu be
gynde at bygge Modtagere til dette System. Da der 
endvidere kan foretages DX-Aflytninger for at kon
statere, om denne Modulationsmetode har Betingelser 
for at give os de samme smaa Chok som 5m Aflyt
ningerne, d. v. s. om der periodevis opstaar Betingel
ser for DX Forbindelser, og om de indtræder oftere 
for FM end for A.M Sendere, vil jeg indtrængende an
mode alle E. D. R.-Amatører, som virkelig interesserer 
sig for Eksperimenter, om at begynde nu. Ikke mindst 
fordi et samlet E. D. R.-Resultat over Undersøgelser af 
denne Art vil have uvurderlig Betydning for Frem
tiden. Vi maa ikke stadig slaa os til Taals med, at det 
var os, der paaviste de korte Bølgers Brugbarhed og 
derfor stadig har første Ret til dem. For ærlig talt, 
hvor mange af os har været med hertil? Det er et 
Postulat, som ikke gælder mere. Vi kan ikke hvile os 
paa et Stykke Arbejde, som er udført af Amatører, 
før vi anede, der var noget, som hed Kortbølgeradio.

Denne Gang vil jeg vise, hvorledes man bygger en 
FM Modtager, og forsøge at forklare, hvordan den vir
ker. Hvad FM er, vil jeg overlade til Dem at faa be
svaret i den udmærkede Artikel af Telegrafing. Gun
nar Pedersen („OZ“ Dec. 1940). Modtagere til FM er 
altid byggede som Supere. Da Frekvensomraadet lig
ger under ti Meter, anvendes sædvanligvis en tem

melig høj Mellemfrekvens, ogsaa fordi det, vi kan 
kalde Mellemfrekvensbaandet (i almindelige Modta
gere ca. 9kHz), er meget stort. Der vælges som Regel 
en Frekvens mellem 3 og 6 MHz. Da Baandbredden 
skal være mellem 100 og 200 kHz, er det endda nød
vendigt at dæmpe Svingningskredsenes Resonanser 
kunstigt med ohmske Modstande.

Men alt dette skulde ikke kunne volde en alvorligt 
arbejdende Eksperimentator nogen Vanskelighed at 
finde ud af. Det er ikke noget nyt, men blot de sæd
vanlige Forhold i Superen overført til nye Frekvens- 
omraader. Det nye i FM Modtageren er 2. Detektor. 
Den maa jo udføres efter andre Retningslinier end de 
sædvanlige. Den simpleste Form for en FM Detektor 
er en Svingningskreds afstemt til en Frekvens uden
for Mellemfrekvensbaandet, men tæt op til den. Hvis 
man ser paa en almindelig Selektivitetskurve, vil vi 
se det indlysende i, at en saadan skæv Kreds kan bru
ges til Detektor. Vælger vi et Punkt midt paa den 
opstigende Linie, og denne er lig med MF, vil vi se, at 
en Forskydning af Signalet til den ene Side vil give 
en større Spænding til Ensretteren, og en Forskydning 
til den anden vil give en mindre Spænding. Denne 
Detektor er den simpleste til FM, men den har mange 
Svagheder. Blandt andet er Kurven jo ikke et Stykke 
af en ret Linie, hvorfor Detektorvirkningen ikke bli
ver lineær. Den Detektor, som nu næsten benyttes 
eneraadende, er den saakaldte „Discriminator“. Den 
er blandt andet kendt fra det Raffinement, som findes

i'Oft'A
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i store Modtagere med Trykknapper. Den automatiske 
Finindstilling, Discriminatoren, er en balanceret De
tektor af ganske samme Art som den, der er nævnt i 
Gunnar Pedersens Artikel, men af større Simpelhed.

Fig. 1 viser et Udsnit af en FM Modtagers Diagram 
med sidste MF-Rør og 2. Detektor. Det er den cen
trale Del af Modtageren og den eneste, der diagram- 
mæssigt afviger fra en almindelig Superkonstruktion. 
Den sidste MF-Transformator bestaar som normalt af 
to afstemte Kredse, men den sidste af de to har et 
nøjagtigt Midtpunktudtag. De to Yderpunkter er ført 
til hver sin Anode paa de to seperate Dioder (Røret 
EB4 egner sig hertil). Katoderne er forbundet med to 
lige store Modstande og den nederste tillige til Minus. 
Modstandenes Midte er forbundet over en tredie 
Modstand til Midten af Spolen. Hertil gaar ogsaa en 
lille Overføringsblok fra MF-Rørets Anode. De to 
Spoler er tillige induktivt koblede.

Hvis vi nu tænker os, at MF-Røret afgiver en HF- 
Spænding med samme Frekvens som den, Kredsene 
er afstemt til, sker der følgende: De to Dioders Ano
der vil faa tilført lige store HF-Spændinger, men i 
modsat Fase, d. v. s. naar der er Plus paa den ene, er 
der Minus paa den anden. Over Modstandene mellem 
Katoderne vil der derfor gaa en Strøm; denne vil 
være modsat rettet fra hver sin Diode. For at forstaa 
dette behøver De blot at tænke Dem Dioderne som to 
Ensretterrør og Spolen som Viklingen paa en Net
transformator. De to Spændinger vil ophæve hinanden, 
saaledes at Spændingen maalt ved LF vil være 0. Nu 
opfører en Svingningskreds sig saaledes, at den, til
ført Svingninger af samme Frekvens, som den selv 
er afstemt til, vil give en Fasedrejning paa 180°, og 
tilført højere Frekvenser vil den opføre sig som en 
kapacitiv Impedans. Tilført lavere Frekvenser vil den 
opføre sig som en induktiv Impedans. Disse to Arter 
Impedanser vil dreje Fasen enten til den ene eller til 
den anden Side fra de oprindelige 180°. Hvis vi derfor 
lader MF-Røret tilføre Kredsen Frekvenser af højere 
eller lavere Frekvenser end Resonansfrekvensen, vil 
der opstaa en Skævhed i den ensrettede Spænding, 
og Resultatet vil derfor være en Plus- eller en Minus- 
Spænding, maalt ved LF. Til denne Virkning hjæl
per det ogsaa, at Kredsene er koblet baade induktivt 
og kapacitivt.

