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E.D.R. er den danske Afdeling af »International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kort
bølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages enhver Kortbølgeinteresseret, saavel Sende- som Modtage
amatører. Kontingentet, som er 3,50 Kr. pr. Kvartal eller 12 Kr. pr. Aar (København 4,50 og 16,00) kan indbetales paa Girokonto 22116. 
Første Gang betales tillige et Indskud paa 3,50 Kr., som bl. a. dækker Tilsendelsen af Foreningens Emblem i Sølv. E.D.R.s Blad »OZ«, 
som er Danmarks eneste specielle Kortbølge-Tidsskrift, tilsendes Medlemmerne den 15. i hver Maaned. Alle Oplysninger gives ved Hen

vendelse til E.D.R., Postbox 79, København K eller helst direkte til Landsforeningens Sekretær.

Pludselig og uventet er Professor P. O. Pedersen 
død. Ved dette Dødsfald har saavel den danske som 
den internationale Videnskab mistet en af sine fø
rende Mænd.

Professor P. O. Pedersen var E.D.R.s første og eneste 
Protektor gennem Foreningens 14-aarige Eksistens. 
Bedre Personlighed og Menneske kunde ikke tænkes 
til denne Post. Det er jo de færreste, der har været 
i Berøring med P. O. Pedersen i hans Egenskab af 
Protektor for E.D.R., men vi ved, at han omfattede 
Hvervet og Amatørerne med stor Interesse, hvilket 
blandt andet fremgik ved E.D.R.s 10 Aars Jubilæum, 
der endnu er i frisk Erindring. Ved denne Lejlighed 
holdt P. O. Pedersen en smuk Tale for E.D.R. Lige
ledes skal nævnes, at han i Foreningens første vanske
lige Aar ved flere Lejligheder har været Amatørerne 
en god Fortaler overfor Myndighederne.

Hvor stor Betydning, det har været for E.D.R. baade 
indadtil og udadtil, at netop den store danske Viden
skabsmand, Direktøren for Danmarks tekniske Høj
skole, har lagt Navn og Person til som Beskytter for 
Experimenterende Danske Radioamatører, kan ikke 
vurderes, men det er givet, at ethvert Medlem med 
Respekt for sine Eksperimenter i moralsk Forpligtelse

P.O.PEDERSEN,
E.D.R.s Protektor 
gennem 14 Aar, 
Direktør ior Dan
marks tekniske Høj
skole (Polyteknisk 
Læreanstalt).

overfor vor Protektor har gjort sit Yderste for at 
højne Amatørernes Standard. Nu er vor første Protek
tor ikke mere, men dermed vil denne moralske For
pligtelse ikke ophøre, tværtimod vil mange i Min
det om P. O. Pedersen maaske sige, at denne Forplig
telse kunde have været opfattet bedre, saaledes at 
der nu og i Fremtiden vil blive bygget derpaa.

Det har ikke været Meningen paa dette Sted at 
berette om P. O. Pedersens Liv og Virke, da vi har 
formaaet Professor, Dr. phil. Sven Werner til inde i 
Bladet at fortælle om Danmarks Førstemand paa 
Svagstrømsteknikkens Omraade.

Ære være hans Minde.
Arne Sindal.

133



KRYSTAL
S. H. Hasselbalch, OZ7T

Naar det drejer sig om Praksis, vil de to Krystaller 
nogenlunde af sig selv balancere hinanden ud, forud
sat at de er skaaret efter samme Snit og anbragt i ens 
Holdere. Samtidig vil Fasekondensatorens Minimums- 
kapacitet for det meste være saa stor, at der over
hovedet ikke kan opnaas Balance. Man klarer let 
Vanskeligheden ved parallelt over det ene Krystal 
at anbringe en lille fast Kondensator paa ganske faa 
pF (2—4 pF) og sætte Fasekondensatoren over det an
det Krystal. Fasekondensatorens Omraade kan da pas
sende være fra 2—10 pF; dens Aksel maa være isole
ret fra Stel, og dens Rotor maa have meget ringe Ka
pacitet til Stel, for at der ikke skal blive indført en 
Forstemning af Kredsen ved Brug af Fasekondensa
toren.

