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ET GAMMELT SPØRGSMAAL
For nogle Aar tilbage opstod det Spørgsmaal, om
vore Kaldesignaler ikke burde ændres, saa de fulgte
Kredsinddelingen. Spørgsmaalet vakte dengang stort
Røre blandt de licenserede Amatører Landet over, og
det gik derfor i sig selv igen. Det var derfor med
Spænding, at vi imødesaa den Diskussionsaften over
samme Emne, som Københavns Afdeling havde arran
geret i forrige Maaned. Det er jo aldrig til nogen
Skade at drage et gammelt Spørgsmaal frem. Tiderne
ændrer sig jo for hvert Aar og med dem som Regel
Menneskene. Derfor kunde det jo ogsaa tænkes, at
der var fremkommet nye Momenter i Spørgsmaalet.
Som ventet kunde ingen af de i Diskussionen delta
gende Amatører gaa med til en Ændring, og dermed
er der givet Interessenter i Spørgsmaalets Gennem
førelse en Rettesnor. Vi kender ikke de enkelte Ud
talelser under Diskussionen, men vil her se lidt nær
mere paa Spørgsmaalet ud fra egne Synspunkter.
Som oftest er Modstanden mod Gennemførelse af en
saadan Ændring den, at man nu har haft saa og saa
mange Forbindelser, og nu er man blevet kendt baade
i Sydamerika og Kina m. fl. Steder under et bestemt
Kaldesignal, og saa skulde man pludselig til at skifte
dette. Ikke nok dermed. Saafremt man ved Ændring
af Arbejdssted eventuelt skulde flytte til en anden
Kreds, saa skulde Kaldesignalet paany ændres, og de
Amatører i andre Lande, som man havde haft For
bindelse med og fremdeles vilde have, kunde snart
ikke hitte ud af det mere. Det er rigtigt, at der er
Ulemper ved dette, og naar vi ser paa, at Kortbølge
amatørerne under deres Forbindelser har knyttet in
ternationale Venskabsbaand, som mange Gange er re

sulteret i Besøg og dermed følgende personligt Kend
skab, hvis Værdi under de nuværende Forhold ikke
maa forglemmes, fremgaar det tydeligst.
Men paa den anden Side maa det heller ikke glem
mes, at Amatørerne i de fleste Lande Jorden over har
været standset i næsten to Aar, og de hidtidige Be
kendtskaber maaske ikke eksisterer den Dag, hvor
Senderne paany startes, hvorfor en Omordning godt
kunde forsvares. Til rent kortbølgemæssigt Eksperi
mentarbejde kan man jo ogsaa udmærket sige, at
Manden bag Nøglen er underordnet i den Forbin
delse, da det er de eksperimentelle Resultater, der
skal bygges paa.
Nogen Diskussion om, hvilke af ovennævnte Be
mærkninger, der vejer tungest i Vægtskaalen, er
imidlertid overflødig, for det afgørende er, om en
Ændring af Kaldesignalerne vilde have nogen prak
tisk Betydning, hvad vi ikke mener, den har. Her
spiller vort lille Lands geografiske Forhold og Stør
relse ind. Havde vort Land været opfyldt af Bjerg
kæder eller blot een saadan, saa var det ikke utænke
ligt, at en Tilpasning af Kaldesignalerne herefter kun
de have praktisk Betydning for vort eksperimentelle
Arbejde, men da det ikke er Tilfældet, har vi kun vort
Lands beskedne Størrelse at tage Hensyn til. Men
hverken nationalt eller internationalt kan dette være
Aarsag til Krav om Distriktsinddeling, som f. Eks. i
U.S.A.
Vi lader derfor det gamle Spørgsmaal blive endnu
ældre, idet vi tilkendegiver, at vi altid ser med Vel
vilje paa Indførelse af noget Nyt, naar blot det har
praktisk Betydning.
A. S.
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En god og billig

En Kondensator Mikrofon! — Tak, det lyder af no
get dyrt, men vi skal i det følgende beskrive, hvorle
des en Amatør blot for nogle faa Kroner kan frem
stille en virkelig god og brugbar Kondensator-Mike.
Den her omtalte Mike har været prøvet paa forskellige
Forstærkere og bevist, at den langt overgaar Kul-Mi
krofonen. Den har ogsaa været prøvet foran en Højt
taler med Radiomusik, og det, der kom ud af „den an
den Ende“, var ikke til at skelne fra det originale.
En
Kondensator-Mike
fordrer
en
Forforstærker;
denne kan dog bygges af ganske enkelte Dele og er
saadan set det dyreste ved at anvende Kondensator
mikrofonen. Vi har brugt en 2-Volts Oktode, KK2, og
udført Forforstærkeren efter hosstaaende Diagram.
Mikrofonen gaar ind som Led i Afstemningskredsen
for Oscillatordelen. De her opstaaede Svingninger paavirkes af Kapacitetsvariationerne i Mikrofonen, og vi
har altsaa her faktisk en frekvensmoduleret Sender.
Naar Oktodens Indgangskreds er afstemt omtrent til
Oscillatorkredsens Frekvens, vil der i Anodekredsen
foregaaen Ensretning af de frekvensmodulerede Sving
ninger, som saa gennem Overføringsblokken paatryk
kes
Lavfrekvensforstærkeren.
En
Forforstærker
af
denne Type er meget nem at lave og indstille; den gi
ver lige saa meget som en alm. Forforstærker med 2
Rør og er ikke saa kritisk m. Hensyn til Brumspæn
dinger som denne. Som Spolesystem kan næsten an
vendes, hvad man har for Haanden. Spolerne skal
være af samme Størrelse, og Koblingsspolen kan væl
ges ca. 1/3 af Gitterspolen. Til Afstemningskondensa
tor i Oktodens Indgangskreds kan passende bruges en
Trimmer. Denne skal være af godt Fabrikat og saa
antimikrofonisk som muligt, eventuelt ophænges den
i Gummi. Dette gælder forøvrigt ogsaa Røret.
Selve Kondensatormikrofonen er indbygget i en
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OZ5AC
A. Tommerup
Clausen

Kapsel fra en gammel Hovedtelefon og gennem et be
vægeligt Led paaloddet øverste Laag til Røret, hvori
Forforstærkeren er anbragt. Det er af stor Betydning,
at saavel Mikrofon som Forstærker er saa tæt samlet
som muligt.
Vi skal altsaa bruge: En Kapsel fra en Hovedtelefon
af den Type med indstillelig Membran, en Elektrode,
en Kobberring og en Membran. Elektroden uddrejes
af et Stykke Messing, ca. 10 mm tykt (dette Maal og
de efterfølgende retter sig selvfølgelig efter den an
vendte Telefonkapsel) og med en Diameter af 33 mm.
Oversiden skal være planslebet og poleret, Undersiden
forsynes i Midten med en Gevindbolt, som føres isole
ret gennem Kapslen og tjener til at holde Elektroden
paa Plads. For at kunne indstille Elektroden i Forhold
til Membranen — det skal være meget nøjagtigt — er
der i Kapslen indloddet 3 Møtrikker, hvorigennem
gaar 3 Bolte, ca. 10 mm lange. Mellem Elektroden og
Boltene lægges en tynd Plade Ebonit eller Pertinax.
Kobberringen er 38 mm i indvendig Diameter og ca.
15 mm høj. Højden retter sig efter den anvendte Kap
sel. Ringen skal loddes fast i Kapslens Bund, og det
gøres lettest ved først at fortinne Bunden og Ringens
Underside samt de tre Møtrikker til Indstillingsskruer
ne og saa holde det hele over en Gasflamme. Rin
gen skal være plansleben i begge Sider, den øver
ste, hvorover Membranen spændes, afrundes i Kanten
og poleres med et Stykke fint Smergelpapir. Membra
nen fremstilles af et Stykke tyndt Celluloid, 0,1 mm

tykt, der belægges med Bladguld (tal med en Bogbin
der eller Maler om dette) paa den Side, der vender ned
mod Kobberringen. Denne og altsaa ogsaa Kapslen og
Skærmen omkring Forforstærkeren er forbundet til
Minus. Elektroden føres som før nævnt isoleret ud af
Kapslen og er forbundet til Spolen i Forstærkerens
Oscillatordel. Dette foregaar gennem et skærmet Ka
bel, saa kort som muligt af Hensyn til Kapaciteten.
Hovedtelefonens Ørestykke drejes ud som vist paa
Fotografiet, og Membranen fastgøres med Dana Lim
paa den originale Membrans Sted. Foran Membranen
anbringer vi Metalvæv eller andet Beskyttelsesgitter,
forbundet til Minus, for at skærme Membranen for
Overlast og tillige for elektriske Paavirkninger ude
fra.
Naar Mikrofonen er samlet, skal Membranen ind
stilles, og af Hensyn til Følsomheden skal dette gøres
saa omhyggeligt som muligt. Elektroden indstilles saaledes, at den flugter med Overkanten af Kobberringen,
hvorefter Membranen skrues ned derover. Et Batteri
og et Voltmeter (med lille Forbrug) forbindes i Serie
med Elektrode og Membran, og nu kan man stille paa
Skruerne, indtil Meteret ikke giver Udslag. Finindstil
lingen foretages meget omhyggeligt, og man kan med
et ganske let Tryk paa Membranen overbevise sig om,
af Afstanden mellem Elektrode og Membran er saa
lille som mulig og ens hele Vejen rundt. Nu er Mikro
fonen klar til Brug.

Forforstærkeren laves som vist paa Fotografiet
bedst i et Metalhylster. Røret vender „paa Hovedet“
med Oscillatorkredsen foroven og Styregitterkredsen
forneden. Til at holde Forstærkeren sammen tjener to
Bolte, der gaar op gennem hele Huset, og paa disse
Bolte er baade foroven og forneden indsat Pertinaxplader, hvorpaa Spoler og andet anbringes. Paa et pas
sende Sted er ligeledes Rørsoklen anbragt, ogsaa paa
en Plade. Fra Overføringsblokken og Forstærkerens
Minus føres to Ledninger i et skærmet Kabel til Lav
frekvensforstærkerens Indgangsklemmer.