Justeringen af Kredsen foregaar paa den Maade, at 
man tilfører MF-Forstærkeren en Spænding af sam
me Frekvens som MF og maaler Spændingen over LF 
med et Rørvoltmeter. I Praksis kan denne Justering 
foregaa paa denne Maade: Man tilslutter Modstanden 
LF direkte til Udgangsrørets Gitter og indskyder et 
MA i dets Anodeledning. Uden HF tilført Detektoren 
viser dette Instrument Rørets normale Strøm. Er der

tilført HF, og Kredsen er i Resonans, maa Viseren 
ikke flytte sig, uanset hvor stor Spænding man til
fører. Naar man derfor har tilført Detektoren HF, og 
Viseren enten gaar op eller ned, drejer man blot paa 
Trimmeren, til Viseren gaar tilbage til sin normale 
Stilling. For nu at prøve om Detektoren virker, drejer 
man Maalesenderens Frekvens frem og tilbage om 
Resonansstillingen. Viseren skal saa stige og falde, 
men maa ikke have anden Stilling i Resonans end den, 
den vilde have, hvis man tog Maalesenderen helt væk. 
Dette skulde være tilstrækkeligt for at faa Discrimi
natoren til at virke.

MF-Røret er udbygget som en Limiter, idet den er 
udført som en Gitterdetektor med Gitterkondensator 
og Afleder. Den vil have den Virkning paa MF-Sig- 
nalet, at den udjævner det, saa der ikke fremkommer 
nogen AM Virkning i Forstærkeren. Af disse Limitere 
findes der som Regel een eller to i en FM Modtager. 
Selve MF-Forstærkeren bestaar af to eller tre Rør 
med tilsvarende Baandfiltere.

Modtagerne kan godt bygges meget simplere, f. Eks. 
som følgende: Blandingsrør- MF- Limiter- Discrim.- LF- 
Udg. Der kan f. Eks. bruges Rørene ECH3-EF9-EF6- 
EB4-EF6-CL4. Dette vil give en udmærket første 
Modtager, som man saa kan gøre sine Erfaringer med.

Frekvensmodulation
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 

meddeler, at man har til Hensigt at paabegynde For
søg med Udsendelse af Radiofoniprogrammet over en 
frekvensmoduleret Ultrakortbølge-Sender installeret 
i Radiohuset, naar de fornødne tekniske Anlæg er 
rede. Hensigten med Forsøgsudsendelserne er for
trinsvis at undersøge Muligheden for paa denne Maa
de at opnaa Radiofonimodtagning af særlig høj Kva
litet.

Udsendelsernes Data vil efter de foreløbige Be
stemmelser blive:

Senderens Effekt: ca. 800 Watt.
Sendeantennens Højde over Jorden: ca. 45 m.
Frekvens (Bølgelængde): 41,2 MHz (7,282 m).
Frekvensvariation for fuld Modulation: + 75 kHz.
Udsendelsernes Frekvensomraade: 30—15,000 Hz.
Udsendelserne vil antagelig kunne paabegyndes 

omkring den 1. September d. A., det nærmere Tids
punkt tillige med Angivelse af Sendetider vil senere 
blive meddelt.

Udsendelserne vil kun kunne forventes modtaget i 
København og Omegn.

Det bemærkes, at man ikke paa det nuværende 
Tidspunkt kan garantere, at Udsendelserne vil blive 
fortsat ud over en kortere Forsøgsperiode.
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FOR 10 AAR SIDEN
-----------------------------------------M A R T S  1 9 3 1  ------

„OZ“ 2. Aargang Nr. 12: Det tekniske Stof i dette 
Numer leveredes af OZ2Q og OZ7T, som skrev om 
henholdsvis „Kortbølgemodtagere til Vekselstrøms
lysnet“ og „Zeppelin-Antennen“. Endvidere beskrev 
OZ8A sin Station.

E. D. R. udskrev en 160 m Paaske-Konkurrence. 
For Senderamatørerne gik det ud paa at opnaa QSO 
over det største samlede Antal km pr. Watt Input. 
Præmien var et 40 Watt Fotos Senderør. For Mod
tageramatørerne drejede det sig blot om at rapportere 
saa mange Sendere paa 160 m som muligt, og Præ
mien var her et 20 Watt Fotos Rør.

Af de forskellige „Traffic Notes“ fremgaar det, at 
der efterhaanden er kommet mange OZ-Stationer i 
Gang paa 80 m, og at de faar gode Resultater. E. D. R.s 
Propaganda for at benytte dette Baand har saaledes 
haft den ønskede Virkning. Særlig Telefoni-Amatø
rerne har her fundet en fredelig Plads at arbejde paa.

OZ7PL, OZ7FK og OZ7F er begyndt at arbejde paa 
160 m. Sidstnævnte fortæller, at han foreløbig har 
opnaaet QSO med 2 OZ- og 9 G-Stationer paa dette 
saa sjældent anvendte Baand. 7F beretter om, hvor
dan han ligefrem vakte Røre blandt Englænderne, 
som ikke var vant til at høre udenlandske Amatører 
paa dette Baand. Han sendte kun CQ een Gang den 
Nat, idet mange nye G-Amatører kaldte, hver Gang 
en QSO var afsluttet.

OZ1D slaar til Lyd for, at danske Amatører til 
Sommer ligesom Englænderne gaar i Gang med at 
eksperimentere med transportable Sendere. Han fore- 
slaar, at der dannes en sjællandsk, fynsk og jydsk 
Gruppe, som saa skal have indbyrdes QSO med trans
portable Sæt nogle Søndage i Sommerens Løb. — Det 
meddeles, at det første jydske Kortbølgestævne af
holdes i Randers 2. Paaskedag. OZ7F.

Nyt  fra Industrien

For nylig meddelte „Dansk Radio Union“, at alle 
danske Radioapparatfabrikanter havde sluttet sig 
sammen i „Foreningen af Radioapparatfabrikanter i 
Danmark“ (FARAD), der overtog Unionens Beføjel
ser og fremtidigt vil varetage Fabrikanternes Er
hvervsinteresser. Det viser i et Glimt, hvor store For
holdene efterhaanden er blevet indenfor Radioindu
strien i Modsætning til Amatørernes beskedne Livs
rum. Radioamatøren strækker sig nødigt til at regne 
med større Enheder end Mikrofarad, og selv en ussel 
Picofarad nødes han undertiden til at tage Hensyn til, 
men Industrien, det er FARAD!

I Sammenhæng hermed meddelte „Dansk Radio 
Union“ yderligere, at der efter mangeaarige Stridig

heder var blevet sluttet et Forlig mellem den inter
nationale Radiopatent- og Rørpool og den danske Ra
dioindustri, saaledes at denne sidste fik Ret til at an
vende samtlige Poolens Patenter her i Landet. Heller 
ikke dette synes at berøre Amatørernes beskedne 
Livsrum synderligt, idet Patentretten som bekendt 
kun omfatter Opfindelsernes Anvendelse i Erhvervs 
Øjemed, hvorimod Eksperimenter falder udenfor.

