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FM ■ TEST
Det er snart længe siden, at Ordet Test har været
nævnt i „OZ“ i Forbindelse med Begivenheder, hvor
Amatørerne i vort lille Land selv var Deltagere. Naar
det derfor nævnes nu i Forbindelse med FM, fristes
Læserne maaske til at tro, at det drejer sig om WHams, men det drejer sig ikke desto mindre om OZAmatører. Begivenhederne er rykket ind paa Livet af
os derved, at Statsradiofonien som meddelt i et tidli
gere Numer paabegynder Udsendelser for FM til Ef
teraaret, og E.D.R.s Hovedbestyrelse har taget Initia
tivet til at arrangere en Test for alle Medlemmer af
E.D.R., som paa dette Omraade kan tænke sig at være
med til at yde Bidrag til Belysning af Rækkevidden
m. m. af Udsendelserne.
Helt uden Kendskab til FM kan „OZ“s Læsere-ikke
siges at være, da der jo i den senere Tid har været
flere Artikler om dette specielle Emne, og flere vil
følge efter i det Omfang, som er nødvendigt. Der er jo
ogsaa Amatører, der gennem længere Tid har eksperi
menteret med FM og har Modtagere specielt til dette
System. Eksempelvis nævner vi DR-Lederen, som vi
er sikker paa fortsat gerne stiller sine Erfaringer til
Raadighed, baade gennem „OZ“ og paa anden Maa
de. Systemet for FM kommer jo fra USA, og man fri
stes da til at tro, at W-Amatørerne har beskæftiget
sig en Del dermed, især da de er saa heldigt stillede,
at de ogsaa kan tage Senderen i Betragtning, men
dette er ikke Tilfældet, idet W1DF, „QST“s T.R.,
netop gør opmærksom paa, at amerikanske Amatø

rers Brug af FM har været lille. Vi kan derfor ikke
støtte vort Arbejde til Resultater derfra, men dette
skulde jo i Stedet for at afskrække os netop gøre det
mere tillokkende selv at beskæftige os dermed.
En FM-Test kan jo, som Forholdene for Øjeblikket
stiller sig for Amatørerne her i Landet, kun komme
til at bestaa i en Aflytningskonkurrence i Forbindelse
med Statsradiofoniens Udsendelser, og Aflytningen
kan da gælde Rækkevidden af Hørbarheden m. m., jfr.
DR-Lederens Indlæg i sidste Numer af „OZ“. Vi ved,
at det teoretisk kun er muligt at høre FM-Udsendel
ser over en vis Afstand, som nærmest kan betragtes
som et Lokalomraade, hvorfor vi ingen Garantier har
for at høre Stationen udenfor denne Afstand, men vi
ved ogsaa, at Teori kun er rigtig, medmindre Praksis
beviser noget andet. Dette er ofte sket indenfor det
Felt, hvor vi lægger vort Arbejde, og den kommende
Test vil give os Erfaringer paa endnu et Omraade.
De nærmere Regler for Testen vil blive bekendt
gjort senere, men vi kan dog nu meddele, at Delta
gerne i Testen vil modtage et særligt Diplom, ligesom
der ogsaa vil blive Præmier til de bedste Rapporter.
Bedømmelsen af Rapporterne vil blive foretaget af
Generaldirektoratets Teknikere, som har givet Tilsagn
derom, og der maa naturligvis tages Hensyn ved Præ
mieringen til saavel Afstand fra Senderstationen som
Modtager m. fl. Forhold. Som vi maatte formode, har
Generaldirektoratet vist den særlige Test særdeles
stor Interesse, men det ligger jo ogsaa i Sagens Natur.

A. S.
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AENE HANSEN, OZ2ED, og
PAUL STØRNER, OZ7EU

SW-4

For nogen Tid siden fik vi stillet den Opgave at
ombygge en ældre Amatørmodtager efter moderne
Retningslinier. Der blev stillet forskellige Krav. Mod
tageren skulde altid være klar til Brug, uden forud
gaaende Opledning og Isætning af diverse Spoler, saa
det var nødvendigt at forsyne Modtageren med fast
indbyggede Spoler. Den skulde benyttes i en Storby
med mange Amatører i Nærheden, saa vi valgte at
lave Modtageren efter Superprincippet for at faa den
fornødne Lokalselektivitet. Der skulde baade kunne
modtages CW og Fone, saa vi skulde enten have BeatOscillator paa den eller Tilbagekobling paa Detektor
røret. Da Rørene paa Forhaand var givet, maatte vi
vælge det sidste. En Del andre Komponenter skulde
ligeledes anvendes, blandt andet en Togangs-Konden
sator. Vi kunde derfor ikke lave Modtageren med
Højfrekvensforstærkning. Vi valgte saa at lave Mod
tageren med et Trin Mellemfrekvensforstærkning, og
for at faa saa stor Spejlafstand som muligt lavede vi
Mellemfrekvensen paa 1600 kHz. Denne giver ganske
vist ikke saa stor Forstærkning som f. Eks. 450 kHz,
men med Spoler af den bedste Type giver den rigelig.
For ikke at overbelaste Detektorrøret ved kraftige
Signaler, anvender vi Regulering paa Mellemfre
kvensrøret. Vi kunde selvfølgelig ogsaa have taget
Blandingsrøret med her, men det udelod vi for ikke
at faa mere Frekvenskastning end højst nødvendig
ved Reguleringen. Kan Røret ikke reguleres helt ned,
anbringes en Modstand paa ca. 0,4 Megohm fra + til
Katode paa Røret. Da Mellemfrekvensbaandfiltrene
er meget løst koblede, indvirker Reguleringen kun
meget lidt paa saavel Tilbagekoblingen paa Detek
toren som paa Mellemfrekvensens Afstemning, der er
bestemt ved første Mellemfrekvenstransformator. Til
Mellemfrekvenstransformatorer anvender vi 4 Stk.
SIEMENS Haspelkerner. Disse anbringes 2 og 2 paa
et Par Stykker Pertinaxplade med en Afstand mel
lem Spolerne paa 45 mm. Der vikles 48 Vindinger
20 X 0,05 Litze paa hver Kerne, 16 i hver Rille, og
til Parallelblok anvender vi en 100 pF Glimmerblok
over hver Spole. Paa sidste MF-Transformators Git
terspole vikles endvidere Tilbagekoblingsspolen. Den
lægges i den Rille, der er nærmest Minus, og bestaar
af 5 Vindinger 0,1 Traad lagt oven paa de andre
Vindinger.
MF-Transformatorerne, i hvert Fald den anden,
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skal indkapsles. Vi har her anvendt firkantede Kob
berskærme af Dimensionerne 55 X 55 X 100 mm.
Pertinaxpladerne anbringes saaledes i Skærmene, at
selve Spolerne ligger midt i med lige meget Luft til
alle Sider. Dette har en Del at sige for at faa den
mindste Dæmpning af Spolen og derved den største
Godhed. I den Side af Skærmene, der vender bagud,
bores ud for Skruekernerne 10 mm Huller til Juste
ring. I 2. MF-Transformator ligger endvidere Gitter
komplexet C14—R8. Ledningen herfra til Gittertop
pen paa Røres afskærmes.
Spolesystemet. — Her er et Felt, som Amatørerne
selv kan arbejde med, men vi skal her beskrive det
i Modtageren anvendte. Der er 5 Omraader, 10, 20, 40,
80 og 160 Meter-Omraaderne. Paa det sidste dækker
Modtageren fra 150 til 170 Meter, paa de andre kun
Amatørbaandene med en lille Smule udenfor til hver
Side. Til 10 og 20 Meter har vi anvendt Trolitulforme,
21 mm i Diameter 40 mm lange med 25 Riller. Vi kan
af saadanne 2 Forme faa baade 10 og 20 Meter- Spo
lerne ved at skære dem over. Paa de andre Omraader
anvendes SIEMENS firkamrede Trolitulform til 8,5
mm Kerne. Der anvendes Jern af 5-Typen, Kortbølge-

Spoletabel
L1

L2

L3

10 Meter

5

2

5

20 Meter

12

3

11

40 Meter

18

5

14

80 Meter

35

8

27

160 Meter

72

10

39

Stykliste

jern. For at simplificere Spole- og Omskiftersystem
lidt, sætter vi Antennen kapacitivt ind paa Gitterkred
sen. Vi anvender her en Trimmer, der er skruet
temmelig godt ud, og det giver tilstrækkeligt. Til
Baandspredningen anvender vi Seriekondensatorer,
og disse er alle Trimmere af Frekventittypen, 40 pF.
De kan faas samlede, 5 og 5, og anbringes isoleret i
Nærheden af de Ledninger, der kommer fra Dreje
kondensatorerne. 10 og 20 Meter-Spolerne hænger
frit i Ledningerne, og de øvrige sættes paa et Par
Stykker Pertinaxplade og anbringes oven paa Chas
siset. Paa Fotografiet ses kun 40 og 80 Meter-Spolerne
ovenpaa, 160 Meter kom først bagefter. Udfor hver
Spole sættes den tilhørende Trimmer, som ogsaa er
af Frekventittypen paa 40 pF med Undtagelse af Antennetrimmeren til 80 Meter, der er med ekstra Ind
læg til 90 pF. Trimmerne til 10 og 20 Meter skrues
fast paa Sidestykket saa nær de paagældende Spoler
og Omskifterlameller som muligt. Indjusteringen paa

R 1 50 k-Ohm 1 Watt

C 1 Trimmer 40 pF

R 2 300 Ohm ½ Watt

C 2 - C 3 Afstemningsk.

R 3 50 k-Ohm ½ Watt
R 4 30 k-Ohm 1 Watf

2X90 pF
C 4 - C5 0,1 μF

R 5 90 k-Ohm ½ Watt

C 6 100 pF Glimmer

R 6 300 Ohm ½ Watt

C 7 500 pF Glimmer

R 7 50 k-Ohms Potentiom.

C 8, 9, 10 og 11. 100 pF

R 8 1 Megohm ½ Watt

Glimmer eller Ker.