APROPOS
..Vi har ingen Grænser“
Beklageligt for den eller de, der kunde tænke sig
„OZ“s Spalter anvendt til Diskussionsstof, maa 8.
Kreds meddele, at man ikke herfra deler dette
Synspunkt.
Vi skal derfor afholde os fra at kommentere Lands
kredslederens Artikel fra sidste Nr. „Vi har ingen
Grænser“, skønt den saa afgjort strider mod den al
mindelige Opfattelse indenfor denne Kreds’ „Græn
ser“.
Paa rette Tid og Sted skal det tilstrækkeligt tydeligt
blive anført, hvorledes de nordjyske Afdelinger ser
paa dette Spørgsmaal, ligesom det skal blive gjort for
staaeligt, at der er visse skyldige Hensyn overfor Dele
af Organisationens Medlemmer, som man ikke uden
videre kan ignorere, naar man stræber for at opret
holde og bevare en Organisation, som vor, der maaske
mere end nogen anden er opbygget paa Samarbejds
principper.
Tiden kræver nok „Armbind“ — i dobbelt Forstand
— men ikke Skyklapper.
OZ2NU.
Kredsleder for 8. Kreds.
Til ovenstaaende skal ganske kort bemærkes:Jeg be
klager, at OZ2NU er blevet fortørnet over, at Hoved
bestyrelsen ikke kunde gaa ind for hans Forslag til en
Omordning af Kredsinddelingen. Der vil ved den af
ham foreslaaede Ordning opstaa saa store praktiske
Vanskeligheder, at de Fordele, som Forslaget ganske
vist byder, ikke kan opveje disse. Iøvrigt vil General
forsamlingen være det rette Forum til Behandling af
denne Sag, hvad jeg er enig med OZ2NU om, og selv
om Hovedbestyrelsen ikke vil gaa ind for Forslaget til
Omordning, er der jo ikke noget i Vejen for, at Kreds
8 kan stille det.
OZ2NU’s Bemærkninger om Samarbejde havde jeg
oprigtigt talt ikke ventet fra den Kant, men Tiderne
ændres jo og med dem Menneskene. Paa sidste Gene
ralforsamling fik den nuværende Bestyrelse faktisk et
stort Tillidsvotum ved Genvalg over hele Linien paa
en enkelt Undtagelse nær, og at den nu pludselig har
faaet Skyklapper paa er beklageligt, men en Sag skal
nu altid ses fra to Sider, og det tror jeg ikke, at 2NU
har gjort ved denne.

OZ5Y.
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A. G. WERKEMA,
PAOPX,
Huizum, Holland
»CQ-NVIR«
Oversat af OZ7MP,

i de øversie Luftlag' (III)
Skip-Distancen og forholdene
Vi kan nu ud fra Skip-Distance-Fænomenet nøje
slutte, hvorledes Forholdene er paa et eller andet
Baand, som man afsøger. Vi antager, at vi hører Sig
naler paa 14 MHz-Baandet fra en Sender, der ligger
i en Afstand fra os paa ca. 150 km. Heraf kan vi
straks slutte, at Ionisationen i de øverste Luftlag er
kraftig nok til at sende Signalerne i 28 MHz-Baan
det tilbage til Jorden.
Denne Slutning er allerede af ret gammel Dato,
thi da 28 MHz-Baandet i Aaret 1932 gav de første
Livstegn fra sig, havde vi allerede bemærket, at naar
de engelske Amatører hørtes kraftigt i Huizum paa
14 MHz, var Chancerne „for at opleve noget“ paa 28
MHz-Baandet store.
Paa de højere Frekvenser, altsaa højere end 14
MHz, synes Skip-Distancen at være omtrent 1500
km, hvilket netop giver Mulighed for at høre livlig
Trafik paa 28 MHz-Baandet. En kort Skip-Distance
paa 14MHz-Baandet giver ingen Skip-Distance paa
7 MHz-Baandet, o. s. v. paa de lavere Frekvenser som
3,5 og 1,75 MHz-Baandene.
At vi saaledes ud fra Forholdene, specielt paa 14
MHz, kan slutte, hvorledes Forholdene er paa de øv
rige Baand, er til stor Nytte for os. Har vi at gøre
med Lang-Skip-Distance, skulde der altsaa kun høres
Stationer i større Afstande fra Modtageren. Vi taler
her udelukkende om Situationen i store Træk og om
Forholdene i Ionosfæren i al Almindelighed. Særlige
Transmissionsmuligheder ses der bort fra. Det kan me
get vel forekomme, at ovennævnte Slutninger kom
mer i Strid med Praksis. Det er allerede ofte fore
kommet, at naar der kunde høres Signaler fra hele
Jordkloden paa 28 MHz-Baandet, kom ogsaa Stationer
med Afstande som Huizum-Eindhoven og HuizumHilversum godt igennem, mange Gange med EkkoEffekt. Saadanne Tilfælde kan forekomme, naar Ioni
sationen bliver kraftigere, og Skip-Distancen herved
forkortes. Men det kan ogsaa skyldes den Kendsger
ning, at en kraftig Sender arbejder under saa gun
stige Forhold, at dens Signaler gaar nogle Gange om
Jorden og kommer heldigt tilbage i samme Land.
Praksis kan udvise et stort Antal saadanne Tilfælde.
Men for at komme tilbage til Følgeslutningen: Naar
Ionisationen bliver mere intensiv, og Skip-Distancen
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herved afkortes, vil der kunne høres Stationer over
meget kortere Afstande, medens DX-Trafikken afta
ger. Særlige Omstændigheder er ladet ude af Betragt
ning. Aarsagen til saadanne uønskede Forhold kan
være Følgen af en for stærk Ionisationsgrad i Ionosfæ
ren, hvorved Radiobølgerne bliver absorberede.
Det kan ogsaa forekomme, at Radiobølger, som er
traadt ind i Ionosfæren, lige netop bliver afbøjet saa
meget, at de ikke bliver kastet tilbage til Jorden, men
bliver tvunget til at tilbagelægge en mere eller mindre
lang Vej gennem Ionosfæren for derefter endelig at
blive afbøjet saa meget, at de kan naa Jorden. En saa
dan uønsket og besværlig Rejse gennem Ionosfæren
giver meget svage Signaler i Sammenligning med det
Tilfælde, at Reflektion finder Sted umiddelbart efter,
at Signalerne træder ind i Ionosfæren. Naar vi altsaa
modtager meget svage DX-Signaler, kan Aarsagen af
ledes af ovenstaaende.
Før vi forlader dette Punkt, vil vi endnu fastslaa:
Jo større Skip-Distance og jo højere Frekvens, der er
mulig for at faa Forbindelse, jo større er Muligheden
for DX.
I Betragtning af, at det er Solens Straaler, der foraarsager Ionisationen i de øverste Luftlag, er det —
uanset de Erfaringer, vi allerede har gjort — let at
antage, at der maa være stor Forskel mellem Dag- og
Natforholdene. Lad os en Gang betragte en normal
Vinterdag. Ifølge Sagens Natur er der i de tidlige Mor
gentimer, altsaa før Solopgang, kun meget svag Ioni
sations-Energi fra Solen. Den endnu tilstedeværende
Ionisation er en Rest fra den foregaaende Dag. Til saa
danne Tider høres ingen Signaler paa 28 MHz-Baan
det, og i det store og hele heller ingen DX-Signaler
paa 14 MHz-Baandet.
For lidt Ionisation for 28 MHz og ofte ogsaa for 14
MHz giver dog ofte god Mulighed for DX paa 7 MHz;
endvidere faas kort Skip-Distance paa 3,5 MHz og
ingen Skip-Distance paa 1,75 MHz. I Løbet af Solens
Opgang danner Ionisationen sig hurtigt igen og naar
Maksimum omtrent ved Middagstid. Saasnart vi alt
saa nærmer os Middag, ved 10-Tiden eller ofte før,
bliver Skip-Distancen paa alle Baand kortere, hvor
ved der ogsaa bliver Mulighed for Reflektion af 28
MHz-Signalerne.
Paa 28 MHz-Baandet kan der i Morgentimerne af

NYE INTERESSANTE RØRTYPER
Af PAUL STØRNER, OZ7EU

Hvert Aar sine nye Rørtyper, det har snart gennem
en Aarrække været en Sædvane hos Rørfabrikkerne,
og selv under de vanskelige Forhold for Tiden har
Tungsram og Philips ikke svigtet denne Tradition. I
Aar er det tilmed nogle yderst interessante Typer, vi
faar at se paa Markedet. Der er dog et lille „aber da
bei“, idet sikkert ikke alle de nye Typer kommer frem
her i Landet. Paa nuværende Tidspunkt har det ikke
været muligt for os at faa oplyst, hvilke Typer vi ikke
faar, men vi skal i det følgende give Læserne en lille
Oversigt over de Typer, der fabrikeres. Vi skal saa se
nere komme tilbage til Sagen med nærmere tekniske
Data og Sokkelskitser.
I det Ydre adskiller de nye Rør sig væsentligt fra de
tidligere, idet saavel Kolbe som Sokkel er af Glas. Den
hidtidige af Isolationsmateriale bestaaende Sokkel er
forsvundet. I Stedet for har vi en Glastallerken, hvor
paa hele det indre Rørsystem er bygget op. Glasbun
den er lufttæt sammensmeltet med Kolben, og i selve
Glasbunden er Forbindelsesstifterne indsmeltede. Der
er ikke nogen Elektrodetilslutning i Toppen af Røret,
idet denne Tilslutningsmaade har voldt saavel Appa
ratkonstruktører som Servicefolk mange Kvaler, og
det lader nu til, at efterhaanden alle Rørfabrikkerne
indser dette. Begyndelsen blev gjort allerede forrige
Aar med den kendte Staalrørskonstruktion. Dog er
Rørsystemet i de nye „Helglasrør“ anbragt lodret, i

Modsætning til Systemet i Staalrørene, hvor det lig
ger vandret.
Den indre Afskærmning i Røret, specielt mellem
Gitter og Anode, er gjort meget effektiv, og omkring
hele Systemet er anbragt en cylindrisk Skærm af per
foreret Plade i Stedet for den i de tidligere Glasrør
'anvendte udvendige Metallisering.
Sokkelstifterne, der er otte, er anbragt i en Cirkel
uden om Midterbenet, som ligeledes er af Metal, idet
det ved visse Rør anvendes til Katode/Fanggittertilslutning. Paa Midterbenet er i Lighed med sidste Aars
Typer anbragt Føringsnøgle, der tillader hurtig og
sikker Isætning af Røret.
Ved denne helt igennem nye Rørkonstruktion er
der saaledes opnaaet forskellige mekaniske og elektri
ske Fordele, blandt andet skal de nye Rør have meget
gunstige Kortbølgeegenskaber, idet Tilledningerne fra
Elektroderne til Sokkelstifterne er kortere, og den
indbyrdes Kapacitet mellem Tilledningerne er min
dre. Medens der f. Eks. ved EF9 med den gamle Sok
kelkonstruktion blev maalt en Indgangsdæmpning paa
8000 Ohm ved 6 Meters Bølgelængde, beløber denne
sig ved det nye tilsvarende EF22 til ca. 9500 Ohm.
Vi skal nu foretage en kort Gennemgang af de nye
Typer, og senere skal vi saa fremkomme med detail
lerede Data.
Den nye E-Serie er, paa nær Højfrekvensrøret EF22,