Den taalmodige Læser, der har fulgt Udredningen 
hertil, vil nu naturligt stille Spørgsmaalet: „Hvordan 
skal man nu bygge et Krystalfilter af denne Type?" 
— Hertil vil jeg sige, at Hensigten med Artiklen først 
og fremmest var den at give Læserne Besked om en 
interessant Udvikling paa Modtagerteknikkens Om
raade. Den Amatør, der vil bygge et Krystalbaandpas- 
filter, vil for Tiden støde paa den alvorlige Vanskelig
hed med at faa fat i et Par brugelige Krystaller. Her 
maa jeg igen appellere til OZ7KG, der fremdeles er 
vor eneste hjemlige Krystalfabrikant. Før Krigen 
kunde man fra England købe Krystalpar med enhver 
ønsket Forskel i Frekvens, men denne Mulighed er jo 
desværre indtil videre lukket for os. Jeg vil bestemt 
fraraade Amatører, der ikke er absolut „Dus" med 
Krystalslibningens Problemer, selv at forsøge at 
fremstille Krystallerne. Slibningen af det enkelte 
Krystal volder ganske vist overhovedet ingen Vanske
ligheder, men Problemet ligger i at slibe dem med 
den rigtige Frekvensafstand. Man maa erindre, at 
Krystallets Frekvens er ikke den, som det vil svinge 
paa i en Krystaloscillator. Denne Frekvens er nemlig 
bestemt ved Krystallets Parallelresonans, d. v. s. (se 
Fig. 2!) den Frekvens, som Selvinduktionen Lx af
stemmes til, naar den shuntes med Kondensatorerne

Cs og Co i Serie. Den Frekvens, der har særlig Be
tydning ved Slibningen af Krystallet, er Serie-Reso
nansfrekvensen, der er den Frekvens, for hvilken Lx 
og Cx er i Serieresonans, altsaa en lidt lavere Fre
kvens. Tilslibningen — naturligvis i særlig Grad for 
det andet Krystals Vedkommende — maa foregaa un
der hyppig Kontrol af Frekvensen, saaledes at man 
opnaar den ønskede Frekvensdifferens. I mit Tilfælde 
brugte jeg selve Resonanskurven, optaget ved Hjælp 
af en Trimmeoscillograf, som Kontrol af Frekvensdif
ferensen, der blev valgt til ca. 1 kHz. Hvilke Frekven
ser, Krystallerne til sidst havner paa, er for saavidt — 
inden for ret vide Grænser — ligegyldigt, naar blot 
Frekvensdifferensen er den rigtige. — Krystallerne 
var almindelige Y-Snit, 20x20 mm, og Tykkelsen 
blev 4,35 mm med en Middelfrekvens paa 486 kHz. — 
De to Krystaller blev monteret i fælles Holder, se 
Fotografiet, saaledes at den midterste Elektrode, der 
skal forbindes til Gitteret af næste Rør, er fælles for 
begge Krystallerne.

I Fig. 7 er vist det fuldstændige Diagram for den
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Del af Modtageren, der indeholder Krystalfilteret. Fil
teret kan udskydes ved Hjælp af Omskifteren O. 
Trimmerkondensatoren C2 tjener kun til at efterjuste- 
re MF-Transformatoren til Resonans ved Koblingen 
udenom Krystalfilteret, da det viste sig, at Skærmled
ningerne til Krystallet gav ret stor Kapacitet. Det maa 
her pointeres, at for at give stor Dæmpning udenfor 
Gennemgangsomraadet maa alle Ledningerne til Kry
stallerne være omhyggeligt skærmede. Det samme 
gælder — og i særlig høj Grad — den Svingnings
kreds, L1-C1. som afslutter Krystalfilteret. Mellem
frekvenstransformatoren er en almindelig Prahn Type 
17, som er lavet lidt om, idet Midtpunktet jo normalt 
ikke er ført ud. I Stedet er lavet elektrisk Midtpunkt 
ved Hjælp af de serieforbundne Kondensatorer. MF- 
Transformatorens oprindelige Kondensator paa 200 
pF maa for at give samme Afstemningskapacitet er
stattes med 2 Stk. 400 pF i Serie.