R 9 50 k-Ohm ½ Watt
R 10 100 k-Ohm ½ Watt

C 12 - C 13 0,1 μF
C 14 100 pF Glimmer

R 11 50 k-Ohms Potentiometer

C 15 Trimmer 40 pF

R 12 200 k-Ohm ½ Watt

C 16 1 μF

R 13 30 k-Ohm ½ Watt
R 14 0,5 Megohms Pot.

C 17 10000 pF

R 15 160 Ohm 1 Watt

C 20 1 μF

C 18 - C 19 50 pF

R 16 100 Ohm 1 Watt

C 21 500 pF

R 17 100 Ohm 1 Watt

C 22 25 μF Volt Elektrolyt
C 23 2 μF
T Trimmer. Se Tekst

TR. Udgangstransformator 7000 Ohm
Rør. Philips eller Tungsram. ECH11, EF9, EF6 og EL3
Omskifter. 3 Dæk. 5 Stillinger. Torotor, Prahn, MEC

Baandene sker ved 10 og 20 Meter med Trimmerne
i Bunden og Serietrimmerne i Toppen af Baandene.
De andre Omraader paa samme Maade, dog anvendes
her tillige Kernerne for at faa saa god Sporing mellem
Kredsene som muligt. Paa Grund af den anvendte
Mellemfrekvens er der jo temmelig stor Forskel paa
Spolerne i Indgangs- og Oscillatorkredsen. F .Eks. har
vi paa 80 Meter-Omraadet Oscillatorkredsen afstemt
nede mellem 50 og 60 Meter.
Tilbagekoblingen styres af Trimmeren C15 og Po
tentiometret R11. C15 afstemmes fast saaledes, at
Røret gaar i Sving, lige før R11 naar det Punkt, hvor
Røret giver størst Forstærkning. Her er Koblingen
overordentlig blød og behagelig.
Foruden Regulering paa Mellemfrekvensrøret har vi
ogsaa
Lavfrekvensregulering
med
Potentiometret
R14, og dette, der er med paamonteret Afbryder af
Træk-Tryk-Typen,
er
tillige
Sende/Modtage-Om
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skifter. I Anode og Skærmgitter paa Udgangsrøret er
Stabiliseringsmodstandene R16 og 17 for ultrahøje
Svingninger anbragt.
Modtageren er opbygget paa et Metalchassis af
Dimensionerne: Længde 300 mm, Bredde 210 mm og
Højde 70 mm. Det er indbygget i en Metalkasse med
skraa Frontplade; dette giver en yderst behagelig Af
læsning af Skalaen. Skalaen er, som tidligere omtalt
her i Bladet, lavet af en gammel LK-Skala og en Cel
luloidtransportør. Placeringen af de forskellige Dele
fremgaar iøvrigt af Fotografierne. For at faa den rig
tige Placering af Kondensatoren er et Stykke af Chas
siset skaaret igennem og bukket skraat nedad.
Strømforsyningen til Modtageren sker fra en sær
skilt Eliminator gennem et firslaaet Kabel. Midt

i Kortbølgemodtagere
for Vekselstrøm
OZ-DE283 Harald Olsen

Til en Kortbølgemodtager for fuldstændig Drift fra
Vekselstrømsnet maa man stille større Krav med Hen
syn til Brumfrihed end til normale Radioapparater.
Kortbølgemodtageren maa ved Modtagning paa Ho
vedtelefon arbejde lige saa roligt som en Batterimodtager. Ved rigelig Dimensionering af Filteret kan man
almindeligvis let opnaa dette. I mange Tilfælde fore
kommer det dog, at Kortbølgemodtageren, selvom den
arbejder fuldstændig roligt, dog giver en Brumme
tone, naar Tilbagekoblingen trækkes op. Saafremt der
er sørget for tilstrækkelig Filtrering af Detektorens
Anodespænding, afhjælper en Blok paa 50000 til
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punktet af Glødestrømsviklingen er sat til Minus i
Ensretteren. Ændring af Diagrammet til Jævnstrømseller Universaldrift vil Amatørerne let selv kunne
foretage. Der anvendes saa f. Eks. CL4 i Udgangen.
De øvrige Modstands- og Kapacitetsværdier er de
samme. Til Slut skal vi give Data for de anvendte
Spoler. L1 og L3 vikles for 10 og 20 Meter af 1 mm
blank Kobbertraad. For de andre Omraaders Ved
kommende af 20 X 0,05 Litze. L2 vikles med alminde
lig 0,2 mm Traad. For 10 og 20 Meter vikles ind
imellem de nederste Vindinger af L3. Til de andre
Omraader fordeles L3 i de tre Kamre, og L2 vikles i
det sidste.
For at gøre Modtageren helt komplet skal vi i et
følgende Numer beskrive en „Preselector“ til denne.

100000 pF over Nettransformatorens Sekundærside i
Reglen Genen. Gør den det ikke, saa naar man for det
meste Maalet, naar man symmetrierer Nettransforma
torens Primærside med 2 Blokkondensatorer paa 1000
til 3000 pF.
Et særligt mærkværdigt Fænomen kan ofte iagt
tages. Modtageren arbejder f. Eks. fuldkommen rolig
paa 10, 40 og 80 Meter Baandene, men paa 20 Meter
gør en Brummetone sig bemærket. Her drejer det sig
aabenbart om et Resonansfænomen, som overføres fra
Rørenes Glødetraade eller Katoder. Saaledes kan det
f. Eks. ske, at Glødeviklingen for Ensretterrøret og
de Kapaciteter, der staar i Forbindelse med den, lige
har Egenresonans paa 20 Meter. Dette Fænomen kan
i næsten alle Tilfælde undgaas, naar man lægger en
Blok paa 10000 pF fra hver Side af Ensretterrørets
Glødevikling til Jord.

A . G. WERKEMA,

PA0PX,
Huizum,

Holland

»CQ NVIR«
Oversat af OZ7MP,
MATHIAS
POULSEN

I Virkeligheden er disse Resonnementer ikke helt.
rigtige; thi med Hensyn til de ganske gode Trans
missionsmuligheder paa 28 MHz Baandet havde man
dog egentlig ikke ventet de gode Resultater, som man
her har set. Som bekendt skyldes Størsteparten af
de store Resultater jc den forhøjede Solaktivitet ved
Tider, hvor der er max. Solpletfænomener, andre
Indflydelser ladet ude af Betragtning. Teorien, at
10 m-Bølger under Solpletperioder skulde faa en

teret, et andet ikke, minder os om de sidste Aars
Undersøgelser, hvor Fig. 2 viser et Tilfælde:
Naar der samtidig udsendes 14 og 28 MHz Signaler,
og disse træffer Ionosfæren, kan det forekomme, at
14 MHz bliver reflekteret, men 28 MHz ikke. De
første bliver tilbagekastet og kommer tilbage til Jor
den, mens de andre kan blive afbøjet en Smule for
saa at gaa tabt i Rummet. Ved Prøver foretaget paa
samme Tid og under samme Udsendelsesforhold, har
man observeret, at Signaler under 14 MHz blev
reflekteret, mens saadanne over 30 MHz ikke blev
det.
Overfor Bølger omkring 10 m maa det ioniserede
Lag forholde sig anderledes end overfor 20 m Omraadet. For hvert Omraade gælder, at jo lavere Fre
kvens, des større Muligheder for Reflektion, og jo
mere intensiv Ionisation af Ionosfæren, des større
Mulighed er der for, at de højere Frekvenser bliver
reflekteret. Grænsetilfælde og Absorbtion er her ladt
ude af Betragtning, da disse Faktorer har stor Ind
flydelse paa Muligheden for Reflektion.

Skip-Distance (Den døde Zone)
særlig god „Medtagelse“ i de øverste Luftlag, er i
de sidste Aar blevet fastslaaet, men hvem ved hvilke
ukendte Naturfænomener, der i Løbet af de kom
mende Aar endnu kan aabenbare sig i Forbindelse
med Transmissionen paa ultrahøje Frekvenser.
Nu, da den elleveaarige Solpletperiode er ved at
sluttes, og vi har Solpletminimum om faa Aar, gaar
28 MHz Baandet sikkert en meget stille Tid i Møde.
Det er dog af stor Vigtighed at foretage daglige
Observationer særlig i Omegnen af ovennævnte
Baand i Forbindelse med mulige Transmissioner over
længere Afstande foraarsaget af andre Grunde, der
ikke staar i direkte Forbindelse med Solpletfæno
menerne. Der er paa dette Omraade endnu meget
videnskabeligt Arbejde at forrette, og vi tilraaber da
Amatørerne: Lad jer nu ikke tage dette Arbejde ud
af Haanden, som I med stor Ærgerrighed har paa
begyndt! Amatører af i Dag og af Fremtiden kan der
ved nyttiggøre sig. Make history, old man!
Det Fænomen, at af Bølger, der udsendes med for
skellige Frekvenser, bliver et bestemt Baand reflek

Med Hensyn til Skip-Distancen er det her af Vig
tighed, under hvilken Vinkel Radiobølgerne træffer
Ionosfæren. Staar vi ved Stranden og kaster en Sten i
Vandet, er der ingen Mulighed for, at denne kommer
tilbage til Overfladen ved egen Bevægelse, naar vi
kaster Stenen saaledes i, at den træffer Overfladen
under en stor Vinkel. Rammer den derimod Over
fladen under en lille Vinkel, er der stor Mulighed for,
at den bliver afbøjet og fortsætter sin Vej over Van
det et Stykke endnu.
Disse to simple Eksempler kan vi nu bruge til Sam
menligning med Indfaldsvinkelen, hvorunder Radio
bølgerne træffer Ionosfæren. Træffer Bølgerne saa
ledes Ionosfæren under en stor Vinkel, vil de ikke
blive tilbagekastet. Er Vinkelen derimod lille, er der
stor Mulighed for Tilbagekastning og for at naa
Jorden igen. Der bestaar et bestemt Forhold mellem
den Vinkel (med Hensyn til Ionosfæren), hvorunder
Bølgerne bliver udsendt, og Stedet paa Jorden, hvor
de atter vender tilbage. Se Fig. 2.
I Forbindelse med Reflektionen af Radiobølger har
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vi før ofte hørt, at Indfaldsvinkelen er lig med Ud
faldsvinkelen. Man har her haft ideale Tilfælde for
Øje og tænkt paa Ionosfæren som en mere eller
mindre tæt omliggende Masse. Det kan dog ogsaa
forekomme, at Radiobølgerne tilbagelægger en mere
eller mindre lang Vej i Ionosfæren, inden de igen
træder ud af denne og vender tilbage til Jorden.
Sidstnævnte Tilfælde kan saaledes staa i Forbindelse
med Lang-Skip-Distancen. Naar altsaa Radiobølgerne
bliver udsendt under en stor Vinkel m. H. t. Iono
sfæren, og de derved bliver reflekteret, bliver Afstan
den fra Sendersted til Modtagersted kort, og man
taler da om „short-skip“ (lille død Zone). Denne Af
stand bestemmer altsaa, hvad vi i daglig Tale kalder