vikles en kraftig Europa-Trafik, dog er det ogsaa me
get vel muligt paa dette Baand at opnaa DX som f.
Eks. Afrika, Japan, New Zealand o. s. v. Naar vi altsaa
saaledes iagttager kort Skip-Distance paa 28 MHz og
alligevel ikke anser DX for umulig, maa vi heraf drage
den Slutning, at Radiobølgerne ved DX-Forbindelser
ne vandrer flere Grange frem og tilbage mellem Jor
den og Ionosfæren, før de ankommer til vor Modtager.
At vi har at gøre med saadanne Tilfælde, beviser den
Kendsgerning, at vi meget ofte kan konstatere EkkoFænomener, som altsaa fremkommer ved, at af de
rundt om Jorden løbende Radiobølger ankommer den
anden en lille Smule senere til Modtageren end den
første.
Naar nu Solen er gaaet ned, og de øverste Luftlag
ikke mere bliver bestraalet, formindskes Ionisationen.
Luftmassens positive og negative Ladninger ophæver
hinanden, saasnart Straalernes Virkninger ophører.
Tiden, der maa forløbe efter Ionisationens Fuldbyr
delse, naar Solen er gaaet ned, afhænger af Aarstiden

og den Styrke, Ionisationen har naaet i Løbet af Da
gen, men vi vil i hvert Tilfælde se, at Skip-Distancen,
saasnart vi nærmer os Aftenen, antager større Af
stande paa alle vore Baand, til at begynde med paa
28 MHz, derefter paa 14 MHz, og til sidst bliver Sig
nalerne overhovedet ikke mere reflekteret.
I Forbindelse med Ionisationsresten efter fuldstæn
dig Solnedgang vil vi gerne endnu nævne følgende: Jo
kraftigere Ionisation, der har fundet Sted en bestemt
Dag, des mere Ionisation vil der blive tilbage den paa
følgende Nat eller i de sidste Aftentimer. Dette har vi
allerede flere Gange kunnet gøre Brug af. Beviset for,
at der fra den samme Dag er Ionisation nok tilbage til
at muliggøre DX-Forbindelser, har vi i de ofte fore
kommende Forbindelser herfra og til Nord- og Syd
amerika. Enkelte Gange er det forekommet, at Ioni
sationen har været saa kraftig, at man mod Midnat
paa 28 MHz-Baandet har kunnet høre Signaler, som
var Harmoniske af Grundbølger. Sandsynligvis har 28
MHz-Baandet ogsaa været „aabent“ Natten over.
Fortsættes
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udelukkende beregnet til Vekselstrøm, og det er vel
(desværre!) tvivlsomt, om denne Serie kommer frem
herhjemme. (Udgangsrøret EBL21 er en kombineret
Duodiode og stejl Udgangspentode med et Anodetab
paa 11 Watt. Blanding sr ør et ECH21 er en TriodeHeptode med mange Anvendelsesmuligheder. Da Triodegitteret og Heptodedelens 3. Gitter ikke er forbun
det indvendig, kan man anvende begge Systemerne helt
uafhængigt af hinanden, f. Eks. ogsaa bruge det til
Lavfrekvensforstærker og Fasevender eller til Mel
lemfrekvensog
Lavfrekvensrør.
Højfrekvensrøret
EF22 er en Pentode med variabel Stejlhed, der arbej
der med glidende Skærmgitterspænding og lader sig
anvende baade til Højfrekvens, Mellemfrekvens og
Lavfrekvens. Ensretterrøret AZ21 er et direkte opvar
met dobbelt Ensretterrør med en maksimal Jævnstrømsydelse paa 120 mA ved 300 Volt.
I den nye U-Serie har vi de tilsvarende Typer. Ud
gangsrøret UBL21 er en Duodiode-Udgangspentode
med stor Følsomhed. Det udmærker sig særligt ved,
selv paa 110 Volts Net, at kunne afgive 1,35 Watt Ud
gangseffekt ved en Klirrfaktor paa 10 %. Paa 220 Volt
afgiver det 5 Watt, regnet ved samme Forvrængning.
UCH21 er en Triode-Heptode, der paa nær Glødestrøm og Spænding er identisk med ECH21 og har
samme
Anvendelsesmuligheder.
Højfrekvensrøret
UF21 svarer ligeledes til EF22 paa nær Glødestrømmen, og Ensretterrøret UY21 er et indirekte opvarmet
Enkeltensretterrør med en maksimal Jævnstrømsy del
se paa 140 mA. Denne Serie vil sikkert finr’e stor An
vendelse herhjemme.
Til Batterimodtagere fremkommer der ogsaa i Hel
glasserien en ny Serie Rør. Der er Typerne: DK22,
Blandingsoktode med meget lille Glødestrømsforbrug,
50 mA ved 1,25 Volt. DCH22, Triode-Hexode, Gløde
strøm 100 mA; DF23, Højfrekvenspentode, 25 mA;
DAC22, Diode-Triode, 25 mA, og endelig den interes
santeste, Udgangspentoden DL22. Den er forsynet med
to Glødetraade paa hver 50 mA ved 1,25 Volt. De kan
forbindes i Serie eller Parallel efter Spændingskilden.
Dette Rør kan ved 120 Volts Anodespænding afgive
360 mWatt og ved 90 Volt 200 mWatt. Til Sam
menligning kan anføres, at en Forgængertype som
f. Eks. DL1 ved 90 Volt afgav lige det halve. 120 Volt
var dette Rør ikke beregnet til.
Med dette haaber vi at have givet Læserne en lille
Oversigt over, hvad der kan ventes af nye Rørtyper til
Modtagerne i denne Sæson. Vi skal saa senere komme
tilbage til mere detaillerede Data for Rørene. Af nye
Senderrør er Tungsram fornylig fremkommet med en
større Serie, og vi skal i næste „OZ“ omtale disse nær
mere.
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Studiekredsen i Maaleteknik
Den sidste Maaneds Torsdagsaftener i Studiekred
sen er gaaet med Justering af Maaleapparater og Nor
maler. OZ-DR152, Lægring, har demonstreret Modstandsmaaling med Universalinstrumentet, og den 29.
Maj fortalte OZ8O, Langgaard, om Maalingers Usik
kerhed. Desuden har vi nu faaet et Frekvensmeter i
Gang og kan paatage os at kalibrere Modtagere for
Foreningens Medlemmer.
Paa Mødeaftenerne den 19. og 26. Juni samt den 3.
og 10. Juli vil vi fortsætte med Konstruktion af Maale
apparater og af Foreningens Forstærkeranlæg, teore
tisk Gennemgang af Maaleteknikkens Problemer og
Kalibrering af Modtagere. Nærmere Program ved Op
slag i Lokalerne.
Da OZ8O tilbringer sin Sommerferie som Soldat, vil
OZ3KU, Blumensen, overtage Kredsens Ledelse i
Sommer, Aftale om Kalibrering af Modtagere træf
fes med Studiekredsens Leder, der som Regel træffes
i Lokalet Mandag og Torsdag Aften.
OZ8O.

Svensk Morsekursus paa
41,9 m
Da vi Amatører under de nuværende Forhold ikke
kan føre QSO og derved ikke kan øge Færdigheden i
Morse paa en let Maade, gør jeg opmærksom paa, at
jeg har hørt en svensk Station, der kalder: Svenske 4.
Fordelingsarme’s Radio. — Denne Station har daglig
Morsekursus paa 7163 kHz (41,9 m) fra Kl. 21,15—
22,30. Kursuset er indspillet paa Grammofonplader, og
de Hastigheder, jeg har hørt, er 18-20-28-33-40-45-63
og 84 Tegn pr. Minut.
Ove Pedersen, OZ-DR333,
Pileallé 3, Allinge, Bornholm.

En ny, fin KB og UKB-Kondensator
Vi har fra PRAHN modtaget et Eksemplar af den
nye Lufttrimmer. Ligesom Firmaets nye Kortbølge
kondensator er denne Lufttrimmer en Ting, som sær
lig Kortbølgeamatører har savnet i mange Aar. Den er
overordentlig nydeligt udført, sammenloddede Plader,
opbygget paa en Calitplade og af meget smaa Dimen
sioner. Om de tekniske Data henviser vi iøvrigt til
Annoncen andetsteds i Bladet. Vi har faktisk kun det
at udsætte paa Kondensatoren, at Indstillingsmøtrikken er 6 mm og ikke 5,5 mm, saa man kunde bruge
den omtrent standardiserede Størrelse paa Trimmer
nøgle til Indstilling. Men dette kan maaske ændres.
For Amatøren, der har Brug for en absolut kon
stant og tabsfri Trimmerkondensator, eller lille Kon
densator til andet Formaal, kan vi paa det bedste an
befale at bruge dette Produkt.
T. R.

Foredrag
holdt
i Horsens Afd.
af
OZ7GB,
G. Bertramsen

I denne Tid, hvor Senderen er Tabu, er Modtageren
den Del paa Stationen, der har størst Interesse, og jeg
vil i det følgende give et Par Tips til Forbedring af
denne.
Først Trimningen. Er Modtageren en Super, er der
flere Ting at tage sig i Agt for. Som bekendt har de
fleste Supere Spejl paa de korte Bølger, hvis man da
ikke benytter et eller flere Trin Højfrekvens før
Blandingsrøret. Bruger man Afstemningskonden

satorer paa ca. 500 cm, hvad mange bruger, hvis Mel
lembølgeomraadet er med, kan man dække Omraadet
fra f. Eks. 18 til 50 Meter, men det vil da gaa ud over
et af Amatørbaandene. Bruger man den høje Oscilla
torfrekvens, vil man faa Spejlene af Radiofonistatio
nerne paa 19 m ind i 20 m Baandet, og bruger man
den lave Oscillatorfrekvens, vil man paa samme
Maade faa Spejl fra Radiofonistationerne paa 49 m
ind i 40 m Baandet. Der regnes her med en Mellem
frekvens paa 425—500 kHz.
Man ser heraf, at det vil være mest formaalstjenligt
at bruge et Sæt Spoler til hvert Omraade. (Baand).
For at dette kan lade sig gøre med den brugte Kon
densator, kan man indrette sig paa 2 Maader. F. Eks
som i Fig. 1, hvor der er indsat en Paddingkonden
sator i Serie med Afstemningskondensatoren. Dette
gælder selvfølgeligt i begge Afstemningskredse. Disse
Kondensatorer skal have samme Størrelse og være
af en god Kvalitet. Størrelsen retter sig efter, hvor
stor Baandspredning man ønsker. Der kan imidlertid
være
visse
Omskiftningsvanskeligheder
med
disse
Kondensatorer, og man kan da bære sig ad som i Fig.
2, hvor man har sat Paddingkondensatoren i Serie
med Spolen. Har man udskiftelige Spoler, udskiftes
den med disse. Dog skal man undersøge, om Rørene
faar deres Gitterspænding gennem Spolerne. Er dette
Tilfældet, shuntes Paddingkondensatoren med en