Til Slut skal vises fire smaa Fotografier, Fig. 8, 9, 
10 og 11. Fig. 8 viser Holderen for Krystalapparat til 
et Filter af den her beskrevne Art. Da to af Kvarts
elektroderne er fælles, bliver der kun tre Stikben paa 
Krystalholderen.

Fig. 9 viser Resonanskurven, optaget med en Trim
meoscillograf, for Mellemfrekvenstrinnene af en 
Kortbølgesuper uden Krystalfilter. Bredden af Reso
nanskurven halvvejs oppe er 4 kHz. Fig. 10 viser Re
sonanskurven for et Krystalbaandpasfilter, i hvilket 
Forskellen mellem Krystallernes Frekvenser er ca. 1 
kHz. Fasekondensatoren er her indstillet paa fuld Ba
lance i Filteret. Man ser tydeligt de to Krystalfre
kvenser, hvoraf den ene gengives lidt kraftigere end 
den anden paa Grund af en ringe Skævhed i Trimnin
gen. Frekvensaksens Maalestok er den samme i alle 
tre Resonanskurveoptagelser. Endelig viser Fig. 11 
det samme Filter, blot med Fasekondensatoren „truk
ket an" til at give Nulpunktet. Man ser tydeligt, hvor
ledes Resonanskurvens Flanker bliver stejlere,, sam
tidig med at ogsaa Faldet i Midten af Toppen bliver 
udjævnet, sammenlign Fig. 6.

Jeg haaber hermed at have givet „OZ"s Læsere et 
Indtryk af de store Fordele, der opnaas med et Kry
stalbaandspasfilter. Nu, i Dag, da Krystallerne over
hovedet ikke kan købes, gør det ikke saa meget, at 
Prisen paa dem faktisk er ret høj (37 sh, 6d for et 
Krystalpar med Holder). Jeg henviser iøvrigt til den 
Artikel i „The T. & R. Bulletin", hvorfra jeg fik det 
meste af min Viden om denne Form for Krystalbaand- 
pasfiltre. Den er skrevet af E. L. Gardiner, G6GR, i 
Numrene fra August til December 1939. Artiklen er 
yderst velskrevet og anbefales enhver, der vil vide 
mere om Emnet, end jeg har taget med her i „OZ".

FOR 10 AAR SlDEN
------------------------------------------------------------------SEPT. 1 9 3 1  ---------------------

„OZ" 3. Aargang Nr. 6: E.D.R.s Generalforsamling 
afholdtes den 2. September paa Polyteknisk Lære
anstalt. Til Bestyrelsen genvalgtes OZ1D, OZ2Q og 
OZ7F. Medlemsantallet var i Aarets Løb steget fra 
176 til 205. Det oplystes, at E.D.R. lige havde fornyet 
sin Kontrakt med Radiopressens Forlag. Tillige med- 

. deltes, at man hos Generaldirektoratet for Post- og 
Telegrafvæsenet kunde faa trykte Blanketter til Klage 
over kommercielle Stationer i Amatørbaandene.

OZ7WH har været ude at sejle med transportabel 
Sender og Modtager, og Resultaterne blev pæne. Den 
første Rejse gjaldt Nordtyskland for at runde Rugen. 
— OZ7T kan nu forøge sit Input til ca. 125 Watt, efter 
at han har faaet nyt Højspændingsanlæg, som kan le
vere indtil 2100 Volt. — I „OZ" findes en Stemme
seddel, hvormed Medlemmerne kan afgøre, om Besty
relsen skal ansøge Generaldirektoratet om Indførelse 
af Distriktsinddeling eller ikke.