Helt uden Interesse er Sagen dog næppe. Det lader 
sig nemlig ikke skjule, at Industriens Kamp mod Pa
tentpoolen paa et enkelt Omraade fik dybtgaaende 
Følger ogsaa for Amatørbevægelsen, nemlig da det 
lykkedes at faa Radiorørene overført til „Frilisten“, 
hvorved det hjemlige Prisniveau paa Rør, uden at der 
iøvrigt skete større Forskydninger i Markedsfordelin
gen, automatisk sænkedes ned paa Linie med Ver
densmarkedets Priser.

Hvad dette betød for Industrien i sparede Millioner 
og for Samfundet i tilsvarende forbedret Handels
balance er velkendt. Ogsaa den økonomiske Lettelse 
føltes af Amatørerne, men hvad der fik særlig Be
tydning for Amatørerne, i Modsætning til Industrien, 
var den frie og uhindrede Adgang til overvældende 
Mængde af moderne Rørtyper og Konstruktioner, der 
hidtil havde været udenfor Rækkevidde. Den For
nyelse i Arbejdet, dette friske Pust fra den store Ver
den medførte i Form af nye Impulser og Muligheder 
for Eksperimenteren, kan vanskeligt overvurderes. 
Derfor følger Amatørerne med Interesse — og Kritik
— Industriens Forhold i Almindelighed og Spørgs- 
maalene om Rør og Patenter i Særdeleshed.

At Forholdene i Øjeblikket hindrer Amatørerne i 
at virke, vedrører ikke dette. Der kommer vel en Dag 
efter denne, og Amatørerne ser stadigt hen til Indu
strien i Haab om, at den fortsat vil følge „Dansk Ra
dio Union“s Arbejde i Rørspørgsmaalet, mest til Gavn 
for sig selv, men ogsaa lidt for Amatørerne, saadan 
omtrent i Forholdet FARAD til Mikrofarad.

OZ9R.

Vi erfarer, at Siemens Fabrikkerne har fremstillet 
en Kondensator paa 1 Farad!

WAC
Det vil sikkert overraske de fleste Amatører, naar 

de hører, at 4UL saa sent som i November 1940 mod
tog Certifikat for opnaaet WAC, men det viser, at 
selvom Forholdene her i Verden for Tiden synes 
umulige, saa er den internationale Postbesørgelse dog 
ikke gaaet i Staa, men man maa væbne sig med Maa- 
neders Taalmodighed.
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Aalborg-Stævne
Idéen med at indstifte et „Aalborg-Stævne“ viste 

sig at være helt rigtig. Den store Deltagelse talte sit 
eget Sprog, selvom de 70 Deltagere ikke alle var 
E. D. R.-Medlemmer. Omkring Middag begyndte de 
første Deltagere at strømme til, og de blev afhentede 
af Aalborg-Amatørerne, der var Værter for de uden
bys Gæster. Efter at Medlemmerne var „delt“, og 
den dejlige Middagsmad var indtaget, samledes man 
paa „Park Hotel“.

Stævnet aabnede Kl. 14, og Kredslederen, OZ2NU, 
bød velkommen til Pressen, Radioteknikerne og Kam
meraterne fra E. D. R. I korte, men velvalgte Ord gav 
OZ2NU Radioteknikerne, der i Dagens Anledning var 
inviteret, en klar Oversigt over Kortbølgeamatørernes 
Formaal og Arbejde. Omtalte ligeledes Amatørernes 
Arbejde i Begyndelsen, der jo blev betragtet som no
get Legeværk, men vi har i Dag den Glæde, at man 
regner med os, saa vort Pionerarbejde har ikke væ
ret forgæves. Ligeledes blev E. D. R. omtalt, saavel 
Kredsinddelingen som vor Tilslutning til I. A. R. U.

I sin Indledning omtalte OZ2NU ogsaa Radioama
tørernes Forhold til Radioteknikerne. Man maatte 
ikke se E. D. R. som en Konkurrent til Radiotekniker
ne, da det ligger udenfor vore Rammer at drive vore 
Interesser som Erhverv, men kun som Fritidsinter
esse. Et Samarbejde paa det rent tekniske kunde ud
mærket trives. Til Slut omtalte OZ2NU den stadige 
Fremgang, vi har indenfor Foreningen, og at man her 
i Kreds 8 glædeligt kunde meddele, at der stadig blev 
oprettet nye Afdelinger.

Man gik herefter over til Fremvisning af Films. 
Der blev forevist en Film fra Siemens: „Moderne An-

»Overflødighedshornet«

tenneanlæg“, Philips: „Fremstillelse af moderne Rør“ 
og sidst en Del af E. D. R.s Sommerlejrfilms.

I Forbindelse med Stævnet var der arrangeret Ud
stilling, og det var med stor Interesse, at Radiotekni
kerne tog Del i Besigtigelsen af de udstillede Gen
stande og var med til at bedømme disse.

Da Afstemningen var forbi, var Radioteknikernes 
Deltagelse forbi, og Stævnet fortsatte for E. D. R.s 
Medlemmer.

Man samledes nu om et veldækket Kaffebord, og 
OZ2NU havde igen Ordet for at takke Medlemmerne, 
fordi de havde trodset Snevanskelighederne for at 
deltage i Stævnet. Det var en Glæde at konstatere, at 
ikke mindre end 7 Afdelinger var repræsenteret. Paa 
Hovedbestyrelsens Vegne takkede OZ3XA for det 
gode Arbejde, der blev udført for E. D. R. i Kredsen, 
og gratulerede med det nye indstiftede Stævne samt 
ønskede fortsat Fremgang.

Derefter saa man Resten af E. D. R.s Films. Der 
manglede heller ikke amk. Lotteri — der var hele 2, 
og de blev revet væk. Grunden vil De opdage, naar 
De læser Præmielisten. Dermed var det egentlige 
Program udtømt, men Klokken var da ogsaa saa man
ge, at de fleste Gæster skulde til at tænke paa Hjem
rejsen. En Del, der ikke skulde saa tidligt af Sted, 
kunde derfor være med i den arrangerede Fællesspis
ning. Her takkede Berg Madsen, Randers, paa Ran
ders-Amatørernes Vegne for den udmærkede Dag, de 
havde tilbragt i Selskab med Kammerater og de 
nordjydske Amatører. Det var en Glæde at se den 
stadige Fremgang, man kunde spore indenfor Kred
sen. Fra Horsens modtog man en telegrafisk Hilsen, 
hvori man beklagede, at Togforbindelserne var saaUdsnit af den store Forsamling
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Udstillingsbordet

daarlige, at Afdelingen ikke var kraftigere repræ
senteret.