og Kalibrering af
Modtageren
Modstand. Denne maa dog ikke være for lille, da den
i saa Tilfælde vil virke som en Slags Kortslutning af
Kondensatoren.
Naar Modtageren er trimmet, skulde man jo ogsaa
være sikker paa, at den er trimmet rigtigt. Har man
Trimmere over Spolerne og bruger Spoler med Høj
frekvensjernkerner, kan Trimningen udføres saa godt,
som det overhovedet er muligt. Dog skal man passe
paa, naar man trækker i Resonans med Antennetrim
meren. Mange nøjes med at søge en Station nederst
i Baandet og prøver med Trimmeren, om den giver
størst Lydstyrke. Gør den det, slaar de sig til Taals
med, at saa maa det jo passe. Det kan man dog ikke
være sikker paa. I mange Blandingsrør trækker Ind
gangskredsens Afstemning i Oscillatorkredsen, saa
denne forstemmes. (Dette gælder dog kun paa korte
Bølger og bliver mere udpræget, jo højere man gaar
op i Frekvens). I saa Tilfælde følger man forsigtigt
med ved Hjælp af Afstemningskondensatoren, me
dens man drejer Antennetrimmeren, til man opnaar
Maksimum.
Er Trimningen saa i Orden, kommer vi til Skalaen.
Hvor mange Amatørmodtagere har en ordentlig kali
breret Skala? I mange Tilfælde bruges der en LK
Mikroskala, hvor Baandene er afsat med et Par Stre
ger. Er det ikke Umagen værd at have en Skala med
nøjagtig Kalibrering? Den kan man selv have megen
Fornøjelse af, og samtidig kan man opgive andre
Amatører deres Frekvens. Her synes jeg, den vand
rette Viserskala er at foretrække, da den giver en god
Oversigt og en nøjagtig Aflæsning. En saadan Skala
kan man let lave selv, og hvis man ikke vil have den
Ulejlighed, kan man købe den færdig. Har man en
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Om Valg af Rør
Det er efterhaanden blevet indviklet at bestemme,
hvilket Rør man skal bruge i en bestemt Opstilling.
Der findes et ganske kolossalt Antal forskellige Rør
typer, og skal man bygge en ny Modtager, og den ikke
er bestemt af forhaandenværende Rørtyper, kan det
være meget svært at finde de bedst egnede. Der er
imidlertid indført et System med fælles Typebeteg
nelse for alle de store Rørfabrikker, saa man ikke
mere behøver at skelne mellem forskellige Fabrika
tas Betegnelser; dette letter Oversigten meget, men
desuden er de benyttede Typebetegnelser udformet
saaledes, at man, hvis man kender Systemet, straks
kan sige, hvad et bestemt Rør, som man har Brug
for, skal hedde. Dette System har aldrig før været
behandlet i „OZ“, og jeg vil derfor forsøge at give en
samlet Oversigt over den benyttede Gruppering og
Symboler.
Den første Opdeling er bestemt af den Opvarm
ningskilde, som Røret er bygget til. Der er Batteri
med 1,3 Volts Glødetraade, Akkumulator med 2 og 4
Volt, Vekselspænding 2,5—4 og 6,3 Volt, herunder
hører ogsaa Autorørene med 6,3 og 13 Volt, som
egentlig er Akkumulatorrør. Alle disse Grupper bliver
almindeligvis fødet i parallel med Spændingskilden i
Modsætning til den næste Gruppe, der omfatter Rør

saadan Skala, er Kalibreringen let. Man sætter et
Stykke hvidt Karton paa, opsøger nogle Stationer med
kendte Frekvenser og afsætter disse paa Skalaen. Er
Modtageren en Super, findes Spejlene ogsaa og for
bindes med Hovedsignalet med en Linie, saa man
ikke forveksler det med en ny Station. Har man fun
det et passende Antal Stationer jævnt fordelt over
Skalaen, tager man et Stykke Millimeterpapir, træk
ker en vandret Linie og afsætter de fundne Frekven
ser herpaa, saa den bliver en tro Kopi af Karton
skalaen. For Enden af denne Linie trækkes en lodret
Linie, hvorpaa man afsætter det Frekvensomraade,
Skalaen spænder over. Se Fig. 3. Her finder man den
første kendte Frekvens, følger den vandrette Linie
paa Millimeterpapiret til det Punkt, hvor den skæres
af den lodrette Linie fra samme Frekvens paa Skala
linien. Her sætter man en Prik, og paa samme Maade

til Jævnstrøm og „Universal“, hvor Rørene er be
stemt af den Strøm, de kræver til Opvarmningen. Nu
er det ikke saadan, at et Rør, der hører til en Gruppe
ikke ogsaa kan høre til en anden. Langt de fleste af
6,3 Voltsrørene hører ogsaa til i Strømgruppen, idet
de er beregnet til „Universal“ Brug. Specielle Jævn
strøms og „Universa1rør“ egner sig derimod ikke til
Opvarmning fra Spændingskilder, bl. a. fordi deres
Glødetraade er bygget til en bestemt Strøm, og
Spændingen over dem er af underordnet Betydning,
naar blot Strømmen er rigtig.
Typebetegnelserne bestaar af to—tre Bogstaver og
et Tal, og deraf har det første Bogstav følgende Be
tydning:
A: 4 Volt Vekselstrømsserie.
B: 180 mA Jævnstrømsserie.
C: 200 mA „Universal
serie“.
D: 1,3 Volt Batteriserie.
E: 6,3 Volt Vekselspæn
ding og Autoserie.
F: 13 Volt Autoserie.

H: 4 Volt Akkumulator
serie.
K: 2 Volt Akkumulator
serie.
U: 100 mA „Universal
serie“.
V: 50 mA „Universal
serie“.
(Serierne F-H og V er
ukendte her i Danmark)

De næste Bogstaver angiver Rørets tekniske Type,

behandles de øvrige Frekvenser. Er alle Punkter
afsat, forbindes de med en Linie, og man har Modta
gerens Kurve. Nu findes enhver Frekvens let ved at
opsøge den paa den lodrette Linie, følge den vandrette
Linie herfra til den skærer Kurven, og fra dette Punkt
følge den lodrette Linie til den skærer Grundlinien,
og her afsættes den ønskede Frekvens. Naar man har
inddelt Grundlinien saa fint, man ønsker det, kan
man overføre denne paa mat, hvid Celluloid, og man
har nu, hvis Arbejdet er udført nøjagtigt, en Skala,
man trygt kan stole paa.
Til Slut vil jeg blot bemærke, at dersom man ken
der sin Modtagers Mellemfrekvens, kan Spejlet være
en stor Hjælp, hvis man mangler kendte Frekvenser.
Vi ved jo, at Spejlets Afstand er den dobbelte MF;
det giver os to Punkter, hver Gang vi har fundet eet.
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eller Typer hvor flere Rørsystemer er bygget
men. Bogstaverne har følgende Betydning:
A : Enkelt Diode.
B : Dobbelt Diode.
C : Triode til Spændings
forst.
D: Triode til Energiforst.
E: Tetrode.
F : Pentode til Spæn
dingsforst.
H: Hexode eller Heptode.

sam

K : Oktode.
L: Pentode til Energi
forst.
M : Indstillingsindikator
(„Øje“).
X : Gasfyldt Dobbeltensretterrør.
Y : Vakuum Enkeltensretterrør.
Z : Vakuum Dobbeltensretterrør.

Tallet angiver den Rækkefølge, de enkelte Typer
indenfor samme Serie er fremkommet i, men der
er ved at komme noget mere System ogsaa her, idet
Tallene indtil 10 er Rør med P Sokkel, Tallene mel
lem 10 og 20 er Rør med Staalrørssokkel, og Tallene
mellem 20 og 30 er Rør med Oktalsokkel. Denne Re
gel er imidlertid ikke gennemført og maa tages med
Forbehold, saaledes er Rørene UCH4 og UCH21 begge
med Oktalsokkel medens UCH11 har Staalrørssokkel.
For at vise, hvorledes man kan læse sig til et Rørs
Hoveddata, kan vi bestemme ovennævnte Rør UCH21.
Det er et Rør af 100mA Serien, C betyder en Tri
ode til Spændingsforst., og H en Hexode. Tallet 21 an
giver, at det er en nyere Konstruktion end de andre
nævnte Rør UCH4 og UCH11. Kombinationen Hex
ode-Triode er særlig brugt til Blandingsrør, og vi
kan derfor gaa ud fra, at det er det primære Formaal
med Røret, men hvis vi ser efter i en Rørliste med
Sokkelskitser, vil vi se, at de to Rørsystemer ikke er
forbundet inde i Røret, men ført ud til Sokkelen. Vi
kan derfor bruge Rørsystemerne, som vi har Lyst til,
idet vi dog maa tage Hensyn til, at Rørene arbejder
paa samme Katode. Da vi er ved Rørlisterne, kan vi
samtidig se lidt paa de Data, som disse giver for de for
skellige Typer. Først og fremmest staar Opvarmningsdata og den normale Anodespænding (Va) og Anode
strøm (la), derefter Gitterforspændingen til Styregit
teret (Vgl), Skærmgitterspænding og -strøm (Vg2 og
Ig2). Hvis Røret har flere Gi ttre, betegnes de med
Tal i den Rækkefølge, de kommer fra Katoden mod
Anoden. Saa kommer nogle Betegnelser, som det som
oftest kniber for Amatøren at gøre sig fortrolig med,
det er Stejlhed (S), Forstærkningsfaktor (u), indre
Modstand (Ri) og Gennemgreb (D). Stejlhed kan defi
neres som Anodestrømsvariation divideret med Gitter
spændingsvariation. Det vil sige, hvis man forandrer
Gitterspændingen (Vgl) 1 Volt, vil Forskellen i Anode
strøm være lig med Stejlheden (S). Da et Rørs Kur
ver aldrig er retliniede, vil S kun gælde for det Punkt
paa Kurven, hvor Maalingen er foretaget. Som Regel
opgives S i Arbejdspunktet, altsaa der hvor Røret nor

malt vil komme til at arbejde, men der opgives ogsaa
max. S. Det er den største Stejlhed, der kan opnaas
med Røret, men det er ikke under almindelige For
hold. Forstærkningsfaktoren er Anodespændingsvariation divideret med den Gitterspændingsvariation,
som vil have samme Anodestrømsvariation til Følge.
Man kan jo forøge et Rørs Anodestrøm paa to
Maader, enten ved at forøge Anodespændingen eller
ved at formindske Gitterspændingen. Hvis man ved
en Formindskelse af Vgl paa 1 Volt faar en Anode
strøm la, der er 2mA større, og man kunde have opnaaet det samme ved at forøge Anodespændingen Va
med 50 Volt, saa vilde Forstærkningsfaktoren u være
50. For det samme Tilfælde vilde den indre Mod
stand være Anodespændingsforøgelsen divideret med
Anodestrømsforandringen, φVa/φlaX 1000 = Ri, el
ler 50/2X1000 = 25000. De 1000 fremkommer, fordi
la er i mA. Saa kommer vi til den sidste Betegnelse,
Gennemgrebet. Dette er som Regel angivet i %, men
er i Virkeligheden kun en anden Maade at udtrykke
Forstærkningsfaktoren paa. Gennemgrebet er nemlig
1 divideret med Forstærkningsfaktoren, eller den
reciprokke Værdi af u udtrykt i °/o. Disse fire Beteg
nelser er for ethvert Rør kædet sammen paa følgende
Maade: S X R i X D = 1. Man kan altsaa ikke forandre
een af dem uden samtidigt at forandre en eller dem
begge i modsat Retning.
Tegnet 5 betyder en lille Variation eller Forskellen
mellem to Steder paa en Kurve, og naar det benyttes
for samhørende Værdier, betyder det f. Eks., at for
andres Strømmen saa og saa meget, forandres Spæn
dingen saa og saa meget. Benyttes Tegnet, ser Form
lerne for de forskellige Betegnelser saaledes ud:
S = φla/Vgl, u = φVa/Vgl, Ri =φVa/Ia, D = l/μX100.
Forstærkningsfaktoren bliver ofte betegnet som det
Forhold, et Rør kan forstærke, men dette er forkert.
Et Rørs Forstærkning er afhængig af dets Arbejds
forhold i Praksis og angives i lidt større Rørtabeller
som Forholdet Vo/Vi; det er Udgangsspændingen divi
deret med Indgangsspændingen i en bestemt Opstil
ling med bestemte Arbejdsmodstande.
Jeg haaber, at Begyndere i Brugen af Radiorør vil
finde disse Linier tilstrækkelige som en første Vejled
ning. Jeg skal gerne gaa mere i Detailler en anden
Gang, hvis det ønskes.