Den fynske Afdelings Stævne i Stige ved Odense 
blev meget livligt. OZ2E indledede en Diskussion, 
hvor der bl. a. krævedes, at Provinsen fik mere Del 
i E.D.R.s Ledelse. „Det er ofte 7F + 24 Københavnere, 
der bestemmer det hele paa Generalforsamlingen", 
udtalte 2E. Bagefter var der en drabelig Diskussion 
mellem Telefoni- og CW-Amatører, hvor sidstnævnte 
beskyldtes for ofte at have „Kloaktone"!

E.D.R. deltog i den store Radioudstilling i „Forum" 
og fik udsolgt 2. Udgave af „Kortbølgeamatøren". 
Mange Medlemmer hjalp til paa Standen. Særlig be
mærkedes Walther Præst fra Glumsø (kaldet Præ
sten i Glumsø eller blot Glumsø), hvis Stemme ved 
Lukketid lød som moduleret raa AC. Redaktøren skri
ver følgende om ham: „Naar Glumsø holdt Foredrag 
for den undrende Skare, kunde vi andre smaa Aander 
godt sætte os ned. Saa stod Publikum i tykke Stimer 
omkring ham og lyttede til hans Ord, og naar han i 
stiv Arm hævede den lille Sender højt, højt over 
Tilhørernes Hoveder, gik der som et Suk af Undren 
gennem Forsamlingen. „Saa simpelt", skrattede 
Glumsøs AC, „bygget af gamle Dele . ."

OZ7F.

Kom i god Tid!
Medlemmer fra Provinsen, som i Forbindelse med 

Generalforsamlingen kunde ønske at ankomme til Kø
benhavn Lørdag den 20. September, kan ved Henven
delse til Formanden for Københavns Afdeling faa an
vist Natlogi hos københavnske Amatører. Anmodning 
herom bedes omgaaende tilsendt OZ7SN, Svend Niel
sen, Østrigsgade 12 St., København S. Der vil saa 
blive tilsendt nærmere Meddelelse.
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Fremstilling af Spolesystem og- Mellemfrekvens

transformatorer til BCL-Superen
----------------------------------------------  Af PAUL STØRNER, OZ7EU ----------------------------------------------

Amatører, der selv bygger deres BCL-Modtager, vil 
saa vidt muligt lave det meste selv, men Spolesyste
met og eventuelle Mellemfrekvenstransformatorer 
vælger de fleste at købe færdigt. Det er selvfølgeligt 
nemmere, og saa er man jo ogsaa sikker paa, at denne 
vigtige Del af Modtageren er i Orden. Der findes i 
Handelen udmærkede og prisbillige Ting paa dette 
Omraade, men det er ikke alle Amatører, en saadan 
Løsning paa Problemet tilfredsstiller. Mange vil og
saa gerne selv fremstille disse Ting. Vi skal i det føl
gende give nogle Anvisninger og Data for Spole
system og MF-Transformatorer, baseret paa Dele, der 
kan faas i Detailhandelen idag.

Saa er der Spørgsmaalet om Bølgeomraader, Baand- 
spredning eller ikke Baandspredning samt Valg af 
Omskiftertype. Alt dette er jo individuelt, men vi skal 
her beskrive et System, som har vist sig at gøre ud
mærket Fyldest til alm. BCL-Brug. Diagrammet viser 
Indgangs- og Oscillatorkreds i en Super med det an
vendte System, og Billedet viser et tilsvarende Sy
stem og Mellemfrekvenser fra en af Aarets Industri
modtagere. Vi har de almindelige Mellem- og Lang
bølgeomraader samt Kortbølgeomraadet fra 19 til 
50 Meter, men dette sidste har vi delt op i to Dele, saa 
vi faar noget lettere Indstilling, end hvis vi havde det 
hele paa eet Omraade. Naar vi saa tillige vælger en 
Skala med passende lang Viservandring, f. Eks. 190 
eller 220 mm, er Indstillingen omtrent lige saa let at 
foretage som paa Mellembølgeomraadet. Omraadet er 
delt saaledes op, at vi gaar fra 19 til 26 Meter paa det 
første og fra 30 til 50 Meter paa det næste. Vi har saa 
tillige 20 Meter Amatørbaandet med, og det er allige
vel rart, vi er jo nu engang Kortbølgeamatører. Paa 
næste Omskifterstilling har vi saa Mellembølgeomraa
det, der gaar fra 1500 til ca. 500 kHz, og paa fjerde og 
sidste Omskifterstilling har vi Langbølgeomraadet fra 
300 til 150 kHz.