Sidste Akt af det vellykkede Stævne var Afskeden 
med de sidste udenbys Deltagere, og man blev opslugt 
af Mørket — en Oplevelse rigere og et Stævne mere 
gaaet over i Historien. . . . en, der kommer igen.

Stævneudvalget har som Afslutning paa dette Re
ferat anmodet om Optagelse af følgende Udtalelse:

„Det har gjort et ubeskriveligt stort Indtryk paa 
Aalborg Afdeling og det arrangerende Udvalg for det 
1. Aalborg-Stævne at møde den store Velvilje og In
teresse, der fra Radiobranchens og Amatørernes Side 
er blevet vist overfor dette Arrangement. Ord for
maar ikke at udtrykke vor Taknemmelighed. Kun 
maa vi tilføje, at vi har indset, at vort Arbejde ikke 
har været gjort forgæves, og at de mange skriftlige 
Henvendelser, vi har modtaget fra Kammerater efter 
Stævnet fra Deltagere og Ikke-Deltagere, viser, at vi 
har betraadt en Vej, der har alles udelte Tilslutning. 
Naar der i flere af disse Henvendelser sluttes med: 
„Fortsat Fremgang for Kreds 8. Leve E. D. R.“, saa 
tager vi det som en Opfordring til at give os i Kast 
med nye Opgaver — til Gavn for E. D. R. — for alle 
danske Kortbølgeamatører.“ 1517.
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EN RETTELSE
(ensidig Retningspejling ,,OZ” Nov. 1940)

En beklagelig Fejl i Teorien i Forbindelse med en 
„modsat rettet“ Fejltagelse ved min praktiske Gen
nemprøvning af Teorien paa et færdigt bygget Pej le
apparat har ladet visse positive Urigtigheder frem
komme i „OZ“. Jeg beder hermed alle Læsere, hvad
enten de er interesserede i Pejling eller ej, rette saa
vel Tekst som Tegninger med det samme. Man er 
maaske ikke interesseret i Dag, men der kan let kom
me en Dag, hvor man er det, og den Dag skulde man 
helst kunne finde de rigtige Oplysninger i vort Blad.

En Fejl i Teorien skulde gerne medføre en Fejl i 
Resultatet. Dette er ogsaa Tilfældet. Venligst frem
tag Nov. „OZ“ for 1940 og ret som følger:

S. 158 i Fig. 2: Vend Pilespidsen for Strømmen „i“.
S. 158, Sp. 2, L. 24—27. Overstreg disse Linier og 

indfør, saa hele Sætningen kommer til at lyde: Naar 
et Magnetfelt inducerer en Strøm i en lukket Leder, 
kan den øjeblikkelige Strømretning bestemmes ved 
følgende Lov: Den inducerede Strøm vil have en saa
dan Retning, at dens Felt er modsat rettet det indu
cerende Felt.

S. 159 i Fig. 4 a og b: Vend Pilespidserne for Strøm
mene „ih“.

S. 160, Sp. 1, L. 7 f. o.: Overstreg „(Skruereglen)“.
— L. 11 f. o.: Ret „med“ til „mod“ og „mod“ til „med“.
— L. 12 f. o.: Ret „større“ til „mindre“. — L. 1 f. n.: 
Ret „svageste“ til „kraftigste“.

Jeg beklager meget den skete Fejl og haaber, at 
den ikke har naaet at give Anledning til nogen Be
grebsforvirring. OZ7T.

Lærebogen og ,,OZ"
Læserne har sikkert alle, siden Udsendelsen af Læ

rebogen paabegyndtes, taget de midterste Sider ud af 
„OZ“ og bukket dem sammen til det rette Format, 
men det vil samtidig være praktisk at lave et Karton
omslag til de løse Blade, saa man, naar Redaktionen 
af Lærebogen er sluttet, har alle Blade i Behold og 
kan indbinde disse, uden at beskære Formatet paa 
Grund af stedfundne Beskadigelser.
    Samtidig erindrer vi Læserne om, at „OZ“ ved 
Modtagelsen fra Postbudet ikke maa være sammen
bukket. Det maa højst være sammenbojet. Saafremt 
man desangaaende har Grund til Anke, imødeser vi 
gerne saadan, da Postvæsenet og vi selv naturligvis 
er interesseret i, at „OZ“ hos Læserne modtages i 
samme Stand, som det afleveres paa Posthuset.

Red.

-

Nærbillede af Væggen med de udstillede QSL-Kort



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 Medlemnier 
af E. D. R. Klubaften afholdes hver Mandag fra Kl. 20, og der er i Vinterhalv- 
aaret Morsekursus Onsdag og Fredag fra Kl. 20-22. AUe Oplysninger faas ved 
Henvendelse til Formanden, Svend Nielsen, OZ7SN, Østrigsgade 12, St., Telefon 

Amager 8063 v. Afdelingens Girokonto Nr. er 59755.

Mandag den 17. Februar holdt OZ3AP Foredrag om 
Metalarbejde med simple Hjælpemidler. Adskillige 
Raad og Anvisninger blev givet, og der er sikkert 
mange Amatører, som er blevet en „Fidus“ ri
gere. Mandag den 24. Februar fortsatte OZ7DR 
med Undervisning i Matematik og oplyste, at 
Kursus snart var naaet saa langt, at Deltagerne 
vilde kunne følge Lærebogens Stof. Mandag den
3. Marts afholdtes Auktion over Medlemmernes 
medbragte Radiodele, lige fra en 4-Rørs BCL til en 
Neutrodynkondensator. Et Numer, som sammen med 
flere andre var blevet solgt til Fordel for Afdelingen, 
indeholdt en Asp Cyklelygte. Med 10 °/o Afgift af 
Omsætningen tilligemed Gaverne indkom der til Af
delingens Kasse 14 Kroner.

Maanedens Program:
17. Marts: Regnestokkens Brug ved OZ-DR449.

24. Marts: Ordinær Generalforsamling.
31. Marts: Matematik ved OZ7DR.
7. April: Amatøraften.

21. April: Gennemgang af Lærebogen ved OZ2Q.
OZ5Z.

Kreds 2 
Nordsjællands Afdeling

Søndag den 23. Marts Kl. 14,30 afholdes der De
monstration af Grammofonpladeskæring. Mødested: 
Dan Zandersen, Slotsgade 2, Hillerød. OZ7MC.