Besøg i det nye Radiohus
1 Forbindelse med E. D. R.s Generalforsamling, der jo
i Aar afholdes i København, vil der blive arrangeret Be
søg i det nye Radiohus, hvis tekniske Anlæg vil blive
forevist.
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Redigeret af OZ-DR542 og OZ-DR552

14 MHz

Der er saa godt som intet at høre for Tiden. Kna
sen, Bragen og Interferens fra kraftige, kommercielle
Stationer gør det umuligt at opfange svage Signaler.
Rapporterne, vi har faaet fra forskellige Amatører, vi
ser det samme, idet 20 m Baandet som oftest slet ikke
er nævnt, eller der er kun noteret en enkelt UK Sta
tion.
De eneste Prefixer, som en Gang imellem gaar igen
nem med nogenlunde Styrke, er de sædvanlige W Fonestationer og et Par europæiske Telegrafistationer
HA etc.
7 MHz
Her havde vi i denne Maaned ventet at kunne no
tere en Del DX Stationer; men det glippede desværre.
Vi har kun noteret en enkelt U9, og i de Rapporter,
der er tilsendt os, er der overhovedet ingen DX no
teret. — Nu har Modtageforholdene heller ikke været
saa gode, som man kunde have ventet paa denne Aarstid, og det skyldes sikkert de hyppige Forandringer,

der har været i Vejrforholdene. — De europæiske Sta
tioner er gaaet godt igennem de Dage, hvor Støjen har
været mindst generende; enkelte Stationer, især D og
U, er modtaget med næsten lokal Styrke.
Og her er en Del af den noterede Trafik: U9MR 558— EA1AM 578 — HA8R 587 — D4GMF 598 —
TF5C 588 — UK3CU 579 — D4GOF 599 — OK3NR
598 — U3AD 587 — UE2AA 598. Desuden er LZ note
ret, men hele Kaldesignalet kunde vi desværre ikke
opfange paa Grund af Støj.
3.5 MHz
Det er for Tiden meget kedeligt at lytte paa dette
Baand. Forstyrrelserne har været endnu mere gene
rende end paa 7 MHz, og Amatørtrafikken har været
saa ringe, at vi ofte kunde lytte i flere Timer uden at
opfange et eneste Amatørsignal. Der er ogsaa lyttet en
Del i Nattetimerne i Haab om at høre nogle af de
W’er, der sommetider arbejder her, men uden Resul
tat. Den noterede Trafik er kun D og HA.

Philips „Technisehe Rundschau“

FOR

10

AAR

SIDEN
JUNI 1931

„OZ“ 3. Aargang Nr. 3: E. D. R. har haft celebert
Besøg, idet Major K. B. Warner, Sekretær i A.R.R.L.
og I.A.R.U., opholdt sig i København i 2 Uger. An
ledningen var den internationale C. C. I. R.-Konferen
ce, hvor Mr. Warner deltog i den amerikanske Delega
tion, men samtidig varetog Amatørernes Interesser.
E. D. R.s Bestyrelse gav en Middag for den populære
Gæst og udnævnte ham til Æresmedlem. (Nu i 1941
er han som bekendt „QST“s Chefredaktør).
For at konstatere, om Fading optræder samtidig i
en bestemt Landsdel eller i ens Afstande fra Sende
ren, foranstalter OZ7F en Udsendelse, som han beder
de danske Amatører rapportere (Ændringer i Signal
styrken fra Minut til Minut). -— E. D. R. har haft
Besøg af den engelske Amatør G5XD, som havde
overværet D. A. S. D.s Aarsmøde i Hamburg. Ogsaa
Lederen af D. A. S. D.s udenlandske Afdeling, Dr.
Curt Lamm, har besøgt E. D. R., og „OZ“ bringer et
Billede af ham sammen med Mr. Warner, Helmer
Petersen (E. D. R.s Sekretær og Redaktør) og Frk.
Inger Lorentzen (E. D. R.s nyudnævnte QSL-Ma
nager).
OZ7F.
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Fra og med Januar-Numeret 1941, som vil fore
ligge i Løbet af ganske kort Tid, vil Philips „Technische Rundschau“ være givet i Kommission hos Fir
maet Jul. Gjellerup’s Boghandel, som modtager Be
stilling paa saavel enkelte Numre som Abonnement.
Prisen for et Aars-Abonnement, som omfatter 12
Numre, bliver Kr. 15,00. (Prisen paa Løssalgs-Numre
Kr. 2,50).
Philips „Technische Rundschau“ er trykt paa smukt
krideret Papir (,,OZ“Papir) og har desuden kartonne
ret Omslag. Det er et Tidsskrift af meget høj teknisk
Standard, som ikke behøver nogen Anbefaling.

Paa given Foranledning
gør vi opmærksom paa følgende:
Stof til Kredse og Afdelinger skal, saafremt det fra
Afdelingerne ikke sendes til de respektive Kredsle
dere, sendes direkte til Redaktionen og være os i
Hænde senest den 5. i hver Maaned. Det er jævnligt
hændet, at Stoffet sendes baade til Kassereren og til
Sekretæren og betydeligt senere end den fastsatte
Frist.
Amatørannoncer sendes direkte til Kassereren ved
lagt Betaling i Frimærker. Sidste Frist er for disse An
noncer den 1. i hver Maaned.

EDR,s Sommerlejr 1941
19. JULI-3. AUGUST
Selv om Forholdene ude i Verden stadig er ustabile,
er E.D.R. Traditionen tro og afholder i Aar sin niende
Sommerlejr.
Lejrens Beliggenhed bliver i Aar ved Juelsminde.
Mange vil sikkert erindre Navnet fra 1938—39, da
Horsens Afdelingen holdt Week-End ved Juelsminde
og derfra havde mange hyggelige QSO’er med Ama
tørerne rundt i Landet og med Sommerlejrene i
Nordsjælland og Bornholm. Juelsminde er en smuk
Badeby, ligger i den skønneste østjyske Natur med
store, lyse Bøgeskove, flade Enge og stærkt bakket
Agerland, indrammet af Kattegats salte Bølger og
giver rig Lejlighed til stadig nye og friske Indtryk.
Juelsminde, der har stor Fiskerihavn, er paa ca.
1000 Indbyggere og er Endestation for Horsens—
Juelsminde Banen. Ligeledes har Juelsminde daglig
Forbindelse med Vejle og Horsens pr. Rutebil. Der
forefindes Posthus, Bank samt mange Forretninger af
enhver Art. Lejren kommer til at ligge i Læ for
Vestenvinden og er centralt beliggende for baade
Badning og Spisning. Det er en virkelig idyllisk Plet,
vi har fundet til Lejrplads. Oplandet, der er rigt paa
mange smukke Steder, hvortil der vil blive arrangeret
Ture, er i sig selv en Oplevelse. Det er ikke uden
Grund, at Turistforeningen skriver: Juelsminde — en
Perle i Solen! Det vil enhver indrømme, naar de til
Sommer har været i E.D.R.s Sommerlejr. Og der vil
ikke blive sparet paa noget Punkt, der vil blive gjort
alt, for at vore Gæster skal befinde sig godt i den
kommende Sommerlejr.
Maden skal indtages paa Hotel Færgegaarden, paa
hvis Grund Lejren kommer til at ligge. Prisen for Op
hold i Lejren, samt Morgen-, Middags- og Aftensmad
er 4 Kr. pr. Døgn. Drikkevarer betales særskilt. Børn
under 10 Aar Moderation.
Morgenmaden bestaar af: Rugbrød, saa meget man
kan spise og 1 Skive Fransk- eller Sigtebrød. Dertil
Marmelade eller Kunsthonning.
Middagsmad: Borgerlig Middag, 2 Retter.
Aftensmad: Alm. Smørrebrød.
Man skal saaledes ikke medbringe Spisegrejer af
nogen Art. Det kræves kun, at man møder til de fast
satte Spisetider. I Betragtning af, at vi lever i en Dyr
tid, skulde det være en billig Pris for Deltagelse i Lej-

Den projekterede Lejrplads, hvorfra der er Udsigt mod Havet
(ca. 100 Meter)

ren, og vi haaber ikke, at Prisen vil afskrække nogen
fra at deltage. Enkelte Maaltider kan ogsaa købes.
Der bliver ogsaa god Lejlighed til at sole sig ved
Stranden, da der kun er 100 Meter til det friske Katte
gat og den mest pragtfulde Strandbund, man kan
tænke sig. Kort sagt — her er alt, hvad Hjertet be
gærer, naar man vil holde Ferie ved Skov og Strand og
mellem Kammerater.
For at alt kan komme til at klappe, maa vi bede
alle, der ønsker at deltage i Lejren, melde sig i god
Tid. Lejrdeltagerne behøver kun at medbringe Telt.
Saafremt nogle Medlemmer skulde have Telte, som de
vil laane Sommerlejren, modtager Undertegnede med
Glæde eventuelle Tilbud. I Lejren faar vi 220 Volt
Vekselstrøm, men der bliver ikke Lys i Teltene af
Hensyn til Mørkelægningen, men Modtagere kan godt
medtages. Der bliver som sædvanlig opsat Højttaler
anlæg. Alt Rejsegods kan sendes til E.D.R.s Sommer
lejr, Juelsminde St. Iøvrigt vil alle yderligere Oplys
ninger vedrørende Lejren kunne faas ved Henvendel
se til OZ3XA, A. Hjort Jacobsen, Stenderup St. De
sidste Meddelelser vedrørende Lejren vil blive bragt i
Juli „OZ“, der vil udkomme et Par Dage tidligere af
Hensyn til Sommerlejren.
Forbindelsen til Juelsminde er udmærket, hvad en
ten man rejser med Tog, eller man benytter Cykle. De

Hotel »Færgegaarden« (vort Madsted) umiddelbart ved Lejren
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endelige Tider for Tog og Bil henholdsvis fra Vejle og
Horsens skal vi bringe i næste „OZ“. Benytter man
Cykle, er der nordfra fin Vej fra Horsens over Bjerre
eller Glud, og Turen er rig paa Naturskønheder begge
Veje. Sydfra, Fyn og Sjælland er Turen nærmest over
Vejle, Bredal, Engom (Ny Vejle—Juelsminde Vej).
Naar man kommer til Daugaard, kan man, hvis man
ikke vil følge Landevejen, lægge Turen omkring
Ørum, Vrigsted eller Barrit, hvor man igen støder til
Landevejen, ogsaa en ganske interessant Tur med
mange gamle Kirker og Gaarde. (Se iøvrigt Kortene,
der bliver udsendt til alle Afdelinger).
Vi har ogsaa bestilt fint Vejr til alle 14 Dage, og
man kan derfor gaa ud fra, at vi igen i Aar kan af
holde en Sommerlejr, alle vil se hen til og mindes,
naar Sommeren er forbi. Skal vi saa være enige om.
at vi alle i Aar møder op for at deltage i E.D.R.s
Sommerlejr, der ligger saa centralt for alle, at den
fortjener at blive en Rekordlejr. Vel mødt i E.D.R.s
niende Sommerlejr ved Juelsminde.
Juelsminde — en Perle i Solen!
OZ3FM-OZ3XA.