Til Omskifter har vi valgt en af de alm. Roulet
omskiftere, dels kan vi ikke faa noget bedre rent elek
trisk set, og maaske er der en og anden Amatør, som 
i Forvejen ligger med en saadan, der kan anvendes. 
Der skal være tre Dæk med to Omskiftere paa hvert 
Dæk, dog kan Omskifterringen være sammenhæn
gende paa de to udvendige Dæk. Disse bruges til Af
stemningskredsene, og det midterste Dæk med de to 
uafhængige Omskiftere bruges til henholdsvis An

tenne- og Oscillatorgitterkreds. Spolerne er fastgjorte 
paa to Stykker Pertinaxplade, der er spændt paa et 
Par Metalbøjler, som igen er fastgjort under Boltene, 
der holder Omskifteren sammen. Paa disse Bøjler er 
ligeledes Trimmerkondensatorerne fastgjorte; de kan 
fra Fabrikken faas samlede fire og fire. Størrelsen paa 
Trimmerne er i hver Gruppe 3x40 pF og 1X90 pF. 
Denne sidste sidder over Langbølgespolerne.

Som Spoleform har vi til det laveste Bølgeomraade 
valgt Siemens runde sorte Form til 10 mm Kærner. 
Til de øvrige Omraader bruger vi Siemens firkamrede 
Trolitulform til 8,5 mm Kærner. Til Kortbølgeomraa- 
derne bruger vi Jern af Sirufer 5 Typen, og til 
Mellem- og Langbølge bruger vi Sirufer 4.

Under Omskifteren er de forskellige Paddingblokke 
og Parallelblokken over Langbølgeoscillatorspolen 
monteret. Disse skal alle være enten Gimmerblokke 
eller af den keramiske Type. Under det ene Spole- 
brædt sidder tillige Antennespoler for Mellem- og 
Langbølgeomraaderne, men disse kommer vi tilbage 
til om lidt. 

Vi gaar nu over til selve Viklingen af Spolerne. An
tallet af Vindinger er angivet paa Diagrammet. Om
raade Nr. 1: Vi anvender til Afstemningsspole Sie
mens Silkelaktraad eller en anden Traad, som incl. 
Bespinding fylder ca. 0,9 mm. Ved saavel Antenne- 
som Oscillatorspole lægger vi Koblingsspolen ind 
imellem Vindingerne paa Afstemningsspolen fra 
Minusenden af denne. Traaden til denne Spole er 
0,2 silkeomspunden. Omraade Nr. 2: Her bruges til 
Afstemningsspole Litzetraad, 20X0,05 mm, som læg
ges i de tre Kamre. I det sidste Kammer lægges Kob
lingsspolen, der ogsaa kan være Litze eller 0,2 Traad. 
Omraade Nr. 3: Her bruger vi ligeledes Litze, 20X0,05 
til Afstemningen, for Oscillatorens Vedkommende i
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de tre Kamre og Koblingen i det fjerde af 0,2 Traad. 
Antennekredsen er lidt vanskeligere at lave. Den er 
højimpedanskoblet. Gitterspolen vikles af 20X0,05 
Litze i alle fire Kamre. Spolen limes paa Pertinax
pladen, og naar Limen er tør, limes Antennespolen di
rekte paa Enden af Spoleformen. Den er viklet paa 
samme Slags Form af 3 X 0,07 Litze, ligeledes fordelt i 
alle fire Kamre. De to Spoleender nærmest hinanden 
skal føres til Minus, d. v. s. Gitterspolen skal, som det 
ses paa Diagrammet, føres til Fadingautomatikken, 
men denne betragter vi som Minus for Kredsen. Der 
sættes ikke Jernkærne i selve Antennespolen. Om
raade Nr. 4: Dette er lavet paa samme Maade som 
Nr. 3, blot bruger vi her Litzetraad 3X0,07 til Af
stemningspole og alm. 0,1 Traad til Antennespole. 
Oscillatorspolen vikles ligesom Mellembølgespolen, 
men her kan vi godt bruge alm. 0,2 Traad til begge 
Viklinger. Til Befæstelse af de forskellige Blokke og 
Traadender er der i Pertinaxpladerne anbragt Lodde- 
øjne paa passende Steder. De Ender, der kan føres di
rekte op til Omskifterlameller eller Trimmere, føres 
selvfølgelig dertil. I det hele taget gælder det jo om 
at faa saa korte Ledninger som muligt, og dette kan 
virkelig med lidt Omtanke fra Amatørens Side lade 
sig gøre ved den her viste Konstruktion. Som Af
stemningskondensator er benyttet Torotors 2 X420 RF.