Skip-Distancen. Bliver nu Bølgerne sendt mod Iono
sfæren under en lille Vinkel, da bliver Afstanden
mellem Sendersted og Modtagersted større, og vi har
saa „long-skip“ (stor død Zone), Fig. 3.
Vi har tidligere bemærket at Skip-Distancen ikke
alene bestemmes af Indfaldsvinkelen med Ionosfæren.
Disse Forklaringer er dog tilstrækkelige. Som vi alle
rede har erfaret, er Muligheden for Reflektion større,
naar Bølgerne træffer Ionosfæren under en mindre
Vinkel end den kritiske. Derimod ringere, naar denne
Vinkel bliver større. Se Fig. 3. Alle Bølger, udsendt
under en større Vinkel end den kritiske, skulde altsaa
gaa gennem Ionosfæren, mens de under en mindre
Vinkel udsendte vender tilbage til Jorden (saakaldt
„low-angle radiation“).
I Skip-Distance Omraaderne, d.v.s. fjernt fra Sen
deren og det Sted paa Jorden, hvor Signalerne bliver
modtaget, skulde de af Senderen udsendte Signaler
ikke kunde modtages.
Observationer har vist, at Radiobølger, som atter
naar Jorden (se Fig. 3) f. Eks. ved Punkt A, kan
blive tilbagekastet igen herfra til Ionosfæren, herfra
atter tilbagekastet og f. Eks. naa Jorden ved B. Saadanne Reflektioner er mulige to, tre og flere Gange
og forekommer især ved Udsendelser over lange Af
stande. Amerikanerne bruger herfor Ordet „hop
transmissions“. Ved Hjælp af et simpelt Forbillede
kan vi let forestille os Sagen: I vor Barndom har vi
ofte prøvet at .^slaa Smut“, d.v.s. lade en egnet Sten
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træffe Vandoverfladen under en lille Vinkel. Hvis vi
var heldige, kunde vi se, at Stenen frigjorde sig flere
Gange fra Vandoverfladen og saaledes tilbagelagde et
større Stykke over Vandet. Det samme kan nu ske
ved Forplantningen af Radiobølger. Vandoverfladen
kan vi erstatte med Jordoverfladen, og de Punkter,
hvor Stenen er i sin højeste Stilling, med Ionosfæren.
Ogsaa omvendt kan Lignelsen gælde.
Praksis har vist, at det maksimale „Spring“ for en
Radiobølge, reflekteret af F2-Laget, andrager ca. 3500
km og for E-Laget 1700 km.
Ved Hjælp af Fig. 3 kan vi yderligere lære følgende:
Ved T udsender en Sender Radiobølger. Ifølge Sagens
Natur træffer disse Bølger Ionosfæren under forskel
lige Vinkler. I det ene Tilfælde modtages Signalerne
ved A, reflekteres herfra og atter fra Ionosfæren og
modtages endelig ved B. Andre Bølger træffer Iono
sfæren under en mindre Vinkel og naar B med kun
een Gangs Reflektion. Ankommer nu disse Signaler
med stor Faseforskydning, op mod 180°, bliver Mod
tagestyrken minimal (Dæmpning). Ankommer de i
samme Fase, faar vi max. Modtagestyrke (Forstærk
ning). Faseforskydningen kan ændres med Tiden og
dermed ogsaa Modtagestyrken. Vi kan altsaa antage,
at den Slags Fadingfænomener skyldes Interferens
mellem de i forskellig og varierende Fase ankom
mende Signaler.
(Fortsættes.)

Ogsaa en Støjkilde
Hvor ofte har vi ikke forgæves prøvet at finde
Aarsagen til en generende Støj og Knasen i Mod
tageren. Alt tænkeligt har været undersøgt, men
Støjen vedblev. I Januar Nr. for 1940 af det tyske
Blad „Radio-Mentor“ gøres opmærksom paa en Støj
kilde, som man normalt ikke regner med, selv om
Støj i Modtageren kan stamme fra de mest mærk
værdige Steder. Det er Kakkelovne, Komfurer og
lignende, Bladet henviser til. Den stadige Luftstrøm
og de foranderlige Temperaturer bevirker let en
Opladning af de forskellige rustne Dele; nogle faar
positiv Ladning, og andre faar negativ. Ved Udlad
ningen af disse smaa Spændinger fremkommer saa
Støj og Knasen i Modtageren. Man gør altsaa rigtigt
i, naar man søger efter en mystisk Støjkilde, ogsaa
at undersøge denne Mulighed. Det gøres lettest ved
at anbringe Antenneindføringen i Nærheden af den
formodede Støjkilde, saa bliver Støjen kraftigere.
Alle andre større Metalkonstruktioner, imellem hvis
enkelte Dele der ikke er fast Forbindelse, kan be
virke de samme Fænomener.
TR.

uden Højfrekvensforstærkning

TIPS

Af OZ2OB. Mørck-Larsen

Mikrofontransfomator til dynamisk Mikrofn
Til min Super, der ikke har Højfrekvensforstærk
ning, har jeg bygget følgende lille Forsats, og Resul
taterne med denne har været saa straalende, at jeg
og de Amatører, der har hørt den, mener, den burde
beskrives i „OZ“. Som Rør har jeg anvendt en af de
gode gammeldags Trioder, idet jeg ikke kunde faa et
1,4 Volts Rør (IN5G) til at gaa langt nok ned i Bølge
længde. Med A415 kunde jeg komme helt ned paa
12 Meter, dog skulde der her Trimmere imellem som
vist paa Tegningen.
Naar Forsatsen er rigtigt indstillet, og Tilbagekob
lingen er trukket godt op, har den en kolossal Virk
ning. Den er prøvet ikke alene paa min egen Super,
men ogsaa paa en Del andre Amatørsupere. En Fone

Mange har prøvet at bruge en permadynamisk
Højttaler som Mikrofon, men som Regel med daarligt Resultat. Tonen blev meget dyb og unaturlig.
Dette skyldes, at Membranens Resonansfrekvens lig
ger temmelig langt nede, hvad den jo ogsaa skal som

Højttaler, men som Mikrofon er det ikke saa godt.
Her maa vi have de dybe Toner undertrykt, og det
gør vi med den her viste Transformator, som vi finder
i Tungsrams tekniske Meddelelser for August 1938.
Der bruges ikke Jernkerne. Transformatoren vikles
paa en Form af to runde Skiver Pertinax og et Stykke
15 mm rundt Ebonit. Primærviklingen bestaar af 200
Vindinger 0,3 mm Emailletraad og vikles imellem Se
kundærens to Halvdele som vist paa Tegningen. Se
kundæren bestaar af 2 X 10000 Vindinger 0,1 mm
Emailletraad. Mellem Primær og Sekundær lægges
lidt Isolationsmateriale (Olielærred, Isolerbaand etc.).
Transformatoren skal helst indkapsles i en Metalbox.
T. R.
Station, der kun lige kan anes uden Forsatsen, slæber
den ind med fuld Styrke.
Med en 2-Dæks Omskifter kan den tilsluttes Supe
ren paa en behagelig Maade, idet man i Nul-Stilling
har Glødestrømmen afbrudt og Antennen kortsluttet
til Modtagerens Antennebøsning. I Nr. l-Stilling har
man Glødespænding paa samt det mest anvendte
Spolesæt o. s. v.

/XUtKSj

Bemærkninger af T.R.
OZ2O har anvendt et A415 i sin Forsats, idet 1N5G
ikke kunde gaa langt nok ned i Bølgelængde. Vi vil
have Grund til at tro, at f. Eks. et Rør som Philips
DF22 vil egne sig glimrende til en saadan Forsats.

Det er med Glæde, vi erfarer, at to af vore afholdte
Amatører, OZ2VH og OZ2Q, er blevet forfremmet
til henholdsvis Overassistent og Telegrafingeniør. Idet
vi bringer Meddelelsen videre til vore Læsere, gratu
lerer vi paa det hjerteligste.