Kreds 4 
Odense Afdelingen

Fredag den 21. Februar afholdt Afdelingen Faste
lavnsfest paa Park Hotel. Formanden bød de 61 mødte 
Deltagere Velkommen og takkede Damerne for de
res Nærværelse. Saa gik man i Lag med Spillet om 
de mange medbragte Pakker. Ved Spillets Begyndelse 
uddeltes der Papirhuer til alle Deltagerne, hvilket 
bragte en Jubel uden Lige. Under Spillet arrangere
des en Konkurrence, idet tre kendte Amatører talte 
gennem Mikrofonen, og man skulde saa gætte, hvem 
disse Stemmer tilhørte. OZ2O, 4X og DR566 fik gratis 
Kaffe paa denne Maade. Efter Kaffen gik hele For
samlingen paa Rævejagt. Enten det nu var Ræven 
eller Tønden, der var sejglivet, saa tog det næsten ½ 
Time at faa den nedlagt. Det blev Fru 2KG, der blev 
Rævejægermester ved en Fuldtræffer, men Kampen 
om Fru 5AC’s Æblehøst, som var i Tønden, var baade

haard og morsom. Derefter tog vor udmærkede Ope
ratør, 5AC, fat og kørte Filmen „Ungerne ved Ben
zintanken“ under stor Jubel fra Børnene, som selv 
leverede Tone hertil med alle deres Markedstrompeter 
fra „Tønden“. Det var en fuldendt Films-Forestilling. 
Med denne sluttede man en fra først til sidst helt 
igennem vellykket Fest af den Slags, som Bestyrelsen 
er glad for at arrangere, naar Deltagelsen er saa god, 
og vi takker derfor. Men een Ting er givet, det er 
ikke Redaktøren af „OZ“, vi bør takke for, at der 
overhovedet mødte nogen, da han har fjernet Indby
delsen til Damer og Børn fra vort Referat til „OZ“. 
Dette kun som en Oplysning om, at det ikke er os, 
der er mangelfulde. Men maaske det er Vanens Magt, 
at noget skal bort, og vor Meddelelse har saa været 
for kort, saa der ikke kunde blive andet at bortskære, 
men vi undskylder i saa Tilfælde. OZ2KG.

Til de sidste venlige Bemærkninger skal vi tilføje: Det er 
desværre rigtigt, at det ikke fremgik af „OZ“, at Børn kunde 
medtages, hvad vi naturligvis meget maa beklage. Men Be
mærkningen om, at det ikke fremgik, at Damer og Børn 
kunde medtages, er bevidst urigtig, dersom man da ikke har 
undladt at læse Programmet for Februar i „OZ“. Der staar 
tydeligt, at — „Damerne er Afdelingens Gæster“, og det er 
ikke noget, vi har tilføjet. For at alle interesserede kan være 
orienteret, er det nødvendigt at nævne, at vi i Originalmanu
skriptet har strøget den lille Sætning: „OW, YL og Børn an
modes om at tage Farmand med“. Det er vor Opfattelse, at 
det er unødvendigt at kommentere hvorfor, og vi vilde helst 
have forskaanet Læserne for at se den. Det havde været rig
tigere og lettere, om man havde skrevet, at Damer og Børn 
er Afdelingens Gæster. Det fordrer nemlig baade personligt 
og psykologisk Kendskab til Forfatteren at tyde Sætningen 
om Farmand, og da det mange Gange er Tilfældet, at Pro
grammer er skrevet og sendt til os af andre end Underskri
verne, opstaar der Vanskeligheder med at udfinde, hvem der 
er den virkelige Forfatter.

Naar der samtidigt skrives saa smukt om Vanens Magt 
med Hensyn til at beskære Stoffet, maa vi i Relation til oven
staaende gøre opmærksom paa, at det ikke altid er paa 
Grund af Pladsmangel. Gentagelser og Gentagelser i det 
uendelige samt Stof, der mest af alt minder om en Turist
eller Selskabsforenings Referat, hører ikke til Sjældenheder 
at modtage fra een bestemt Kreds, og hvis det ikke er vor 
Opgave at forsøge paa ved Hjælp af Beskæringer, Tilføjelser 
og Rettelser at faa et nogenlunde Resultat ud af Arbejdet, 
men skal overlade alt til Forfatterne, saa kan vi ikke lægge 
Navn til „OZ“.

Den spøgefulde Hentydning om, hvem der er mangelfuld, 
lader vi, som om vi ikke har set og lader dem, der føler sig 
kompetente nok dertil, dømme. Iøvrigt beklager vi overfor 
„OZ“s Læsere at være nødsaget til at lægge Beslag paa vor 
kostbare Plads til ovenstaaende. Red.

Onsdag den 19. Marts samles vi igen paa „Park 
Hotel“ Kl. 20,00 til en „Fotoaften“. Afdelingsleder 
Hr. Poul Henriksen fra Fotofirmaet Budtz-Müllers 
Eftf., A/S, Odense, vil holde Foredrag om Fotografiens 
vanskelige Kunst samt besvare alle Spørgsmaal des
angaaende, Fremvisning af en „Zeiss-Ikon“ teknisk 
Lysbilledserie samt af Hr. Henriksens personligt op
tagne Farvelysbilleder, som vil blive ledsaget med
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Forklaringer over Farveoptagelser. Da ovennævnte 
Foredrag er sat paa Programmet efter manges Op
fordring, forventer Bestyrelsen, at man møder talrigt 
op til denne Aften. Tag Fotografiapparatet med og 
faa Klarhed over det, som du er i Tvivl om.

Onsdag den 2. April mødes vi paa Fisketorvet Kl. 
20,30 prc., hvorefter „Fyns Tidende“ besøges. Ogsaa 
hertil forventer man stort Besøg. OZ2KG.

Kreds 5
Aabenraa Afdeling-

Søndag den 23. Februar afholdtes der Kredsmøde 
for Kreds 5 paa Hotel Folkehjem i Aabenraa. Til 
Trods for daarlige trafikale Forhold var Medlemmer
ne mødt talrigt op, og Mødet fik et udmærket Forløb.

Paa Grund af OZ3HR’s Fraværelse ledede OZ7CN 
Mødet og bød Deltagerne Velkommen til Kredsmødet, 
som indlededes med Kaffebord. Philips havde skæn
ket Kredsen 1 Stk. DAH50, som Medlemmerne nød 
Synet af ved Kaffebordet. Derefter var der Auktion 
over de medbragte Pakker. Tilslutningen var stor og 
livlig, saa Omsætningen naaede Kr. 33,65. Pengene 
blev fordelt blandt Kredsens Afdelinger.

K. A. Hauge Madsen fra Aarhus havde med stor 
Velvillighed rejst den lange Vej og holdt Foredrag om 
sine UHF-Opstillinger. Vi havde med stor Forvent
ning imødeset dette og blev ikke skuffede, da det var 
meget interessant og belærende. Desuden stiftede vi 
Bekendtskab med Hauge Madsens Diagram over hans 
store Forstærker (Output 120 Watt), som var et tek
nisk Pragtstykke. Vi er Hauge Madsen meget tak
nemlig.