Oscillatorkredsenes Data er beregnet ud fra en 
Mellemfrekvens paa 447 kHz. Vi skal ogsaa fortælle 
lidt om Konstruktionen af et saadant Sæt Mellemfre
kvenser, Vi bruger ogsaa her de samme Spoleforme 
som til selve Spolesystemet. Der er det dejlige ved 
disse Forme, at de kan vikles i Haanden. Her behøves 
ikke sindrige Krydsviklemaskiner, som kun Fabrik
kerne raader over. Spolerne limes paa nogle Pertinax
plader af passende Størrelse, alt efter de Spoleskærme 
man har for Haanden. Bruger man runde Skærme, 
maa Diameteren dog helst ikke komme under 
50 mm, ellers gaar det for meget ud over Spolernes 
Godhed. 1. Mellemfrekvens er, som det ses paa Teg
ningen, meget simpel. Den indbyrdes Afstand mellem 
Spolerne er efter forskellige Forsøg fastlagt til mellem 
45 og 50 mm regnet fra Centrum til .Centrum. Vin
dingsantallet retter sig efter de anvendte Blokke. Bru
ger vi 175 pF, skal vi have 196 Vindinger paa hver

Spole, og bruger vi 220 pF, skal vi have 176 paa Spo
len. Til Traad bruger vi ogsaa her 20X0,05 Litze. Nu 
kan det med nogle Fabrikater af denne Traad være 
vanskeligt at have 196 Vindinger paa Formen, saa maa 
vi tage 176 og saa bruge 220 pF Blok, men Spolens 
Godhed er lidt bedre, hvis vi kan anvende 175 pF.

2. Mellemfrekvens har de samme Vindingsdata som 
1., men her skal vi have Udtag paa Spolerne. Det ene 
paa Pladespolen til Fadingsautomatikken og det andet 
paa Diodespolen til Signalensretningen. Vi kunde 
selvfølgelig godt gaa lige ind paa Pladen med Blok
ken til Fadingautomatikken, men vi bruger Udtag for 
ikke at dæmpe Spolen for meget. Udtaget her er paa 
Midten af Spolen. Paa den anden Spole er Udtaget paa 
3/4 af Spolen.

Parallelblokkene anbringes bag Spolerne paa den 
anden Side af Pertinaxpladen, dog maa de ikke an
bringes lige ud for Spolerne, da dette virker stærkt 
dæmpende paa disse. Ved Siden af Spolerne og for
neden paa Pladen kan anbringes smaa Loddeøjne til 
Befæstelse af Blokke og Traadender.