Allerede sidste Aar havde de forskellige Restriktio
ner vedrørende Kortbølgeamatørernes Arbejde med
ført, at man Gang paa Gang blandt vore Kammerater
kunde høre Udtalelsen: „Næ, det er skam for godt
Vejr til at sidde inde, og jeg skal forøvrigt der eller
der hen“.
Prøver man paa at analysere denne Udtalelse, saa
ser man ret hurtigt noget, der er forkert.
Saalænge der intet Sendeforbud var, havde det
gode Vejr ingen synderlig Indflydelse paa Amatører
nes Aktivitet enten ved Senderen eller ved et eller
andet teknisk Arbejde, der tvunget af Interessen
skulde være færdigt. Saaledes vilde det ogsaa have
vedblevet at være, saafremt de ydre Forhold ikke
havde skiftet Karakter. Erfaringerne har vist, at der
skal noget ganske ekstraordinært til for at trække
Amatøren bort fra sin „hobby“.
I Dag vil jeg indrømme, at der for en Del af vore
Kammerater har meldt sig andre Opgaver — mere
eller mindre tvungne, men dette gælder væsentligst
for de yngre Medlemmer af E. D. R., hvoraf de fleste
vel knapt nok har haft Lejlighed til rigtigt at deltage i
normale Tiders Kortbølgearbejde.
For de ældre Medlemmers Vedkommende burde Si
tuationen ikke spille ind. Det er forkert, hvis vi lader
os paavirke i al for høj Grad af Vanskelighederne og
af den Grund bliver rastløse og selvopgivende.
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Først og fremmest har vi Pligter overfor vor For
ening, der bestaar — og ogsaa vedblivende skal bestaa — i Kraft af sine eksperimentelle Formaal. Vi
maa holde vort tekniske Arbejde i Gang, og det maa
fortsættes trods de Fristelser, som til Eksempel Som
meren indebærer.
Nuvel da, hvorfor saa ikke lægge vort Sommer
arbejde an paa en saadan Maade, at alle Lyster bliver
tilfredsstillet.
I de lune Sommeraftener, hvor Naturen er Konkur
rent til de indendørs Møder, er der da intet mere
naturligt, end at vi lægger vore Sammenkomster ud i
Naturen.
Vi kan lægge den ugentlige Mødeaften ud til Sø
eller Strand eller Skov, eller hvad den lokale Natur
byder paa af Tiltrækningssteder.
Vi kan tage Svømmeturen eller Spadsereturen, saa
dan som den nu byder sig, og bagefter samles paa et
egnet Sted og der paa Skift lade en Kammerat fore
lægge et eller andet teknisk Emne enten til Diskus
sion eller af belærende Karakter — eller vi kan slet
og ret fortsætte med vor Studiekredsform vedrørende
Lærebogen, uden at dette vil være til Skade for vort
tekniske Dygtiggørelsesarbejde.
Udtalelser som de anførte maa bortelimineres. Vi
maa lære af dem og finde Metoder til at undgaa, at
de gentages. Arbejdet maa varieres og gøres til
trækkende.
Der er da intet i Vejen for, at Aktiviteten og Møde
procenten kan holdes paa det samme Niveau Sommer
og Vinter.
Afdelingslederne
og
Kredslederne
maa
ventilere
dette Synspunkt og finde Metoder til at praktisere det,
alt eftersom Forholdene tillader det paa de forskellige
Steder. Men først og fremmest: Forsøg. OZ2NU.

Teknisk Redaktor søges
Den 1. Oktober d. A. fratræder vor nuværende ud
mærkede T.R., OZ7EU, og Bestyrelsen opslaar her
med Posten som ledig til ovennævnte Tidspunkt.
Posten som T.R. kan søges af alle Medlemmer af
E . D . R . , der kan og vil paatage sig det ansvarsfulde
Hverv. Eventuelle Ansøgere maa kunne levere Kon
struktioner af almen Interesse for Amatørerne, og
iøvrigt bestaar Arbejdet i at fremskaffe og indsamle
egnet teknisk Stof, levere Oversættelser fra uden
landske Tidsskrifter o. s. v. I den Udstrækning, som
de for Tiden herskende Forhold tillader det, vil
udenlandske Amatørtidsskrifter blive stillet til Raa
dighed.
Der ydes T.R. et Honorar paa 400 Kr. aarlig, og
eventuelle Ansøgninger bedes tilstillet E. D. R.s For
mand H. Lykke Jensen (OZ5Y), Aagade 13, Næsby F.,
inden den 1. Juli 1941.
Bestyrelsen.

Kreds 1
E. D. 15.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 KJ. 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 19. Maj afholdtes en godt besøgt Dis
kussionsaften med Emnet: „Bør vore Kaldesignaler
ændres, saa de passer med Kredsinddelingen?“ Efter
Indlederen, OZ4H, havde mange Amatører Ordet og
udtalte deres Mening. Paa Forslag af OZ5Z stemte
Medlemmerne derpaa om følgende Udtalelse, der blev
vedtaget med alle Stemmer mod een: „Forsamlingen
udtaler, at man ikke anser det for heldigt paa det nu
værende og forpassede Tidspunkt at skulle ændre
Kaldesignaler“.
Mandag den 26. Maj afsluttede OZ7DR sin Fore
dragsserie om Matematik. OZ7SN takkede paa Afde
lingens Vegne OZ7DR for det store og for Medlem
merne lærerige Arbejde, der her var ydet, og Med
lemmerne gav deres Tilslutning ved Haandklap.
OZ2R har paany vist sin store Interesse for Afde
lingen ved at skænke forskellige Dele til en Forstær
ker, som Studiekredsen indenfor Afdelingen har lovet
at bygge. Vi takker mange Gange for den smukke
Gave.
Husk! Ethvert Medlem indenfor Københavns Lokalportoomraade er automatisk Medlem af Afdelingen.
Maanedens Program:
Mandag den 16. Juni. Fotoaften. Foredrag med Lys
billeder ved Hr. Torkild Henriksen. Tag Kamera eller
Billeder med. Der bliver Lejlighed til at faa alle
Problemer vedrørende Foto belyst. Saafremt der vi
ser sig tilstrækkelig Interesse, vil der blive arrangeret
en Fototur med Præmiefotografering.
Mandag den 23. Juni: Almindelig Mødeaften.
Mandag den 30. Juni Kl. 20,00: Møde paa Haveselskabetsvej 3. OZ2Q viser Lysbilleder. Derefter Med
delelse fra Bestyrelsen angaaende Afdelingens Lokale
forhold. Medlemmerne anmodes indtrængende om at
give Møde. Bemærk, at Mødet afholdes paa Haveselskabetsvej 3.
Mandag den 7. Juli: Rævejagtsaften. Med Henblik
paa eventuelle Rævejagter afholdes stor Rævejagts
aften. Forskellige Amatører fortæller om deres Op
levelser paa Rævejagter. Medlemmerne anmodes om
at medbringe deres Pejlemodtager.
Mandag den 14. Juli: Almindelig Mødeaften.
Til Afdelingens nystartede Bibliotek anmoder vi
Medlemmer, der kunde tænke sig at forære Afdelin
gen Bøger eller Tidsskrifter omhandlende Radio, om
at henvende sig til Bestyrelsen.
OZ5Z.

Kreds 4
Odense Afdelingen
Odense-Afdelingen afholder Fredag d. 20. Juni Kl.
20,00 Indvielsesfest i sine nye Lokaler, Nedergade 18.
Der er fastlagt følgende Program:
Indvielsestale.
Kaffebord med Cigar
Film
Kammeratligt Samvær
Øl og Pølser.
Prisen for ovennævnte er Kr. 1,75.
Medlemmer fra andre Afdelinger er velkomne til
denne Aften, ligesom vi forventer, at alle Odense-Afdelingens Medlemmer giver Møde. Nærmere Oplys
ninger om Lokalernes Aabningstider vil fremkomme i
næste „OZ“.
OZ2KG.