Den efterfølgende almindelige Auktion var ogsaa 
meget livlig, og Omsætningen blev paa Kr. 47,55. 
Henimod Aften blev der Pusterum til at drøfte Af- 
delingsspørgsmaal. Som ny Kredsleder for Kreds 5 
valgtes OZ7CN enstemmigt, og der er ikke Tvivl om, 
at vi i ham har faaet den rette Mand. Man enedes og
saa om at danne en Aabenraa-Afdeling, der starter 
med fire Medlemmer. Paa dette Tidspunkt maatte 
flere Amatører bryde op, medens Resten fik Tid til at 
stifte Bekendtskab med OZ-DR577’s „Kortbølgehule“, 
hvor det især vakte Amatørernes Interesse at se 
„Morsen“ paa Strimmel.

Dermed var Stævnet sluttet, og hver gik til sit i Be
vidstheden om et vedvarende godt Samarbejde. Det 
var en vellykket Dag. 1760/OZ-DR577.

Haderslev Afdelingen
Haderslev Afdelingens næste Møde afholdes Søn

dag den 23. Marts hos Jensen paa Teknisk Skole, 
Lembckesvej 1, Haderslev. Mødetiden er som sædvan
lig Kl. 14,30. Til dette Møde er den nye Aabenraa 
Afdeling specielt indbudt. Medlemmer fra andre Af
delinger er ogsaa særdeles velkomne. Maaske kunde 
Sønderborg Afdelingen tage Revanche for Stævnet i 
Aabenraa. Der glimrede den jo, som det maaske vil 
være bekendt, ved sin Fraværelse.

Paa Mødet vil der blive arrangeret et amerikansk 
Lotteri til Fordel for Afdelingen. Alle Præmier — og 
der vil sikkert blive mange — vil blive skænket af 
Afdelingens Medlemmer og andre Interesserede. 
Skulde nogen ønske at skænke en Præmie, bedes den

ne indleveret til Johs. Jensen ,Teknisk Skole, Haders
lev, eller til mig.

Vi skal ligeledes have valgt en Kasserer til at ad
ministrere de mange Penge, vi forhaabentlig faar i 
Kassen.

De nærmere Former for et Samarbejde med Aaben
raa Afdelingen, evt. ogsaa med Sønderborg Afdelin
gen, vil ligeledes blive drøftet.

Spørgsmaal angaaende Lærebogens Stof vil saavidt 
muligt blive besvaret. OZ7CN.

Kieds 6 
Brørup Afdeling

Søndag den 23. Februar afholdtes Generalforsam
ling. Denne var besøgt af alle Afdelingens Medlem
mer. — — Fb, OBS’, lad os haabe, at det samme bliver 
Tilfældet med de fremtidige Møder. — DR500 blev 
genvalgt til Afdelingsleder og er samtidig Kasserer. 
Under „Drøftelse af Afdelingens Virksomhed“ ud
spandt der sig en livlig Diskussion, der resulterede i 
Oprettelse af et Morsekursus med første Kursusaften 
Ondag den 5. Marts. DR541 har velvilligst stillet et 
Lokale til Raadighed. Endvidere blev der oprettet en 
„Kontingent-Konto“, hvortil Afdelingens yngste 
Medlemmer paa alle Mødeaftener kan indbetale et 
Beløb, der saa udbetales dem, naar Kontingentop
krævningen fremkommer. Hermed mener vi at kun
ne undgaa et evt. Frafald af Medlemmer paa Grund 
af Restance med Kontingentet. Som Afslutning af
holdtes et amerikansk Lotteri, der indbragte et pænt 
Beløb i Afdelingens Kasse.

Indtil videre mødes vi altsaa hos DR541 til Morse
kursus hver Onsdag Aften Kl. 20,10. Kom saa, OBs’.

OZ-DR500.
Kreds 7 

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 paabegyndte Afdelingen 
Gennemgangen af Lærebogen i „OZ“. Radiotekniker 
K. A. Hauge Madsen havde paataget sig Opgaven at 
lede Gennemgangen, og Afdelingen kan glæde sig 
over her at have faaet den rette Lærer. Formanden 
bød saavel Lærer som øvrige Medlemmer velkommen 
og udtalte Haabet om, at endnu flere Medlemmer af 
Aarhus Afdeling vilde indse Betydningen af at del
tage i det paabegyndte Dygtiggørelsesarbejde. Der 
var til Gennemgangens første Aften kun mødt 9 Ama
tører, men forhaabentlig gaar det efterhaanden op for 
flere og flere af Afdelingens Medlemmer, hvor Afde
lingslokalet ligger, hvor hyggeligt det er blevet, og at 
der virkelig laves et stort Arbejde for dem, der øn
sker at deltage deri. Et særligt Lyspunkt i mere end 
een Betydning bragte to smukke Pendler, som DR341 
mødte med, og som han havde faaet Firmaet Louis 
Poulsen A/S til venligst at skænke Afdelingen. Gen
nemgangen af Lærebogen vil blive fortsat hver Man
dag.

Lørdag den 1. Marts afholdtes Maanedsmøde i de 
nye Lokaler. Der deltog 12 lokale Amatører samt 
Kredslederen for Kreds 7, OZ3FM, og DR548 fra Hor  
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sens. E. Brandy holdt her et udmærket Foredrag om 
Rørkarakteristikker. Den af Københavns Afdeling op
tagne Plade, der som en Hilsen cirkulerer blandt alle 
Afdelinger, blev afspillet under stor Interesse. Der 
blev derefter serveret Kaffe til „Folkepris“, og den 
var ægte! Der blev derefter trukket Lod om en inter
essant Bog, der var skænket af et Medlem: Hvad er 
Fysik? Det blev DR548 fra Horsens, der forsvandt 
med Bogen. Ved Kaffebordet ønskede 3FM Afdelin
gen til Lykke med de smukke Lokaler og haabede paa 
et udvidet Samarbejde mellem Horsens- og Aarhus
Amatørerne. Efter Kaffen demonstrerede Hauge 
Madsen sin interessante UHF-Opstilling for 1,25 Me
ter. Den vakte Begejstring. OZ2FL.

Kredsstævne i Aarhus
Fredag den 11. April (Langfredag) afholdes i Aar

hus et stort Kredsstævne for Kreds 7. Hertil indbydes 
specielt Horsens- og Randers-Afdelingerne, og iøvrigt 
er alle Amatører hjertelig velkomne.

Program: Ved Ankomsten vil Amatørerne blive 
modtaget paa Banegaarden og derefter indkvarteret 
til Middag hos Aarhus-Amatørerne.