Afstanden mellem Spolerne i 2. Mellemfrekvens 
kan være den samme som i første; dette gælder sær
lig ved Supere med Lavfrekvensforstærkning. Ved 
de alm. 3½ Rørs Modtagere, hvor Dioden efterfølges 
direkte af Udgangsrøret, maa man dog gøre Afstanden 
noget mindre for at faa overført Energi nok til at 
kunne udstyre Udgangsrøret. Afstanden kan pas
sende sættes til 35 mm her, ligeledes regnet fra Cen
trum til Centrum.

Paa Diagrammet over 2. MF er vist de Blokke og 
Modstande, som passende kan anbringes inde i selve 
Mellemfrekvensskærmen. De er ogsaa, hvad man 
kalder „varme", d. v. s. modtagelige for Netbrum o.

lign., saa det er meget behageligt at have dem herinde. 
De maa selvfølgelig heller ikke anbringes direkte op 
ad Spolerne; dette gælder i Særdeleshed Blokkene.

Vi haaber, at denne lille Artikel vil være en Hjælp 
for de Amatører, der selv gerne vil lave deres Spole
sæt. Justeringen kan vi ikke her komme nærmere ind 
paa, den vil sikkert være de Amatører, der begynder 
at lave Sættet, bekendt. Mellemfrekvenserne kan ikke 
godt justeres uden Maalesender eller Oscillograf, 
Bølgeomraaderne kan det godt med lidt Taalmodighed 
lade sig gøre at justere efter Stationerne.
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Et Bidrag over Reflektionen af Radiobølger
i de øverste Luftlag* (V)

A. G. WERKEMA, 
PAOPX,
Huizum, Holland 
»CQ-NVIR«

Oversat af OZ7MP
MATHIAS
POULSEN

Aarstiderne og: Forholdene
Hvad er Grunden til de typiske Forhold paa 28 MHz- 

Baandet om Sommeren? Sammenligner vi Forhol
dene Sommer og Vinter, ser vi let Forskellen og kom
mer til den Slutning, at Aarstiderne maa foraarsage 
store Forandringer i Ionosfæren.

Om Sommeren bevæger Solen sig langs ganske an
dre Baner end om Vinteren (tilsyneladende). Banerne 
er længere om Sommeren end om Vinteren, og da 
Ionisationen afhænger af Solstraalerne, er det indly
sende, at Aarstiderne ene og alene maa give forskel
lige Forhold, ganske bortset fra Solpletternes Indfly
delser. Disse ankommer med forskellig Hyppighed og 
Størrelse mellem Sommer og Vinter, og vi vil senere 
faa Lejlighed til at komme tilbage til dem.

En nøjagtig Forklaring paa Aarsagerne til de veks
lende Forhold, der finder Sted mellem Aarstiderne, 
findes endnu ikke, men man har en Mængde Oplys
ninger til Raadighed, saa man næsten med Sikker
hed kan fastslaa, hvordan Forholdene kan ventes at 
blive i Løbet af en bestemt Sæson. Et stort Antal For
søg har vist, at Ionisationen i F2-Laget (som vi oftest er 
interesseret i) er størst om Vinteren, og at de daglige 
Maksima ligger omkring Middagstid. Dette blev for
klaret ved, at man om Vinteren havde de korteste 
Skip-Distancer ved Middagstid. Ved denne Tid var 
altsaa Forbindelsesmulighederne særlig gunstige, 
navnlig paa 28 MHz-Baandet. Om Sommeren er Ionisa
tionens Maksimum betydelig ringere end om Vinte
ren, og F2-Lagets Maksimum viser sig ofte henimod 
Solnedgang. Dette viser, at 28 MHz-Baandet har læn
gere Skip-Distancer om Sommeren end om Vinteren. 
I Virkeligheden er DX-Mulighederne vekslende paa 
dette Baand. Paa 14 og 7 MHz skulde Betingelserne 
være betydelig bedre under Lang-Skip-Distance For
hold.