Hvad en demonteret Sender kan bruges til!
Efter CQ-N.V.I.R.
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Fra Københavns Afdelings Foredrag
i Februar
Paa det øverste Billede ses OZ7BO i Færd med at demonstrere
de fine Philips Instrumenter. — Det nederste Billede viser en
Del af Tilhørerne.

sker det!
Der var engang et gammelt Rør, et stolt gammelt
Rør. — Det havde virkelig Grund til at være stolt,
for det havde pjasket rundt i de korte Bølger i mange
Aar uden at komme noget til, og det er der ikke
mange, der gør! Men selv om det var et stolt gammelt
Rør, var det dog ikke for stolt til at svare, naar det
blev spurgt. Og det blev spurgt. En svag pibende
Stemme sagde: „Sig mig, gamle Rør, hvad er det
egentlig, der sker, naar du staar der og lyser og var
mer? Jeg bliver sommetider helt bange for, at der skal
gaa Ild i noget, og jeg er saa angst for alt, hvad der
smager af Ild?“ — Det var nemlig en Gitterafleder,
der talte, en gammel mager Gitterafleder, blot en
Blyantstreg paa et Stykke Karduspapir, — men den
virkede.
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„Joh, det skal jeg gerne prøve at forklare dig“,
sagde det gamle Rør, „det er en temmelig videnskabe
lig Historie, men jeg skal prøve, om jeg kan forklare
dig det med saa lidt Videnskab som muligt. Lad os
først se paa min fine tynde Glødetraad. Den bestaar
af Atomer, og der er saa mange af dem, at jeg ikke
selv kan holde Tal paa dem. Hver af dem bestaar af
en lille bitte Klump, — det er Kernen —, og uden
om den kredser der en Del endnu mindre Klumper,
— det er Elektronerne. Disse Elektroner er negative
og har det iøvrigt saadan, — som saa mange andre —,
at de bliver livligere, naar det bliver varmt. Altsaa,
naar Traaden bliver glødende, faar de saa meget Fart
paa, at de farer væk fra Kernen, ligesom naar de gale
Mennesker svinger en Sten i en Snor, og Snoren saa
springer. Elektronerne farer altsaa af Sted, ja, de farer
endda helt ud fra Glødetraaden, og saa svæver de
som en Sky omkring denne. Nu er det saadan, at de
negative Elektroner holder lige saa meget af alt, hvad
der er positivt, som Fluer holder af Sukker. Kernen
er positiv, derfor holder de sig normalt omkring den.
Men naar de er kommet væk fra Glødetraaden bli
ver de raadvilde og stimler altsaa sammen i en Sværm
og laver Opløb. Men pludselig tager de alle Retning
mod Anoden; ■— der blev nemlig sat positiv Spæn
ding paa den.
Paa Vej til Anoden passerer de gennem Gitret,
men det generer dem ikke meget, og i Løbet af
0,0000000001 Sekund har de naaet Anoden, hvor de
straks ophæver en Del af den positive Elektricitet;
men straks strømmer der ny til, det er det, der kaldes
Anodestrøm. Naar Sværmen passerer Gitret, sker der
ikke noget, hvis der ikke er Spænding paa det. Hvis
derimod Gitret er positivt, tiltrækkes Elektronerne
ogsaa af det, de faar endnu mere Fart paa, der bliver
Plads til flere, der kommer flere hen til Anoden, og
der gaar mere Anodestrøm. Nogle rammer det posi
tive Gitter og ophæver lidt af den positive Spænding,
og ny strømmer til, det er Gitterstrøm. Hvis Gitret
bliver negativt, stejler Elektronerne foran det som en
Hest ved en Forhindring. De vil ikke gerne i Nærhe
den af noget negativt, og altsaa nødigt igennem det
negative Gitter; det lykkes for nogle, men ikke for
nær saa mange som før, og Anodestrømmen synker
altsaa. Synes du, det er svært at forstaa?“
„Nej“, sagde Gitteraflederen. „Jeg tænker det igen- t
nem en Gang til, saa gaar det nok“.
„Ja, gør du det, saa vil jeg tage mig en Lur ovenpaa
den Anstrengelse“, sagde det gamle Rør og strakte
sine krogede Ben. — Og saa faldt det i Søvn og drømte
om den Tid, da det hos en Amatør dirigerede en Del
af de muntre Kortbølgers rytmiske Prikker og Stre
ger.
OZ-DR212.

Redigeret at Kliud Lifgring. OZ-DR152

Skal vi saa prøve at forny

O-V-l
AtO-V-1 er den mest yndede Modtager for Amatører
ne, kommer man ikke uden om; det behøver vi ikke at
diskutere. Men er vi ikke ved at blive konservative i
Valget af de Opstillinger, vi benytter, naar vi skal til
at lave en ny O-V-l? Er det ikke nøjagtig de samme
Diagrammer, man ser i alle Radiotidsskrifter, saa
snart der er Tale om denne gamle, prøvede Modtager?
Hvis vi stadig vil gøre os fortjente til Navnet eksperi
menterende Radioamatører, er det saa ikke paa Tide,
vi ser os om efter en Fornyelse af disse Diagrammer?
Praktisk talt enhver O-V-l er bygget over E.C.O.,
og selv om dette Princip er ganske udmærket, har det
dog ogsaa sine Fejl, som vi maa finde Udveje for og
komme til Livs. En af disse Fejl er det kritiske Kato
deudtag, en anden er Antennekoblingen. Endvidere
ser man nu næsten altid store Udgangsrør (9 Watts
Pentoder), selv om Modtageren kun skal bruges til
Hovedtelefon. Jeg vil til nye Amatører lige bemærke,
at man kommer ikke uden om Hovedtelefonen, hvis
man virkelig vil høre paa korte Bølger, hvad enten det
saa er Telegrafi eller Telefoni.
Nu er det saadan, at man plejer at beskrive en Mod
tager fra Antennen til Lydgiveren, men jeg vil for en
Gangs Skyld gaa den anden Vej og begynde ved Ho
vedtelefonen. En Telefon er et meget følsomt Instru
ment, der er i Stand til at forandre meget svage Vek
selstrømme eller Spændinger til Lydsvingninger. Men
dens største Følsomhed ligger i det Tonespekter, der
begrænses af Svingninger paa 500—2000 Perioder. Det
er netop det samme Omraade, som Øret er mest føl
somt overfor, og inden for dette ligger den overvejen
de Del af de Svingninger, som den menneskelige Tale
bestaar af. For at opfatte Tale gennem en Telefon
behøver denne kun en ganske ringe tilført Energi, og
tilfører man den meget store Energier, vil den for
vrænge Talen og samtidigt gøre Øret ufølsomt. Sam
menlign Indtrykket naar De kommer fra en støjfyldt
Sal, eller en støjende Maskine pludselig holder op.
Der vil gaa en vis Tid, inden De bliver i Stand til at
høre normalt igen. Det er derfor ganske i Strid med
Telefonens Egenskaber at tilføre den Energi fra et

stort Rør; det eneste rigtige er ganske smaa Rør med
meget stor Forstærkning. Her vil HF-Pentoderne egne
sig, men da disse kræver en meget høj Arbejdsmod
stand, og almindelige Telefoner kun har en Modstand
paa 2000 til 4000 Ohm, maa man benytte en passende
Transformator for at sætte Modstanden op.
Transformatorer med Omsætningsforhold paa 1: 5
til 1:7 vil som Regel være passende. Vel at mærke,
hvis de er i Besiddelse af en stor Selvinduktion og bli
ver benyttet saaledes, at den største Vikling bliver
lagt i Serie med Rørets Anode, og den lille bliver be
lastet med Telefonen. Selve Rørets Arbejdsdata vil
altid være afhængig af dets Type og maa derfor for
synes med Spændinger derefter. Koblingsleddet mel
lem Detektoren og Telefonrøret vil enten være Choke
eller Modstand i Forbindelse med en Overføringskon
densator. Choken vil blive brugt, naar Spændingen er
relativ lav, og Modstanden, naar den er høj. Hvis man
nu vil gøre noget ekstra ud af denne Forstærker, vil
man tage Hensyn til de før omtalte Egenskaber ved
Øret og Telefonen og konstruere Choke og Transfor
mator saaledes, at de kan afstemmes til de Frekven
ser, som fortrinsvis høres. Dette vil betyde en overor
dentlig stor Forøgelse af den samlede Forstærkning
og vil forøge den tilsyneladende Selektivitet.
Jeg vil et Øjeblik standse her for at imødegaa et
Par Indvendinger, som sikkert vil fremkomme. Sik
ken daarlig Gengivelse, skal der virkelig ikke tages
Hensyn til Kvaliteten o. s. v.............
Det er ikke en Radiofonimodtager, vi er ved at
fremkalde, men en Amatørmodtager, som skal sætte
os i Stand til at høre svage Stationer. Den skal arbejde
paa Grænsen af det hørlige, baade i radio- og lydmæs
sig Forstand. Vi har derfor ikke Raad til at tage Hen
syn til, om de høje Toner er med, eller om der er
Dybde i Gengivelsen. For os gælder det om at høre en
Sender og forstaa, hvad den siger, intet andet. Vil man
virkelig lytte, maa man som Regel ogsaa give Afkald
paa, om det, man hører, lyder godt.
Naa, saa fortsætter vi. Vi har altsaa faaet en For
stærker med meget stor Forstærkning og en meget
smal Frekvenskurve, og vi mangler nu det Led, som
skal forandre Antennesvingningerne til elektriske
Lydsvingninger, som vi kan forstærke op. Detektoren
skal være en Pentode, fordi den giver mest Forstærk
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ning og giver flest Koblingsmuligheder, men da vi nu
er ude for at forandre den her behandlede Modtager
type helt, vil vi nu alligevel vælge et Rør med endnu
flere Muligheder, vi vælger en Oktode. Nu vil jeg igen
afvige fra den rette Linie og springe over til Anten
nen. Der er ikke noget saa ubehageligt som dette, ikke
at vide hvilken Bølgelængde, man hører paa; ikke saa
dan at forstaa, om man hører paa 20 eller 40 m, men om
han hører paa 21 eller 21,57 m. Det er ganske umu
ligt at lave en Antennekobling med Spoler og Kon
densatorer, saaledes at Antennen ikke vil virke ind
paa den frekvensbestemmende Kreds. Den eneste far
bare Vej er gennem et Rør. Nu er Rør dyre, og af rent
sportslige Grunde ønsker man ogsaa at spare. I Tysk
land opstod der for nogle Aar siden en Antennekob
ling, hvor Fang- eller Skærmgitteret blev benyttet
som Antennekoblingsled. Den var udmærket, men
slugte en kostbar Bid af den Forstærkning, som vi
med megen Møje har faaet vor Forstærker til at give.
En Oktodes Opbygning kan forklares som en Triode
og en Pentode i Serie, hvor Triodens Anode er Ka
tode for Pentoden. Vi har ikke Brug for nogen stor
Forstærkning i Koblingsrøret (af Selektivitetsgrunde),
og vi kan derfor udmærket klare os med Triodedelen
her og tilslutter, derfor Antennen til det saakaldte
Oscillatorgitter. Anoden tilføres normal Spænding.
Saa kan vi gaa over til selve Detektoren. Da Kato
den i Røret nu bliver brugt som Basis for Antennen,
kan vi ikke bruge den almindelige E.C.O.-Kobling, og
da vi endvidere helst vil forny hele Tegningen, ser vi
os om efter en anden Kobling. Den, der vil passe os
bedst, er Colpitsoscillatoren. Det er en almindelig Trepunktskobling, men Midtpunktet er ikke taget paa
Spolen, men ved en saakaldt Split-Stator Kondensa
tor. Nu har nyere Undersøgelser ved udenlandske Tek
nikere konstateret, at Opstillingen paa korte Bølger
ikke behøver at have denne dobbelte Kondensator. I
Praksis virker den bedre, naar man lader Rørets indre
Kapaciteter danne Midtpunkt. Vi vil derfor holde os
hertil. Koblingen reguleres med Skærmgitterspændingen, og denne føres derfor til et Potentiometer, og
vi sørger for rigelig Afkobling for at hindre Støj ved
Indstillingen.
I og for sig har vi nu en helt ny Modtager for os,
som vi kan arbejde videre med, men vi kan lave flere
nye Ting i den. F. Eks. kan vi benytte induktiv Af
stemning i Kredsen. Denne kan udformes som en
Spole med forskydelig Jernkerne. Denne Metode eg
ner sig udmærket til Baandspredning, og det skal vi
selvfølgelig have med i en Amatørmodtager. Men den
har en Del Mangler, blandt andet er det umuligt ved
Forskydning i den samme Spole at dække alle Amatørbaand, selv om vi sætter baade Forlængerspoler