Kreds 5
Haderslev Afdeling
Søndag den 20. April afholdt Haderslev Afdelingen
Møde paa Thedes Gæstgivergaard, hvor Hr. Ørsnæs
fra Odense demonstrerede Pladeskæring. Ved samme
Lejlighed blev der skaaret en Plade, hvorpaa de mødte
Amatører, en Del med „Mikrofonfeber“, indtalte Hil
sener til andre E. D. R.-Afdelinger. Denne Plade vil
komme til at cirkulere mellem Afdelingerne. En noget
besværlig Form for QSO! Den efterfølgende Auktion
blev ogsaa indspillet paa en Plade, og ved Afspilnin
gen vakte den stor Jubel. Derefter holdt Hr. Ørsnæs
et kort Foredrag, hvorunder han fik stillet adskillige
Spørgsmaal, saa der var ingen Tvivl om, at Interessen
var stor. Det blev, hvad man kalder en vellykket Dag.
OZ-DR581/577.
Haderslev Afdelingen afholder nu Matematikkursus
hver Torsdag Aften hos Poul Hansen, Sdr. Ottinggade
28, Haderslev. Der er allerede gjort meget store Frem
skridt, og Deltagelsen er god.
Paa Torsdag Aften, den 19. Juni, afholdes i Stedet
for Matematikkursus en ekstraordinær Generalfor
samling med følgende Dagsorden:
Valg af ny Afdelingsleder.
Eventuelt.
Mødetiden er Kl. 20,00.
Søndag den 25. Maj var hele Kredsen forsamlet til
et Stævne, arrangeret af Aabenraa Afdelingen. Vi har
al god Grund til at takke den nye Aabenraa Afde
ling for det vellykkede Stævne.
Som et videre Led i Kredsens Samarbejde har Søn
derborg Afdelingen indbudt Kredsen til et Stævne,
der afholdes i Graasten den 6. Juli. Det maa være en
Selvfølge, at vi den Dag alle giver Møde.
Det skal endvidere meddeles her, at der i Forbindel
se med det ordinære Kredsmøde, der skal afholdes i
Aabenraa i August Maaned, er paatænkt en Udstilling
af Amatør arbejder, saa nu gælder det om at faa noget
rigtigt lavet til denne Lejlighed.
OZ7CN.
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Aabenraa Afdeling
Mødet den 25. Maj var godt besøgt, baade af Ama
tører fra Sønderborg og Haderslev, saa det fik et efter
Forholdene udmærket Forløb, idet Antallet af mødte
Medlemmer var 17. Efter Indledningen og Kaffebor
det af spillede DR577 for de Amatører, som ikke kunde
komme til Stede ved Mødet i Haderslev, een af Prøve
pladerne fra Pladeskæringen der.
Forhenværende OZ4X fra Haderslev fortalte der
efter de „yngre“ Amatører om Sendeforholdene, da
han startede, og det er som bekendt en Del Aar siden.
De mange morsomme Tildragelser fra den Tid vandt
stort Bifald.
Et stort og vel tilrettelagt amerikansk Lotteri gav
ikke overvældende i Kassen, skønt vi havde modtaget
udmærkede Effekter i stort Tal. Vi takker 2BF i Kø
benhavn, 5J, 7CN, DR564 og alle andre, som havde
sendt Gaver. Den rette „OZ-Aand“ kom denne Aften i
Højsædet, og et fb Kammeratskab mellem alle her i
Kredsen er sikret. Med fast Overbevisning om dette
sluttede Mødet.
OZ-DR581/577.
Sønderborg- Afdeling
Søndag den 6. Juli Kl. 14,30 afholder SønderborgAfdelingen Møde paa Hotel Graasten, hvortil Haders
lev og Aabenraa Afdelingerne venligst indbydes.
Programmet er endnu ikke endelig fastlagt, men
der vil blive amerikansk Lotteri til Fordel for Afde
lingen. Vi haaber, at mange sender en Ting til Afde
lingens Lotteri. Delene kan sendes til OZ5BW, H.
Thomsen, Slotsgade 25, Graasten.
Mød talrigt op.
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.

Der har i den forløbne Maaned været afholdt de
fastlagte Møder. Som meddelt i sidste „OZ“ har vi
paabegyndt Arbejdet med den nye Super, idet OZ7TI
har gennemgaaet Diagrammet. Det bliver dog ikke
straks, at vi faar den bygget, idet Afdelingen nu hol
der Sommerferie for igen til Efteraaret at tage fat
paa Afdelingsarbejdet med fornyet Energi.
OZ3LM.

Kreds 7
Aarhus Afdeling
Klublokaler: Vestergade 232. Afdelingskontingentet er 1 Kr. pr. Maaned og kan
indbetales paa alle Mødeaftener. Indtil videre finder Morsekursus og Gennemgang
af Lærebogen Sted hver Mandag KJ. 1930. Alle Henvendelser vedrørende Afdelin
gen rettes til Formanden, OZ3WK, Westy Kaiser, St. Billes Torv 8, Aarhus,

Program for Juni:
Mandag den 30. Juni Kl. 19,30 afholdes som Indled
ning til Sommerlejren en lille Fest i Lokalerne. Der
vil blive fremvist Lysbilleder fra tidligere E. D. R.Sommerlejre. Derefter kammeratligt Samvær m. m.
Som sædvanlig serveres K a f f e med Brød til den bil
lige Pris af 50 Øre.
I Juli Maaned vil Lokalerne være lukkede, da man
maa regne med, at saa mange af Amatører i Afdelin
gen som muligt vil deltage i Sommerlejren i Juels
minde.
OZ3WK.
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Banders Afdeling
Onsdag den 21. Maj holdtes Møde hos OZ3J, Aage
Jacobsen, Vorup. Man var mødt fuldtalligt. I Aftenens
Løb kom man ind paa Emnet: Rævejagt. Man vilde se,
om det kunde lade sig gøre at arrangere en saadan i
Juli eller August Maaned her i Randers. Der var
Stemning blandt Amatørerne her for Afholdelse af
Rævejagt, men hvordan er det med de udenbys? Det
er ogsaa blevet vanskeligere at afholde Rævejagt. In
gen Benzin, og „Ræven“ skal importeres. Men har
man en Cykle, god Energi og Lyst, kan det maaske
alligevel lade sig gøre. Vi faar se. (Til ovenstaaende
skal vi bemærke, at Hovedbestyrelsen til hver en Tid
har holdt Muligheden for Afholdelse af Rævejagt for
Øje, men i Øjeblikket kan kun siges, at der er en til
Vished grænsende Sandsynlighed for, at Rævejagter
ikke kan afholdes i Jylland, hverken i Militærzonen
eller udenfor. Saa snart der fremkommer konkrete
Afgørelser, vil nærmere Meddelelse blive bragt i
„OZ“. Dette være sagt, for at Amatører i forskellige
Afdelinger har en Rettesnor og ikke spilder Udfoldelse
af Anstrengelser for noget, som er umuligt. Red.)
Lørdag den 21. Juni er det hos Axel Andersen, man
samles. Husk den nve Adresse: Solsti!
Alle er velkomne!
OZ4AX.
Horsens Afdeling_______ _____________
Klublokale: Vestergade 5. Klubkontingentet er 1 Kr. pr. Maaned. Der afholdes
ugentlige Mødeaftener. som fastsættes maanedsvis og bekendtgøres i „OZ“. Af
delingsformand: OZ7GB, G. Bertramsen, Fsederiksgade 10. — Telefon 1908 eller
2096 kan benyttes. Udenbys Amatører altid velkomne._____________________

Afdelingen holder Møde hver Torsdag, indtil anden
Meddelelse fremkommer.
OZ7GB.

Kreds 8
Aalborg og Omegns Afdeling
Klublokale: Valdemarsgade 101, o. G. — Der er fri Adgang for alle Medlemmer
af E. D. R. Mødeaftener i Henhold til Maanedsprogram i „OZ“. Alle Henvendel
ser vedrørende Afdelingens Arbejde rettes til Formanden OZ-DR575, Thorkild Jen
sen, Vonsyldsgade 41. Vejgaard.

Store Bededag, den 9. Maj, afholdtes Afdelingens
halvaarlige Generalforsamling i Klublokalet, Valde
marsgade 10.
Der var mødt ca. 20 Medlemmer fra det meste af
Afdelingens Omraade. Til Dirigent valgtes OZ7ON,
der straks gav Ordet til Formanden,OZ-DR575. Denne
redegjorde for Afdelingens Arbejde i det forløbne
Halvaar. Beretningen godkendtes.
OZ2NU havde derefter Ordet og takkede paa Kred
sens Vegne for det Arbejde, Aalborg Afdeling havde
gjort. Han udtalte Haabet om, at Generalforsamlingen
maatte give Afdelingen nye, gode Retningslinier for
det kommende Arbejde.
Det reviderede Regnskab blev paa Grund af Kasse
rerens Bortrejse oplæst af Formanden, ogsaa dette
godkendtes eenstemmigt.
• Under Punktet: Indkomne Forslag, vedtoges det, at
Afdelingen skulde bekoste Radioblade til Fremlæg
gelse i Lokalet. Desuden blev Kontingentet ansat til
0,50 pr. Maaned.
Ved Valget af Bestyrelse blev DR575 genvalgt som
Formand og DR384 som Sekretær. Nyvalgt blev som
Kasserer Nr. 1613, Poul Andersen, Kærlundsvej, og
som Revisor OZ8AZ.
Sidste Punkt paa Dagsordenen var: Fremtidig Virk

somhed.
Herunder
diskuteredes
mange
forskellige
Forslag, bl. a. Week-End Ture og Byggeaftener.
OZ2NU udbragte et Leve for E.D.R., hvorefter Diri
genten kunde hæve Generalforsamlingen, Dagen slut
tede med fælles Kaffebord, hvorunder der blev ud
trukket et stort amerikansk Lotteri.
De sædvanlige Klubaftener med Morsekursus har
stadig god Tilslutning og fortsætter hver Mandag og
Torsdag Aften.
OZ-DR384.
Ekstraordinært Kredsmøde
Efter
Aalborg-Afdelingens
Generalforsamling,
St.
Bededag overtog Kredsen Mødelokalet, og det ekstra
ordinære Kredsmøde fandt sin Afvikling med OZ7ON
som Dirigent.
Kredslederen omtalte i sin Beretning det Arbejde,
der siden Efteraaret var blevet gjort for at skabe en
Ændring i det bestaaende Kredssystem og forelagde
herunder endvidere den Korrespondance, der efter
E.D.R.s Generalforsamling i Efteraaret var blevet
ført med saavel E.D.R.s Hovedbestyrelse som med
Landskredslederen.
Trods dennes Tilslutning til Kredsens Forslag var
dette paa Hovedbestyrelsesmødet i Paasken blevet
forkastet.
Da dette Spørgsmaals Løsning var en af de væ
sentligste Opgaver, der var blevet Kredslederen paa
lagt ved hans Valg, følte han sig, grundet paa Forløbet
af den førte Aktion, nødsaget til at trække sig tilbage
som Kredsleder. Kredslederen rettede en Tak til
Kammeraterne ude omkring i Kredsen, der havde
forstaaet deres Pligt overfor E.D.R., og som ogsaa
havde formaaet at løse de Opgaver, der var blevet
paalagt dem. De synlige Resultater af Vinterens Ar
bejde ses i Oprettelsen af Afdelingerne i Viborg,
Vendsyssel og Thisted, samt Aabningen af Klubloka
let i Aalborg. Endvidere var Medlemstallet i 8. Kreds
i Perioden mellem de to Kredsmøder steget med
58,6 pCt.
Til Slut rettedes en Tak til Aalborg Afdeling, der
med saa stor Sukces havde paataget sig Opgaven med
Planlæggelsen og Gennemførelsen af det 1. AAL
BORG-STÆVNE.
Beretningen
godkendtes
enstemmigt,
efter
at
Kredslederen havde afgivet et Par ønskede supple
rende Bemærkninger.
Under næste Punkt: Valg af Kredsleder opfordrede
bl. a. OZ7ON kraftigt OZ2NU til at fortsætte som Le
der af 8. Kreds ikke mindst for at videreføre de Re
sultater, der var blevet opnaaet i den Periode, 2NU
havde fungeret som Kredsleder. Ogsaa andre havde
Ordet, og i Tilslutning hertil udtalte 2NU, at saafremt
det samlede Kredsmøde kunde tilslutte sig de Stand
punkter, der var blevet taget paa Afdelings-General
forsamlingerne
vedrørende
Kredsinddelingsspørgs
maalet, var han villig til at fortsætte som Kredsleder
til efter E.D.R.s Generalforsamling i Efteraaret.
Kredsmødet gav sin udelte Tilslutning hertil, og af
sluttede dette Punkt med at udtale Haabet om, at
E.D.R.s Hovedbestyrelse kunde indse, at Kreds 8 var
villig til at gøre et Stykke Arbejde for at føre Organi
sationen usvækket gennem den nuværende Situation,
men at den ogsaa maatte imødekomme rimelige Krav,
naar saadanne blev rejst fra Medlemmernes Side.