Togtider:

Ankomst sydfra 1318 Ankomst nordfra ll42 — 1200

Afgang sydpaa 1900 Afgang nordpaa 2002

2145 \ kun til - 2120 1 kun til

- 23so ) Horsens - 2385 / Eanders

Efter Middagspausen samles vi Kl. 14,30 i Lokalerne 
i Vestergade, hvor OZ2Q, James Steffensen, vil holde 
Foredrag om København og Kalundborg Radio. Fore
draget ledsages af Lysbilleder. Derefter bliver der 
fælles Kaffebord og kammeratligt Samvær, herunder 
amerikansk Lotteri og Auktion. Alle maa huske at 
medtage „Varer“. Den medbragte Madpakke kan spi
ses i Lokalerne. Stævnet fortsætter, til de udenbys 
Gæster maa hjem med Toget.

For at Indkvarteringen kan blive fuldkommen, an
modes de udenbys boende Gæster om at sende Un
dertegnede et Par Ord om Ankomsten til Aarhus 
inden Søndag den 6. April.

Reserver Dagen for Paaskestævnet, og velkommen 
til det andet Paaskestævne i Aarhus.

Iøvrigt erindres Aarhus-Afdelingens Medlemmer 
om, at Lokalerne holdes aabne hver Mandag, og Ra
diotekniker Hauge genemgaar E.D.R.s Lærebog.

OZ3WK.
Randers Afdeling

Sidste Møde afholdtes hos OZ3K. Alt var fb, og 
man diskuterede ivrigt, hvor mange der kunde komme 
med til Aalborgstævnet. Vi blev 5 Amatører, og det 
blev en gevaldig Dag. Vi benytter her Lejligheden til 
at sige Aalborg-Amatørerne Tak for sidst. Det var et 
helt igennem godt Stævne. Blot var det kedeligt, at 
vi ikke fik nogle af de store Gevinster med hjem. Paa 
Hjemturen fik vi en Kupé for os selv, og der var in
gen Mangel paa „Surrogat-Gnister“. Vi morede os alle 
godt og var enige om, at det havde været en vellykket 
Dag.

Lørdag den 22. Marts mødes vi hos OZ3G, Tøjhus
havevej. OZ4AX.

Kolding Afdeling
Tirsdag den 18. Marts Kl. 20,00 mødes vi hos 

OZ7MQ, der vil fortælle lidt om Ohms Lov og andre 
Formler. OW vil servere en eller anden Slags „Kaffe“ 
for Deltagerne.

Muligheden for at oprette et Klublokale vil blive 
drøftet. OZ7MQ.

Horsens Afdeling
Horsens Afdeling afholder Møder den 6., 14., 20. og 

28. Marts Kl. 20,30. Lærebogen bliver nu gennem
gaaet for anden Gang, saa de Medlemmer, der har 

.forsømt, faar en Chance for at følge med paany. Mø
derne har iøvrigt udmærket sig ved stor Tilslutning, 
hvilket ikke mindst skyldes Ing. Rasmussens (DR548) 
grundige Gennemgang af Stoffet. Da han kender sine 
Pappenheimere, forstaar han at give hver enkelt netop 
den Opgave, der volder ham mest Hovedbrud!

OZ1GB.
Kreds 8 

Aalborg og Omegns Afdeling
Den sidste Maaneds store Begivenhed indenfor Af

delingen var naturligvis „Aalborg-Stævnet“ den 23. 
Februar, der fik et udmærket Forløb. Der henvises 
iøvrigt til det særlige Referat herom andetstedt i 
Bladet.

Til de faste Mødeaftener, Mandag og Torsdag, er 
der stadig god Tilslutning, og det har glædet os i den
ne Maaned at se nye Medlemmer iblandt os til saavel 
Studiekredsen som til vort Morsekursus.

OZ-DR384.
Den konnnende Maaneds Program:

Der vil ske en Del Ændringer i den kommende Tids 
Program i Forhold til det Arbejdsprogram, der har 
været gennemført i Vinterens Løb. Aarsagen hertil 
er Aftenskolens Ophør efter d. 13. Marts, ligesom vi 
efter 1. April ikke længere kan benytte Skolens Lo
kaler til vore to ugentlige Møder. For den sidste Halv
del af Marts Maaned kommer Mødeplanen til at se 
saaledes ud:

Mandag d. 17. Marts Kl. 20,35: Matematiske Grund
principper.

Torsdag d. 20. Marts Kl. 20,10: Morsekursus.
Søndag d. 23. Marts Kl. 14,00: Maanedsmøde for 

samtlige Medlemmer indenfor Afdelingen. Nærmere 
Program vil blive tilsendt direkte.

Mandag d. 24. Marts Kl. 20,35: Studiekredsen over 
Haandbogen.

Torsdag d. 27. Marts Kl. 20,10: Morsekursus. 
Mandag d. 31. Marts Kl. 20,35: Studiekredsen over 
Haandbogen.

Omkring 1. April vil Afdelingen forsøge Oprettel
sen af selvstændigt Klublokale. Aabningsfestligheden 
samt Planen for de Møder, der vil blive afholdt her i 
April Maaned, vil ligeledes blive sendt Medlemmerne 
pr. Post. Eventuelle Ændringer i Mødetid for de sid
ste Møder i Marts Maaned, grundet paa den normale 
Aftenskoles Ophør, vil ligeledes blive tilsendt.

Alle Oplysninger vedr. Afdelingens Arbejde kan 
faas paa ovennævnte Møder eller ved Henvendelse til 
Formanden, Thorkild Jensen, Vonsyldsgade 4, 1., Vej
gaard, eller til Kredslederen, Børge Petersen, P. 
Paghsgade 23. Indmeldelser modtages de samme Ste
der. 1517.
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QRA-RUBRIKKEN
Indregistrerede Modtagerstationer

OZ-DR575 Thorkild Jensen, Vondsyldgade 4, 1. Vejgaard,
Aalborg.

OZ-DR576 Viggo Larsen, Sønderlundsvej 5. Roskilde. 
OZ-DR577 Svend Andersen, Skibbroen 8, Aabenraa. 
OZ-DR578 Johan Th. Petersen, Offenbachsvej 29, 2. th.,

Kbhvn. V.
OZ-DR579 Edmund Milbo, Rodosvej 44 A. 1., Kbhvn. S. 
OZ-DR580 Hans Appel Christiansen, Nørregade 10, Brørup.

Nye Medlemmer
1797 - Svend Agergaard, Søndergade 53, Lemvig. (Kreds 6).
1798 - Max Sørensen, Ringkøbingvej 29, Aarhus. (Kreds 7).
1799 - Poul A. Hansen, Petersborg, Høsterkøb, Hørsholm.