og Parallelkapaciteter ind. Vi kan heller ikke indrette
Spolen saaledes, at den giver Baandspredning paa det
længste Omraade, vi vil have med, og saa sætte Paral
lelspoler over for at komme ned i Bølgelængde. Det
vil være meget vanskeligt at konstruere Systemet,
saaledes at Spolerne kan udskiftes.
Jeg antager, at den bedste Vej vil være Indbygning
af flere Spoler med flere Kerner, der alle bevæges af
samme Træk, eller maaske kan der findes en Løsning
med koncentriske Spoler, saaledes at kun een er i
Funktion paa de korteste Omraader, og efterhaanden,
som man gaar op i Bølgelængde, lægges flere og flere
af de ydre Spoler ind. Denne Metode burde have For
dele for Amatøren. Den vil være billig, og Amatøren
kan selv fremstille hele Systemet uden at bruge andet
end Kerner og faste Kapacitetet. Bliver den endelige
Løsning mekanisk godt udført, vil den som Baand
spredningssystem have alle Chancer for at sejre over
de nu brugte Systemer.

Diagrammet viser, hvorledes den Modtager, som
vi nu er kommet til, vil se ud. Der er ikke angivet
nogen Værdier, da Meningen med denne Artikel er
at faa E.D.R.-Amatører til at eksperimentere efter
andre Retningslinier end de gamle kendte og ikke
give en fuldt færdig Konstruktion, som de lige kan
efterligne.
Til Slut vil jeg gøre opmærksom paa, at alle de her
nævnte Enkeltheder er prøvet i Praksis, men aldrig
samlet i en enkelt Modtager, hvorfor jeg tager mig
visse Forbehold.

Ved OZ8O

1. Hvad er et slide-back Voltmeter?
2. Hvad betyder det sidste Ciffer i Kaldesignalet
W6IOJ/6?
3. Hvad er specifik Modstand for noget?
4. Hvad betyder RAC?
5. Hvad for staar man ved en elektrisk Firpol?
Svarene findes Side 76
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DANSKE HAMS
92-OZ2KG

Lidt mere om
RETNINGSPEJLING
Efter at have læst OZ7T’s Artikler om Retnings
pejling, er der sikkert mange, der, med Henblik paa
Sommerens eventuelle Rævejagter, gaar og sysler
med Tanker om at lave Modtagere med dette. Jeg
skal her kort beskrive, hvorledes jeg selv i et Par
Aar har anvendt eensidig Pejling med simple Midler.
Modtageren er den tidligere i „OZ“ beskrevne 1-V-l
med induktivt koblet Rammeantenne. Foruden Bøs
ningerne til Rammeantennen er der i Kassen anbragt
en ekstra Bøsning til en Stavantenne. I mit Tilfælde
brugte jeg et Stykke Glansgarn paa ca. 1 Meters
Længde, som Medhjælperen (en saadan har man jo
som Regel med paa Rævejagt) holdt lodret op i Vejret.

OZ2KG’s Kendskab til Radio kan føres helt tilbage
til Aaret 1922, hvor han under et Studieophold i
Stuttgart hørte de første svage Lyde af en Radioud
sendelse. 2KG blev omgaaende angrebet af Mystik
ken, og den første Spille købtes. Desværre kostede
det ham et ordentlig Indhug i Spareskillingerne —
nemlig 700 danske Kroner, og efterhaanden som Eks
perimenterne tog til, blev det ham en kostbar Hi
storie. Ved E. D. R.s store Udstilling i Odense i 1937
blev 2KG saa begejstret over at se, hvad der kunde
opnaas paa de korte Bølger, at han omgaaende blev
Medlem af E. D. R. 2KG’s gode, smittende Humør
skaffede ham hurtigt i Kontakt med Odense-Afdelin
gens øvrige Medlemmer. Afdelingens Trivsel har altid
interesseret ham meget stærkt, og man gik aldrig for
gæves til ham, naar der var et Stykke Arbejde, der
skulde gøres for E. D. R. og dens Afdeling, altid parat
som han er. Ved Afdelingens nylig afholdte General
forsamling valgtes 2KG til dens Formand. Tiden skal
nok vise os, at det ikke var nogen Tilfældighed, idet
2KG er ladet med Energi som faa.

En Samfundsopgave
Medlemmer af Washington Radio Club etablerede
den 20. Januar et 2½ Meter Net, der var en Enhed af
Røde Kors’s Ulykkestjeneste i Anledning af Roose
velts Indsættelse som Præsident, og Nettet omfattede
hele Byen.
Planen for Systemet var saa omfattende og Resul
taterne saa effektive, at det modtog omfattende offi
ciel Anerkendelse.

Enden af Ledningen sluttede i et Stykke Sejlgarn,
som han holdt i. Denne Antenne blev koblet ind paa
Gitteret af HF-Røret gennem en Blok paa 10—15 pF.
Da jeg eksperimenterede med dette, saa jeg bort
fra al Teori; jeg gik blot ud fra, at i det ene Tilfælde
maatte de i Stavantennen inducerede Spændinger
modvirke de i Rammen inducerede, og i det andet
Tilfælde maatte de hjælpe til. Nu har 7T jo indgaa
ende forklaret os Teorien.
Jeg prøvede Modtageren paa en kendt Station, f.
Eks. Skamlebæk, og det viste sig ogsaa, at med den
ene Flade af Rammen vendt mod Stationen fik jeg
et langt bedre Minimum end med den anden, idet
jeg her kunde høre Stationen omtrent lige kraftigt
over det hele. Jeg markerede nu, hvorledes Tilled
ningerne fra Rammen sad i Modtageren, (nu gjaldt
det jo om at have dem ens i altid) og tillige hvilken
Flade af Rammen, jeg havde mod Stationen, naar jeg
havde bedst Minimum.
Jeg har anvendt Systemet til Rævejagt et Par
Gange med udmærket Resultat, endnu har det ikke
snydt mig. At det sidste Gang ikke førte til noget
særligt fint Slutresultat, er det ikke Skyld i; det er
en anden Historie. 7T’s Sensning er sikkert bedre,
men jeg skriver dette for at vise, at det ogsaa med
simple Midler kan lade sig gøre at lave eensidig
Pejling.
OZ7EU.
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Redigeret af OZ-DR542 og OZ-DR552

Der synes at herske den Opfattelse blandt visse
Amatører, at der saa godt som ingen Amatørstationer
er at høre paa de forskellige Baand, i det mindste ikke
europæiske Stationer. Vi gør imidlertid opmærksom
paa, at dette er en fuldkommen forkert Opfattelse,
idet vi kan henvise til sidste „OZ“, hvor ikke mindre
end 21 europæiske Prefixer var noteret.
14 MHz

Der har ligesom i sidste Maaned ikke været meget
at høre ud over W- og U-Stationer. Især W-8-9 har
været kraftige og næsten uden Fading. Ofte druk
ned Stationerne dog i atmosfærisk Støj. Følgende Pre
fixer er noteret: W-l-2-3-5-6-8-9, alle RST 2-5, 2-8,
7-9, samt UK-UE-U-OK, RST 2-5, 2-9, 4-8.
7 MHz

Modtageforholdene forbedres stadig paa dette
Baand, og Tiden skulde jo nu være inde til at kunne
høre mange DX-Stationer; det ser maaske derfor un

derligt ud, at vi ikke har noteret flere end fem DXStationer, hvoraf de fire er fra Asien. Grunden hertil
er ganske sikkert, at man i visse Lande har forbudt
Amatørerne at sende eller givet dem en indskrænket
Sendetilladelse. Conds er der som sagt ikke noget i
Vejen med, det ser man alene, naar CT3BA kan faa
en Rapport paa 599. Endvidere er der noteret følgende
Trafik: U9MO, 599 QSO med UK1AA, U9MY 457,
U9ML 579, U9WC 439 QRM, CT3BA 599 QSO med
HB9FY, TF5L 598, OK3NR QSO med EA2PQ, HA3JK
578, D4SBF 599 og YL2AP 588.
3,5 MHz

Det synes, som om Amatørerne for Tiden fuldstæn
digt har tilsidesat dette Baand til Fordel for 7 MHz.
Kun enkelte D og HA Stationer er hørt, og de kan
sommetider kalde en hel Time uden at faa QSO.
Vi ser gerne, at Amatørerne viser os deres Interesse
for Rubrikken ved at indsende Rapporter til os.