Til Punktet: Indkomne Forslag forelaa der forskel
lige Emner fra Kredsens Afdelinger, enten vedrøren
de Kredsarbejdet eller vedrørende E.D.R.
Alle Forslagene blev vedtaget, bortset fra et Forslag
fra Thisted om Afholdelsen af en Kredslejr, der fore
løbigt udsattes til næste Aar. Som Erstatning skal der
i Sommerens Løb afholdes en Række Week-end Lejre
rundt om
i
Kredsen.
Beslutningerne vedrørende
Kredsarbejdet vil blive tilsendt Afdelingerne, medens
det øvrige Materiale vil blive tilsendt E.D.R. til Be
handling paa Generalforsamlingen i Efteraaret.
Efter at Kredslederen havde skitseret Rammerne
for det fremtidige Arbejde og Kredsrepræsentanterne
havde forelagt de Ønsker, de kunde tænke sig at faa
gennemført, kunde Dirigenten afslutte det ekstraordi
nære Kredsmøde med Udbringeisen af et kraftigt be
svaret Leve for 8. Kreds og for E.D.R.
Kredsmødet havde glimrende Tilslutning og god
Stemning, ligesom Aalborg-Afdelingens nye Lokale
dannede en udmærket og tilfredsstillende Ramme om
Arrangementet.
Week-End-Lejre:
—
Fra Kredsens Side vil der blive arrangeret føl
gende tre Week-End Lejre:
Lørdag og Søndag den 5. og 6. Juli ved Skovgaarde
pr. Hvalpsund.
Lørdag og Søndag den 2. og 3. August ved Stines
minde ved Mariager Fjord.
Lørdag og Søndag den 17. og 18. Aug. ved Sæby.
Nærmere om disse Lejre vil blive tilsendt Afde
lingsformændene, men det anbefales allerede nu de
interesserede Medlemmer at reservere sig disse Dage,
saaledes at vi kan faa nogle Kredssammenkomster af
virkelig Betydning.
OZ2NU.
Vendsyssel Afdeling
Tirsdag den 20. Maj afholdtes det første Klubmøde
paa Martins Hotel, Jernbanegade 19, Hjørring, hvor
Værten har overladt Afdelingen et Lokale til gratis
Afbenyttelse hver Tirsdag Aften.
De fleste af de aktive Medlemmer var mødt. Man
vedtog bl. a. en endelig Fastsættelse af Afdelingskontingentet. Lærebogen gennemgaas nu i Tilslutning til
et Matematik-Kursus. Det kan ogsaa paaregnes, at vi
snarest paabegynder et Morsekursus. Interessen er i
hvert Fald stor. Som Eksempel kan nævnes, at der er
blevet givet Bestilling paa 4 Morsenøgler samt 6 E.D.R
Haandbøger. Desuden har vi faaet Løfte om, at vi en
Gang om Ugen kan faa grundig Undervisning i Bru
gen af moderne Maaleinstrumenter hos Hr. Grosserer
E. Steensen, Hjørring.
Vy 73 fra Vendsyssel Afdelingen.
1834.
Viborg- og’ Omegns Afdeling
Der har i den forløbne Maaned været afholdt 9 Mø
der, og Arbejdet i Afdelingen gaar godt. Vi har ganske
vist indtil videre maattet aflyse vor Studiekreds over
Haandbogen, men fortsætter foreløbig hver Tirsdag
og Torsdag med Matematik, da vor Matematiklærer,
Hr. Dalgaard, venter at blive forflyttet, og vi derfor
gerne vil udnytte Tiden. Saafremt det lader sig gøre,
har vi tænkt at benytte et Par Timer Søndag For
middag til Morsekursus.
Møderne afholdes alle paa K.F.U.M., Lokale 23
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og som nævnt hver Tirsdag og Torsdag. Alle Interesse
rede er velkomne.
Best 73 OZ-DR428.
I Pinsen besøgte nogle af Aalborg Afdelingens Med
lemmer OZ2HA i Stinesminde.
Man vil herigennem rette en Tak til denne for de
herlige Dage ved Mariager Fjord.
1517.
Nordvestjydsk Afdeling
Hvad med Maanedsreferatet, Thisted?
Kredslederen.

Kreds 9
Kredsmøde
afholdes
i
Søndag den 13. Juli Kl. 14.

Almindingen

(Ekkodalen)
OZ4RB.

Rønne Afdeling
Fredag den 9. Maj, St. Bededag, afholdt Rønne Af
deling Generalforsamling.
I straalende Solskin samledes vi Kl. 8,30 paa St.
Torv for i samlet Flok at cykle til Vandmøllen, og her
i denne gamle hyggelige Skovrestauration drak vi
Morgenkaffe og afholdt Generalforsamling med føl
gende Forløb:
Dirigentvalget faldt som sædvanlig paa Ove Han
sen, Medlem Nr. 1560. Af Afdelingens 14 Medlemmer
var 9 mødt.
Undertegnede OZ4RB og Nr. 1560, Ove Hansen, øn
skede ikke Genvalg. I deres Sted valgtes henholdsvis
DR357, Helge Andersen, til Afdelingsleder og OZ4KA,
Andr. Kjøller, til Medlem af Bestyrelsen, saaledes at
Bestyrelsen for Rønne Afdeling herefter er:
DR357 Helge Andersen, Odeon, Rønne, Afdelings
leder.
OZ4AC
Johs.
Hansen,
Snorrebakken,
Knudsker
pr. Rønne.
OZ4KA Andr. Kjøller, Fiskerstræde, Rønne.
Under Eventuet drøftedes Sommerture og Traadtelegrafi med smaa transportable Anlæg som en mere
interessant Form for Morsekursus, saaledes at dette
ikke bliver helt forsømt, fordi det er Sommer. Mulig
vis bliver der ogsaa en Udstilling af Modtagere etc.
Alle disse Fremtidsperspektiver blev hermed lagt paa
Bestyrelsens Skuldre, hvorefter Dirigenten sluttede
Generalforsamlingen med Tak for god Ro og Orden.
OZ4RB.

_______ QRA-RUBRIKKEN____________
Nye Medlemmer
1849 - Hans Helmuth Nielsen, Ringsted Mark, Hingsted.
(Kreds 2).
- Gunnar Hansen, Ishøj, Taastrup. (Kreds 1).
- Knud Petersen, Nebelgaard, Grauballe. (Kreds 8).
- Arne Christiansen, Algade 6, Brønderslev. (Kreds 8).
- Ib Larsen, Adolph Steens Allé 32, København V.
(Kreds 1).
1854 - H. Nielsen, c/o Købmand Svendsen, Tølløse. (Kreds 2).
1855 - H. R. Kjær, Sæsing. (Kreds 8).
1856 - Jørgen Olander, Ndr. Fasanvej 80, St., København F.
(Kreds 1).
1850
1851
1852
1853

Nye Adresser
349 - Bo Brøndum Nielsen (OZ7BO), Ellemosevej 66, Helle
rup. (Kreds 1/1).
618 - Andr. Kjøller (OZ4KA), Fiskerstræde 6, Rønne.
(Kreds 9/9).
804 - Carl Olaf Hanssing (OZ7CL), Gartnerhaven Sorgenfri,
Lyngby. (Kreds 1/1).
870 - J. Mondahl (OZ2C), Papegojvågen 2, Våsterås, Sverige.
(Kreds 1/-).
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1013 - Charles Anker Jørgensen (OZ4D), Saltvig, Bandholm.
(Kreds 3/3).
1043 - Poul å Porta (OZ3AP), Radioforretningen Søborg
Hovedgade 62, Søborg. (Kreds 1/1).
1090 - S. H. H. Poulsen (OZ3AB), Bispebjerg Parkallé 13,
København NV. (Kreds 1/1).
1189 - Arne Warrer, Lipkesgade 284, tv., København Ø.
(Kreds 1/1).
1308 - Gunnar Jensen, Vestervig. (Kreds 8/8).
1438 - E. Andersen, Hvalsøvej 292, tv., Brønshøj. (Kreds 1/1).
1544 - Niels Aaby, Dalgasallé 13, Herning. (Kreds 6/6).
1582 - Evald Sigfred Norlander, Dalsminde, Eltang.
(Kreds 7/7).
1675 - Gunnar Bjerring Krogsøe, Kronprinsensgade 11, Kid.,
Esbjerg. (Kreds 6/6).
1704 - F. Bruhns, Agermosen 28, København Valby.
(Kreds 1/1).
1729 - Knud Villemoes, Villa „Sandhill“, Fanø Vesterhavsbad.
Nordby, Fanø. (Kreds 6/6).
1809 - Kaj Bidstrup Østergade 28, Rønne. (Kreds 1/9).
1815 - Knud Høgh, Vestervig. (Kreds 8/8)

Slettet af Medlemslisten fra April Kvartal 1941
362 - Christian Nielsen (OZ8A), Mesinge. (Kreds 4).
(Udmeldt)
410 - W. Olsen (OZ9U), København F. (Kreds 1). (Udmeldt).
493 - N. O. Fabricius, Charlottenlund. (Kreds 1).
505 - Georg Lorich, København NV. (Kreds 1). (Udmeldt).
585 - L. Riis Nielsen (OZ9L), Vejle. (Kreds 7).
616 - Magnus Nielsen, Christiansfeld! (Kreds 5).
648 - Niels Tuxen (OZ9T), Middelfart. (Kreds 4). (Udmeldt).
662 - Henry Christiansen (OZ3D), Brønshøj. (Kreds 1).
(Udmeldt).
734 - Jørgen Berthelsen (OZ8JB), Randers. (Kreds 7).
(Udmeldt).
931 - F. Eggelind (OZ7FE), København K. (Kreds 1).
(Udmeldt).
956 - Peter Velløv, Gentofte. (Kreds 1).
1085 - T. K. Jensen (OZ7TK), Hellerup. (Kreds 1)
1423 - Manuel Lohse, Charlottenlund. (Kreds 1). (Udmeldt).
1457 - Harald Jørgensen (OZ3HJ), Ørsted. (Kreds 7).
1498 - Arne Jensen (OZ7AD), Aarhus. (Kreds 7). (Udmeldt).
1591 - E. Boesen, Nykøbing F. (Kreds 3).
1620 - Radio Ekko (OZ5ED/OZ7O), Holte. (Kreds 1).
(Udmeldt).
1657 - Sigurd Brodthagen, København Valby. (Kreds 1).
(Udmeldt)
1688 - Henning Leerbeck, København K. (Kreds 1).
1691 - Henry D. Kardel, København F. (Kreds 1).
1727 - Ejlif Skovgaard Pedersen, Jydstrup. (Kreds 2).
1737 - Svend Olaf Reimick, Rønne. (Kreds 9). (Udmeldt).
1741 - Egon Jensen, Odense. (Kreds 4). (Udmeldt).
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