(Kreds 2).
1800 - Hans Appel Christiansen, Nørregade 10, Brørup.

(Kreds 6).
1801 - Kai Rosenberg, Fayesalle 7, Thisted. (Kreds 8).
1802 - Antonius Thomsen, c/o Ing. Madsen, Sønderalle 18,

Aarhus (Kreds 7).
1803 - Theodor V. Andersen, Højbøgegaarden, Everdrup,

Snesere (Kreds 2).
1804 - Kaj Larsen, Molktesvej 21, Aalborg. (Kreds 8).
1805 - Frode Suhr, Kærlundevej 14, Aalborg. (Kreds 8).
1806 - Kai Selmer Jensen, Bredgade 8, Kolind. (Kreds 7).
1807 - Arne Jørgensen, Naffet 44, Haderslev. (Kreds 5).
1808 - Arne Juncker, Jernbanegade 1, Brørup. (Kreds 6).

Atter Medlem 
713 - Perry Scheller (OZ4FT), Parkovsvej 22, Gentofte.

(Kreds 1).
1219 - Anton Th. Pedersen, Rønnevadlund, Knarreborg.

(Kreds 4).
1576 - K. K. Mathiesen, Simmerstedvej 46, Haderslev.

(Kreds 5).
Nye Adresser

555 - O. Havn Eriksen (OZ3FL), Kirstinelund, Maribo.
(Kreds 3/3).

871 - Tage Fjordvang (OZ4TF), Aars Radio-Service, Aars.
(Kreds 6/8).

982 - K. R. W. Andersen (OZ9F), Aulum. (Kreds 7/6).
1310 - Johannes Schultz (OZ3O), Grindsted. (Kreds 5/6).
1328 - Peter Høft, Bredgade 16, Lemvig. (Kreds 4/6).
1382 - R. Jørgensen (OZ7RI), Florensvej 5, 2. tv. Kbhvn. S.

(Kreds 4/1).
1654 - Kurt Nielsen, Frøbakken 2, Søborg. (Kreds 1/1).
1691 - Henry D. Kardel, Sylows Alle 7, København F.

(Kreds 1/1).
1761 - Svend E. Andersen, Skibbroen 8, Aabenraa.

(Kreds 5/5).
1796 - Thorkild Kjeldgaard, Christiansgade 1, Aalborg.

(Kreds 8/8).
Slettet af Medlemslisten fra Januar 1941

112 - Søren Jensen, Laurbjerg. (Kreds 7). (Udmeldt).
298 - Niels L. Ibsen (OZ7SS), Brønshøj. (Kreds 1). (Udmeldt). 
512 - K. A. J. Larsen (OZ7KL), København NV. (Kreds 1).

(Udmeldt).
516 - K. A. Christensen (OZ7KA), København NV. (Kreds 1).

(Udmeldt).
681 - H. Larsen (OZ7HR), København K. (Kreds 1).

(Udmeldt).
775 - Johan Krøner (OZ3IK), København N. (Kreds 1).

(Udmeldt).
824 - Ove H. Jensen (OZ8Y), Brønshøj. (Kreds 1). (Udmeldt). 
866 - A. Krøyer (OZ2AK), København K. (Kreds 1).

(Udmeldt).
888 - Hugo Pedersen (OZ4W), Valby. (Kreds 1). (Udmeldt). 
952 - O. F. E. Andersen (OZ7FA), Hørsholm. (Kreds 2).

(Udmeldt).
967 - N. Chr. Hansen, Femø. (Kreds 3). (Udmeldt).
993 - H. O. Petersen (OZ8H), Hellerup. (Kreds 1). (Udmeldt). 

1055 - Ove Thomsen (OZ1FD), Nørre Sundby. (Kreds 8).
(Udmeldt).

1074 - O. L. Jensen, Charlottenlund. (Kreds 1). (Udmeldt). 
1359 - Fred Helsted Jensen, Maaløv. (Kreds 1). (Udmeldt). 
1389 - Georg Jensen, Valby. (Kreds 1). (Udmeldt).
1408 - Mogens Vibe Jespersen, Lyngby. (Kreds 1).

1429 - Svend Clausen (OZ3S), Middelfart. (Kreds 4).
(Udmeldt).

1535 - Bent Veit, Kastrup. (Kreds 1). (Udmeldt).
1538 - Børge Jørgensen, Brønshøj. (Kreds 1).
1585 - Svend Dorph-Petersen (OZ7DP), Herlev. (Kreds 1).

(Udmeldt).
1649 - Harald Garkier, København Ø. (Kreds 1). (Udmeldt). 
1670 - Birger Kopp, Hellerup. (Kreds 1). (Udmeldt).
1692 - Benny Stahl, Løve. (Kreds 2). (Udmeldt).
1719 - Niels E. Kopp, Helsingør. (Kreds 2).
1720 - Erik Ploug Jakobsen, Marslev. (Kreds 4).

CQ oz de LA
E. D. R. har modtaget følgende Brev fra en norsk 

Amatør:
„Jeg tillader mig herved at spørge, om De kender 

en dansk Radioamatør i 17—18 Aars Alderen, der vil 
korrespondere med en norsk Gut i samme Alder, og 
som er interesseret i Radio. Jeg holder af at læse den 
flotte Bog, som De har udgivet („Kortbølgeradio“), 
men jeg kan ikke store Ting vedrørende Radio, og 
derfor tænkte jeg, at der var en dansk Amatør, som 
vilde lære mig noget.

Med mange Hilsener Arne Hauptmann,
S. Enggt. 5A, Horten, Norge.“

Samtidig med, at vi giver Plads for ovenstaaende 
Brev, skal vi oplyse, at E. D. R. for Øjeblikket er helt 
uden Kontakt med Amatørorganisationer i andre nor
diske Lande. Norges og Sveriges Amatørorganisatio
ner har i 1940 kun udsendt eet Numer af deres Med
lemsblad, hvilket i allerhøjeste Grad tyder paa, at 
Foreningsarbejdet i begge Lande er stagneret, hvad 
vi meget maa beklage. Det er derfor ikke underligt, 
at ovennævnte Amatør retter Henvendelse til E. D. R., 
og der er sikkert blandt „OZ“s mange Læsere een 
eller flere Amatører, der gerne vil paatage sig den 
særdeles smukke Opgave at lære den norske Amatør 
noget om Radio og derved være medvirkende til i en 
Brydningstid at arbejde for Amatørernes internatio
nale Kammeratskab og ikke mindst for de nordiske 
Landes Amatørers Fællesskabsfølelse. 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: Reklametrykkeriet (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. Marts.
Trykt i Reklametrykkeriet (P. Busch), Aarhus.
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