Svar paa Spørgsniaalene S. 7 1
FOR 10 AAR SIDEN

1.

En særlig Art Rørvoltmeter, hvor Røret bruges
som Nulinstrument ved en Kompensationsmaa
ling. 1) 2)

2.

Amatørerne i USA skal, naar de arbejder med
transportable Stationer, angive dette ved til Kal
designalet at føje en Brøkstreg efterfulgt af et
Tal, der angiver, i hvilket af USA’s 9 Distrikter de
opholder sig. W6IOJ/6 betegner altsaa W6IOJ’s
transportable Station, der arbejder i Distrikt 6
(Stationens eget Distrikt).

3.

Et Stofs specifikke Modstand (Modstandsfylde) er
Modstanden af en Leder af Stoffet paa 1 m Læng
de og med et Tværsnit paa 1 mm2. 3)

4.

RAC betyder received all continents (Hørt alle
Verdensdele) og betegner et Certifikat, man kan
opnaa ved at bevise, at man har hørt Amatørsta
tioner i alle Verdensdele. I Modsætning til WAC
er RAC indført af E. D. R. og endnu ikke interna
tionalt anerkendt. (Se nærmere i „OZ“ 12. Aar
gang, Nr. 2, Side 26, Februar 1940.)

5.

Ethvert elektrisk Kredsløb, der har to Par Poler
(Tilslutningssteder), f. Eks. en Transformator, en
Forstærker eller et Kabel, kaldes en Firpol.

------------------------------------------------------------------MAJ 1 9 3 1 -----------------------

„OZ“ 3. Aargang Nr. 2: Foruden temmelig meget
teknisk Stof findes i dette Nummer en Beskrivelse af
Kortbølgestation OZ1I i Holsted. — E.D.R.s 160 m
Paaskekonkurrence blev en Fiasko, idet kun een Ama
tør deltog, nemlig OZ1W. Til Gengæld opnaaede han
et smukt Resultat med sine kun 5 Watt, idet han kun
de opvise 22 med QSL bekræftede QSO’er.
OZ5Q (ikke at forveksle med nuværende 5Q) for
tæller frejdigt, at han nu har kasseret sit gamle Kal
designal OZ7AO, da han lige er blevet licenseret. Og
saa OZ7BO bekender i „OZ“s Spalter, at han hidtil
har været „unlis“, men at han nu har Udsigt til at faa
Licens. (I de Dage var det et Særsyn, at en Amatør
fik Licens, før han begyndte at sende!). Iøvrigt for
tæller 7BO, at Senderen er en god gammeldags
T.P.T.G. med 8 Watt Input paa RE604.
OZ1D’s Forslag om at tage ud med transportabel
Station paa Sommersøndage har vakt stor Interesse.
OZ2XX og OZ7WH agter at tage ud med Sender i
Lystkutter, og OZ5G opfordrer Fynboerne til at slaa
Lejr og arbejde med de korte Bølger i fri Luft, hvor
man kan undgaa BCL. 5G skriver, at han havde haa
bet, at det skulde være muligt at samle alle de fynske
Amatører i en stor Lejr med Telt, Sender og Ham
Spirit, men det gik i Stykker, da der altid er nogle,
som har Evne til at splitte i Stedet for at samle.
OZ7F.
7

6

1) Se nærmere i „OZ“ 12. Aargang, Nr. 1, Side 6, Januar 1940.
En Konstruktion findes i „OZ“ 12. Aargang, Nr. 5, Side 70,
Maj 1940.
'3') Lærebogen Side 7. Tillæg til „OZ“ 12. Aargang, Nr. 8, Au
gust 1940.
2)

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

Mandag den 21. April fortsatte OZ2Q sin Gennem
gang af Lærebogen. Mandag den 28. April holdt Hr.
Fuldmægtig Jensen fra Statsradiofoniens Støj kontor
et meget interessant Foredrag om sine Indtryk og Op
levelser ved Besøg omkring hos Landets Senderama
tører. Det havde jo af og til været nødvendigt at af
lægge en forstyrrende Station et Besøg, naar der var
indløbet en Klage fra BCL-Lyttere. Det var ogsaa af
stor Interesse at høre om den Grundighed og Sikker
hed, hvormed det, ved Aflytning og paa anden Maade,
lykkedes at finde de Unlis, som mente at kunne sætte
sig ud over bestaaende Licensregler. Gennem Polititiltale og med større eller mindre Bøder samt ved
Konfiskation af de benyttede Stationer blev saadanne
Unlis belært om noget andet. Det var et udmærket
Foredrag, som Medlemmerne kvitterede for med
Haandklap.

Maanedens Program :
Mandag den 19. Maj: Stor Diskussionsaften med
Emne: Bør vore Kaldesignaler ændres, saa de passer
med Kredsinddelingen?
Mandag den 26. Maj: Matematik ved OZ7DR.
Mandag den 9. Juni: Gennemgang af Lærebogen
ved OZ2Q.
Mandag den 16. Juni: Hvordan skal jeg fotografere?
Foredrag med Lysbilleder af Hr. Fotohandler Torkild
Henriksen. Tag Kamera eller Billeder med. Der bliver
Lejlighed til at faa alle Problemer vedrørende. Foto
belyst. Saafremt der viser sig tilstrækkelig Interesse,
vil der blive arrangeret en Fototur med Præmiefoto
grafering.
Vi henviser endvidere til den Meddelelse, som fin
des andetsteds i Bladet, om den nystartede Studie
kreds i Maaleteknik, der vil faa regelmæssige Møde
aftener i Lokalerne.
OZ5Z.

Kreds 4
Odense Afdelingen

Onsdag den 21. Maj Kl. 20,00 afholdes paa „Park
Hotel“ Maanedsmøde med Demonstration af amatør
fremstillede Kondensatormikrofoner med tilhørende
Forstærkere.
Der vil blive givet Anvisning paa, hvordan enhver
Amatør med simple Midler kan fremstille en fb Kon
densatormikrofon.

Odense Afdelingen har nu faaet egne Lokaler, og
vi haaber, at vi i næste „OZ“ kan give nærmere Op
lysninger om Indvielsen.
OZ2KG.

Kreds 5
Aabenraa Afdeling

Søndag den 25. Maj Kl. 14.30 afholder Aabenraa Af
delingen sit første Møde paa „Folkehjem“ i Aabenraa,
hvortil Haderslev og Sønderborg Afdelingerne ven
ligst indbydes.
Vi har formaaet at lokke en gammel Kending her
ned, nemlig DR019, som vil fortælle os om Amatør
livet og sine Oplevelser fra dengang, hvor han var i
„Luften“ under Kaldesignalet OZ4X. Saavidt det er
muligt vil OZ5BW demonstrere sin sidste nye Stor
super. Foruden den traditionelle Auktion vil der blive
foranstaltet et amerikansk Lotteri til Fordel for Af
delingen. Vor QRA, Hjarupvej 32, er til Raadighed for
de Amatører, som venligst vil sende en Ting til Afde
lingens Lotteri.
Reserver Dagen OB’s.
OZ-DR581/577.
Sønderborg Afdeling

Skærtorsdag den 10. April afholdt Sønderborg Af
deling et stærkt besøgt Møde. Vi tog her Afsked med
OZ3HR, der skulde i „Trøjen“. OZ3I demonstrerede
sit Rørvoltmeter. Bagefter blev der afholdt en livlig
Auktion over medbragte Dele. Efter 3HR’s Afrejse
har OZ5J overtaget Ledelsen af Afdelingens Morse
kursus. Det skal her nævnes, at Interessen er me
get stor og Kursuset fint besøgt. Medlem Nr. 1709
har overladt os sin Sommervilla, hvor vi træner iv
rigt med „Gaardpumpen“.
OZ5J.

Kreds 6
Esbjerg Afdeling
Klublokaler: Tømrergade 2. Der afholdes Møder i Henhold til Maanedsprogrammet
i „OZ“. Indtil videre med Morsekursus og Gennemgang af Lærebogen. Alle Hen
vendelser vedrørende Afdelingen rettes til Formanden: Frode Christensen, OZ6D,
Islandsgade 6, Esbjerg.

Ved et den 24. April afholdt Møde tog 1X Afsked
med Afdelingen paa Grund af Indkaldelse til Mili
tærtjeneste. I denne Anledning gav han et overdaadigt Kaffebord. Desuden havde vi den Glæde at se
2Q som vor Gæst ved Mødet, der var præget af et godt
Kammeratskab. Samme Aften blev der valgt ny For
mand, og Valget faldt paa 6D. Det var i det hele taget
en god Aften, naar man lige ser bort fra 2US’s Kvæ
ruleren over en Oscillograf, der slet ikke viste saa fine
Kurver, som den skulde.
De øvrige Møder er afholdt planmæssigt, og det
blev paa et af dem besluttet, at Afdelingen skal bygge
en Kortbølgesuper, og at der skal afholdes Morse77

ir

kursus, saaledes at Kursusaftenerne deles i to Dele,
først Gennemgang af Lærebogen og dernæst Morse
kursus.
Ma.aned.ens Program:

Onsdag den 21. Maj Kl. 20,00: Gennemgang af Læ
rebogen og Morsekursus.
Onsdag den 28. Maj Kl. 20,00: Vi bygger en rigtig
Amatørsuper.
Onsdag den 4. Juni Kl. 20,00: Gennemgang af Læ
rebogen og Morsekursus,
Onsdag den 11. Juni Kl. 20,00: Vi fortsætter med
Bygningen af Superen.
H u s k ! Det er nu hver O n s d a g og ikke som før Tirs
dag.
OZ3LM.

Maanedens Program:

M a n d a g d e n 2 6 . M a j Kl. 19,30 afholdes Maaneds-

møde. Programmet bestaar denne Aften af et Fore
drag om Rævejagt med Demonstration af Pejlemod
tager og Orientering efter Kort. Foredraget afholdes
af en „gammel“ udenbys Rævejæger.
Med Henblik paa Sommerens eventuelle Rævejagter,
vil det være klogt at møde op denne Aften, saa man
kan drage Nytte af tidligere høstede Erfaringer. Efter
Foredraget serveres Kaffe med Brød til den bekendte
billige Pris Kr. 0,50.
Alle øvrige Mandage er Lokalerne aabne fra Kl.
19,30 og Lærebogen gennemgaas.
OZ3WK.

Kreds 7
Aarhus Afdeling

Randers Afdeling

Klublokaler: Vestergade 23“• Afdelingskontingentet er 1 Kr. pr. Maaned og kan
indbetales paa alle Mødeaftener. Indtil videre finder Morsekursus og Gennemgang
af Lærebogen Sted hver Mandag Kl. 19S0. Alle Henvendelser vedrørende Afdelin
gen rettes til Formanden, OZ3WK, Westy Kaiser, St. Billes Torv 8, Aarhus,

Lørdag den 26. April holdtes Møde hos OZ5R, Vo
rup. Aftenes mest aktuelle Samtaleemne var For
stærkere. Der var mange Demonstrationer, hvor flere
ydede deres Bidrag. 5R var Oplæser og Fløjte-Vir
tuos, 3J kopierede Charles Knutz og 5R’s 12-aarige
Datter spillede Beethoven m. m.
Næste Gang mødes vi hos OZ3J, Aage Jacobsen,
Vorup. Det bliver Lørdag den 17. Maj.

Langfredag den 11. April afholdtes i Aarhus et vel
lykket Kredsstævne for 7. Kreds. Tilslutningen var
stor, idet der var mødt Deltagere fra saavel Horsens,
Randers og Aalborg m. fl. Byer.
Aarhus-Afdelingens Formand, OZ3WK, bød Vel
OZ4AX.
kommen, hvorefter Dagens Foredragsholder, OZ2Q,
Kreds 8
holdt et yderst interessant Foredrag om Kalundborg
Radio. Foredraget var ledsaget af Lysbilleder og blev
Aalborg og- Omegns Afdeling
Klublokale: Valdemarsgade 101, o. G. — Der er fri Adgang for alle Medlemmer
modtaget med Begejstring. DR341 takkede 2Q, fordi
af E. D. R. Mødeaftener i Henhold til Maanedsprogram i „OZ“. Alle Henvendel
han havde vist Afdelingen sin Interesse, og gav nogle
ser vedrørende Afdelingens Arbejde rettes til Formanden OZ-DR575, Thorkild Jen
sen, Vonsyldsgade 4l. Vejgaard.
supplerende Oplysninger om Programmet for Dagen.
Ved det efterfølgende Kaffebord tog Kredslederen,
Siden Indvielsen af Klublokalet Skærtorsdag den
OZ3FM, Ordet, idet han udtalte sin Glæde over at
10. April, har der været 2 ugentlige Mødeaftener, hvor
være kommet til Aarhus og sin Begejstring over de
der hver Aften har været trænet energisk i Morse.
nye Lokaler. 3FM sluttede med at udbringe et Leve
I den kommende Maaned fortsættes der med den
for Aarhus-Afdelingen. Et amerikansk Lotteri til For
samme Mødetid. Naar Vejret tillader det, vil det ene
del for Afdelingen udsolgtes hurtigt. Til dette Lot
ugentlige Møde blive arrangeret som Udendørsmøde.
teri havde en Del Amatører vist deres Velvilje og
Alle Oplysninger om Mødetid og Emne meddeles
skænket mange Ting. Af Amatørerne nævner vi 7EU,
fremtidigt gennem Opslag paa Tavlen i Lokalet.
3U, 9R, 7GL, DR353 og 3FM. Desuden havde flere lo
Det anføres endnu engang, at Dagene er Mandag og
kale Amatører skænket Gaver saavel til Lotteriet som
Torsdag Kl. 19,30.
OZ2NU.
til en efterfølgende Auktion. OZ9R svingede Hamme
Viborg og Omegns Afdeling
ren og bragte Liv i Foretagendet.
Efter at den medbragte Mad var indtaget i Loka
Der har i den forløbne Maaned, siden Oprettelsen
lerne, nærmede den Tid sig hurtigt, hvor Gæsterne
af Afdelingen fandt Sted, været afholdt Møde hver
skulde afsted. OZ2NU tog nu Ordet og takkede for
Tirsdag. Disse Møder har været godt besøgt, og der
Dagen samt udtalte Ønsket om et godt Samarbejde
er stor Interesse for Arbejdet. Der har været trænet
mellem Aarhus og Aalborg Afdelingerne. Kort Tid med Morseøvelser den halve Tid og Teori den anden
efter var alle Gæsterne rejst, og vi benytter her Lej
halve Tid.
ligheden til at sige dem en Tak, fordi de ved deres
Fra og med Tirsdag den 6. Maj afholdes Studie
Tilstedeværelse var med til at gøre Dagen saa festlig.
kreds over Haandbogen under Ledelse af Harry Chri
En Del af de lokale Amatører havde dog endnu en Del stensen og Elektriker Laurids Dalgaard.
at drøfte, og Lokalerne tømtes først helt ved Midnats
Den nye Afdeling i Viborg bringer en Hilsen til
tid.
OZ2FL.
alle Medlemmer indenfor E.D.R.
Mandag den 28. April afholdtes Modtageraften i
Viborg og Omegns Afdeling gør alle Interesserede
Lokalerne. Der var kun mødt en halv Snes Amatører,
og af disse havde kun tre Modtagere med. Da det maa opmærksom paa, at Afdelingen til sit Omraade med
antages, at samtlige Amatører i Afdelingen har en regner, indtil andre Afdelinger kan oprettes, følgende
Byer:
Kjellerup-Bjerringbro-Hammershøj,
Stoholm.
Modtager, maa man enten mene denne for fuldkom
men, ellers har man forpasset en Lejlighed til at faa Aalestrup og Karup.
Alle Oplysninger vedrørende Afdelingen faas hos
Kortbølgemodtageren saavel justeret som undersøgt
Afdelingsformanden DR428, Anders Jensen, Set.
og bedømt under Radiotekniker Hauges dygtige Le
Mogensgade 45, Viborg.
OZ-DR560.
delse.
OZ2FL.
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Nordvest jydsk Afdeling

Kreds 9

Nordvestjysk Afdeling af E.D.R. afholdt Søndag
den 27. April 1941 sin første ordinære Generalforsam
ling paa Hotel „Royal“ i Thisted.
Hovedparten af Afdelingens Medlemmer var mødt.
Formanden, Medlem Nr. 1628, aflagde Beretning for
det forløbne Halvaar. Saavel Formandens Beretning
som Regnskabet godkendtes.
Kredselederen for 8. Kreds — OZ2NU, Aalborg —
aflagde Beretning fra Kredsen samt meddelte, at der
havde været indsendt Forslag til Hovedbestyrelsen
om en Omordning af Kredsinddelingen i Jylland, hvil-,
ket Forslag imidlertid var blevet forkastet af Hoved
bestyrelsen. Generalforsamlingen i Thisted var stemt
for, at 2NU skulde fortsætte som Kredsleder og ar
bejde videre med Sagen.
Under Generalforsamlingen blev Afdelingens Medlemsantal forøget, idet der fandt to Ny-Indmeldelser
Sted.
Ved et meget hyggeligt Samvær ved Kaffebordene,
blev der trukket et amerikansk Lotteri og afholdt
Auktion over medbragte Pakker.
OZ3FZ.

Rønne Afdeling

Vendsyssel Afdeling

Den første ordinære Generalforsamling i Vendsys
sel Afdeling var, i Forhold til det orienterende Møde
først paa Vinteren, et synligt Billede paa den Frem
gang, der i den forløbne Periode har fundet Sted in
denfor Omraadet.
Paa Mødet i Hjørring den 4. Maj kunde den kon
stituerede Afdelingsleder DR391 byde en talrig For
samling Velkommen, hvor der foruden de fleste af de
lokale Medlemmer fra Tolne, Sindal og Hjørring, end
videre var mødt E.D.R.-Medlemmer fra Brønderslev
og Aalborg.
Afdelingslederen omtalte i sin Beretning de Be
stræbelser, der var blevet gjort for at øge Aktiviteten
i Vendsyssel, samt at man paa Mødet skulde tilrette
lægge Linierne for den kommende Tids Arbejde.
I Kredslederens — OZ2NU’s — Beretning om Ar
bejdet i Kredsen i Vinterhalvaaret rettedes en Tak
til DR391 for det uegennyttige Arbejde, han havde
udført for E.D.R. Endvidere klarlagde 2NU Retnings
linierne for Sommerens Arbejde indenfor 8.'Kreds,
der skulde gennemføres under Parolen: Arbejde, Ar
bejde og atter Arbejde. Han opfordrede til Sammen
hold og Aktivitet og til gensidigt Samarbejde mellem
Kredsens Afdelinger.
Ved det efterfølgende Valg til Afdelingsledelse gen
valgtes DR391, Chr. A. Jensen, Tolne, til Formand.
Til Sekretær valgtes Medlem Nr. 1834, Anders Boelt,
Hjørring, og til Kasserer Medlem Nr. 1823, J. C. Mad
sen, Tolne.
Efter det fælles Kaffebord med tilhørende traditio
nelle amerikanske Lotteri holdt 8AZ, Aalborg, Fore
drag om de elementære Grundbegreber i Elektro- og
Radioteknik, samt besvarede en Del forskellige tekni
ske Forespørgsler.
Mødet havde i det hele taget et udmærket Forløb,
der lover godt for den kommenede Tid.
1517 .

Efter at vi nu har afsluttet Vinterens Arbejde, kan
vi se tilbage paa et Halvaar, hvor vi trods Krig og
Ufred rundt omkring os har haft mange hyggelige Af
tener med Morsekursus, Lysbilleder, Diskussion o. s.
v., alt præget af vor fælles Interesse ..KortbølgeRadio“ og det Kammeratskab, en saadan Fællesinter
esse skaber.
Med dette korte Tilbageblik ser vi hen til den lyse,
dejlige Sommertid i Haab om at faa ligesaa megen
Glæde af de paatænkte Cykleture som sidste Sommer.
Saa til Slut Tak til alle for den gode Tilslutning i
Vinter i Forventning om, at denne Tilslutning maa
bevares frem i Tiden til Gavn for hver enkelt saavel
som for vor fælles Sag „Kortbølge-Amatørens Ar
bejde under E.D.R.s Banner“.
OZ4RB.

Der er ingen Grænser for Kammeratskabet, men
indenfor Kredsinddelingen kan der tales om Grænser,
men man skal tolke dem rigtigt. Vi har Landet op
delt i 9 Kredse, og disse er igen opdelt i Afdelinger.
Nu kan der imidlertid diskuteres, hvorvidt denne Ind
deling er praktisk eller ej, men et maa man gøre sig
klart, — der vil altid være Medlemmer, der kommer
til at bo saaledes, at de maaske har nærmere til Nabo
kredsens Centrum end til den Kreds eller Afdeling,
han tilhører. Det vilde være umuligt at inddele Lan
det saaledes, at alle vilde kunne bo saaledes, at de
netop havde nærmest til Kredsens Centrum, men man
maa forsøge at finde den bedste Løsning.
Selv om man tilhører een Kreds, men har lettere
ved at faa Forbindelse med Nabokredsen, en anden
Afdeling eller hvad det nu er, saa er Grænserne for
Kredsinddelingen ikke saaledes, at de ikke kan over
skrides — tværtimod. Hvem vil ikke gerne se en Kam
merat til de Møder, Stævner og hvad der ellers er paa
Programmet. Vi arbejder alle for samme Sag. og vi er
alle Kammerater.
Da Kredsinddelingen traadte i Kraft, inddelte man
Landet iflg. Amtsgrænserne. Dermed var Grænserne
sat for Kredsinddelingen, men ikke for Samarbejdet
og Kammeratskabet. Der findes nemlig ingen Græn
ser!
„Paa med Armbindet — hen i Afdelingen“!
OZ3XA, Landskredsleder.

I „QST“ for Marts 1941, der er det hertil sidst an
komne Eksemplar, findes under I.A.R.U. News en
Omtale af de danske Amatørers Virke. Rævejagten i
September og Foreningens Fremgang m. m. omtales,
og Meddelelserne stammer fra E.D.R.s Sekretær OZ7F,
som man henviser til.
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Nye Medlemmer
1825 - Hans Peter Andersen, GI. Holmstrup, Slagelse.
(Kreds 2.)
1826 - W. Berentzen, Lindegaardsvej 12 c1 tv., Charlottenlund. (Kreds 1.)
1827 - Anders M. Svejgaard, Aastrup, Raarup. (Kreds 7.)
1828 - Holger Andersen, Panumsvej 651, København, Valby.
(Kreds 1.)
1829 - Jens Ejler Nielsen, c/o Th. Vissing Gravene 17, Viborg.
(Kreds 8.)
1830 - Aksel Hansen, Hindbjerg. (Kreds 8.)
1831 - Udsen Pagaard, Thyregod. (Kreds 7.)
1832 - Werner Jensen, Jappesgade 13, Nykøbing F. (Kreds 3.)
1833 - Erik Johansen, Jernbanestationen, Sulsted. (Kreds 8).
1834 - Anders Boelt, Enghavevej 4, Hjørring. (Kreds 8).
1835 - Siegfried Skjold, Haderslevvej 127, Kolding. (Kreds 7.)
1836 - Svend Aage Larsen, Adr. H. Raahauge, Jernbjerg',
Slagelse. (Kreds 2.)
1837 - Peter Møller, Stormgade 20, København V. (Kreds 1.)
1838 - Aage Lundorff, Hunderupvej 1291, Odense. (Kreds 4.)
1839 - Henry Christensen, L. Set. Mikkelsgade 2 D, Viborg.
(Kreds 8.)
1840 - Poul Mørch, Absalonsgade 9, Rønne. (Kreds 9.)
1841 - Poul Dollerup, Østergade 35, Thisted. (Kreds 8.)
1842 - Karl Lytzen, Strømgade 3, Hjørring. (Kreds 8.)
1843 - Hans Chr. Rud Hansen, Søndervangsvej, Hjørring.
(Kreds 8.)
1844 - Chr. Høyer, Barthsgade 84 Aarhus. (Kreds 7.)
1845 - Kjeld Lehnsdal Aggersborggade 10, København Ø.
(Kreds 1.)
1846 - Ejnar Toftdahl, Sygehuset, Thisted. (Kreds 8.)
1847 - Henning Christensen, Nørregade 7, Thisted. (Kreds 8.)
(Kreds 7.)
1848 - Jørgen Gottlieb Ditzel Wermuth, Nørretorv 15,
Horsens. (Kreds 7.)

Atter Medlem
463 - J. P. Jensen, Østerskerninge Skole, Ollerup. (Kreds 4.)
623 - Børge Kristensen (OZ5BK), Thy Højspænding, Bed
sted. (Kreds 8.)
1305 - Vagn Thinggaard, 7566 Søværnets Kaserne, Holmen,
København K. (Kreds 1.)
1546 - Helge Billing, Lundtoftegade 951, København N.
(Kreds 1.)

Nye Adresser
393 - Bent Fibiger, Østergade 6, Hjørring. (Kreds 8/8.)
652 - E. B. W. Larsen (OZ8D), Dybbølsgade 73 tv., Aalborg.
(Kreds 8/8.)
776 - Emil Pedersen (OZ8P), Vestre Ringgade 52, St., Aarhus.
(Kreds 7/7.)
925 - Aage Kock (OZ2LX), Rønnevej 2, Risskov. (Kreds 7/7.)
1054 - Ove Bildsøe Hansen (OZ3LM), Nordby, Fanø.
(Kreds 6/6,)
1117 - Kai Brinck Eliassen (OZ5Q), Kildegaardsvej 272,
Hellerup. (Kreds 1/1.)
1180 - Sv. Aa. Kofoed, Nørrebrog'ade 2264 tv., København N.
(Kreds 9/1.)
1222 - Peter Andersen, Stations vejen, Stenstrup. (Kreds 4/4.)
1262 - Kaj G. Ballin, Rakelsvej 6S th., Hellerup. (Kreds 1/1.)
1290 - H. Rossen (OZ3HR), „Fyen“ Nr. 8036, Bakke 15,
Holmen, København K. (Kreds 5/1.)
1427 - Jørgen Qvistgaard (OZ7JQ), Jernbanestationen,
Mørkøv. (Kreds 2/2.)
1460 - Holger Jepsen, Mellerup, Agerskov. (Kreds 5/5.)
1469 - Peter Hansen, Etonvej 7, København S. (Kreds 1/1.)
1472 - Jørgen Wedfall, Kronprinsesse Sofiesvej 17-, Køben
havn F. (Kreds 2/1.)
1479 - E. Hein (OZ6O), Egebæksvej 91, Odense. (Kreds 4/4.)
1483 - Holger Hansen, Dosseringen 18, Kerteminde.
(Kreds 4/4.)
1507 - M. Pedersen, Haverslev, Bonderup. (Kreds 8/8.)
1527 - Carl E. Sonne Hansen, Havnegade 56, Nexø. (Kreds 9/9.)
1554 - Gunnar Jakobsen, Søndergade 3, Herning. (Kreds 6/6.)
1582 - Evald Sigfred Norlander, Heisselballegaard, Gravens.
(Kreds 7/7.)
1669 - Kai Arvesen, Silkeborgg'ade 51 th., København Ø.
(Kreds 1/1.)
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1675 - Gunnar Bjerring Krogsøe, c/o Clausen, Norgesgade 24,
Esbjerg. (Kreds 6/6.)
1689 - F. Gadmar, Vinkelvej 41, Hillerød. (Kreds 2/2.)
1711 - Villy Andersen, Stigaardsvej 4, Hellerup. (Kreds 1/1.)
1713 - Ernst Nielsen, Trøjborgvej 142, Aarhus. (Kreds 7/7.)
1735 - Karl Dahl, Øster Søgade 32, St., København K.
(Kreds 1/1.)
1736 - S. Winther Hansen, Ordrupvej 61 Aarhus. (Kreds 7/7.)
1755 - Chr. Sørensen, Magistervej 231, København NV.
(Kreds 1/1.)
1778 - N. Chr. Michaelsen, Sandfeld Skole, Brande.
(Kreds 7/7.)

Ny Studiekreds i København
Paa et Møde den 24. April blev det besluttet at
oprette en Studiekreds med Maaleteknik som Emne.
Vi vil forsøge at samle de af E.D.R.s lokale Medlem
mer, som interesserer sig for radiotekniske Maalinger.
Foreløbig arbejdes paa at skaffe Apparater til at fore
tage de vigtigste Maalinger og Justeringer af Modta
gere og Instrumenter. Samtidig studeres den Teori,
der ligger til Grund for Maalingerne for at under
søge, hvorledes vi kan konstruere nye Maaleapparater mest hensigtsmæssigt, og for at sikre den bedste
Udnyttelse af de Apparater, vi har. Det er Menin
gen efterhaanden at skaffe en Samling af Maaleinstrumenter og lignende samt Amatører, der er kendt med
deres Brug, til Raadighed for Foreningens Medlemmer.
Studiekredsen har allerede holdt flere Møder, og
der er stillet en Del forskelligt Materiel til vor Raa
dighed af forskellige Amatører. Københavns Afdeling
har laant os Lokale, hvor vi mødes hver Torsdag.
Hvis De har Lyst til at være med, henvender De
Dem i Afdelingens Lokaler paa en af vore Mødeafte
ner lidt før Kl. 20,00. I den kommende Maaned har vi
følgende Mødedage: Torsdag den 15. og 29. Mai samt
den 12. Juni.
OZ8O.
Vi ønsker Arrangørerne Held og Lykke med Fore
tagendet og haaber, at E.D.R.s Medlemmer altid vil
paaskønne ethvert Initiativ, der som ovenstaaende vil
gavne ikke alene de deltagende Amatører, men hele
Amatørsagen.
'
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