Der har det vist sig, at i Sommermaanederne 1936 
var Station ZS1H næsten hver Dag regelmæssig at 
høre, ligesom Forbindelse kunde bringes i Stand med 
denne. Over et Interval paa mere end et Aar blev For
bindelserne mellem Kapstaden, ZSlH's QRA, opret
holdt, begyndende i Oktober 1935 til i Slutningen af 
1936. Andre DX-Resultater skal ikke nævnes; man 
kan se dem i CQ-NVIR.
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For Radio-Trafikken over Afstande paa flere tu
sinde km har Forbindelsen mellem Dag- og Natfor
hold stor Betydning. Herved bliver ganske vist de 
almindelige Regler noget indviklede, særlig hvad an
gaar Forbindelser over Ækvator, hvor man har Som
merforhold paa den ene Side og Vinterforhold paa 
den anden. I Almindelighed kan man sige, at DX- 
Mulighederne er bedst i Efteraaret og først paa Vin
teren,. idet vi her har det gunstigste Forhold mellem 
de to ovennævnte Faktorer. Der er dog altid Und
tagelser.

Nogle af de i Oversigten angivne Regler er laant 
fra USA, hvor de er fremsatte. Dette maa derfor tages 
i Betragtning. I vort Land er Mulighederne for gode 
DX-Forbindelser, i det mindste hvad 28 MHz-Baandet 
angaar, gunstigst i Maanederne Sept., Okt., Nov, Dec., 
Jan., Febr., Marts og tildels April. Altsaa mere end et 
halvt Aar! Vi maa naturligvis betragte dette i Forbin
delse med Solpletperioderne. Om Sommeren har vi 
den korteste Skip-Distance i sene Eftermiddagstimer 
i Modsætning til om Vinteren, hvor den findes ved 
Middagstid.

Det forekommer ogsaa, naar F2-Laget lader os i 
Stikken, at en eller anden pludselig opstaaende E-Lags 
Formation tager Sagen op, selv om det saa kun er 
med Mellemrum og ret mangelfuldt.

Styrken af Ionisationen i E-Laget er størst i Foraar 
og Sommer. Ogsaa da, naar der ikke er nogen Chan
cer for F2-Lags Reflektioner, kan E-Laget give An
ledning til ganske gode Forhold.

Det maa ogsaa nævnes, at Overgangen mellem Vin- 
ter- og Sommerforhold ikke forløber jævnt, og at For
aars- og Efteraarsforholdene er Resultatet af meget 
regelmæssige Indflydelser i Ionosfæren.

Amatører, der regelmæssigt aflytter 28 MHz-Baan
det, har kunnet gøre den Opdagelse, at upaalidelige, 

.ustabile Transmissionsforhold efterfølges af de tem
melig stabile Forhold i Sommermaanederne. De usta
bile og vekslende E-Lags Reflektioner er ladet ude 
af Betragtning.

Kritiske Frekvenser
Naar vi af og til i Radiolitteraturen møder Betragt

ninger over kritiske Frekvenser, kan Spørgsmaalet



fremkomme: Hvor meget har Amatørerne beskæftiget 
sig dermed? Her til Lands har Amatørerne ikke gjort 
saa meget ud af denne Sag, som Amatørerne paa den 
anden Side Oceanet. Derfor er vi ogsaa nødt til at 
vide noget om denne vigtige og samtidig interessante 
Sag.

Altsaa: En kritisk Frekvens er den højeste Fre
kvens, der endnu bliver reflekteret af et eller andet 
ioniseret Lag, naar dette rummes under en ret Vinkel 
(lodret Straaling).

Naar Radiobølger reflekteres ved lodret Indfald, 
skulde de ogsaa kunne reflekteres under alle mulige 
andre Vinkler. Heraf kan vi slutte, at naar de f. Eks. 
reflekteres af F2-Laget, og man derved ikke iagttager 
nogen Skip-Distance, kan man betegne saadanne Fre
kvenser som kritiske. Dette er en Maalestok for Ioni
sationsgraden i et eller andet Lag, og Skip-Distancen 
for enhver Frekvens kan heraf afledes. (Fortsættes)

Til Trods for en kraftig Beskæring af Referaterne 
under Kredse og Afdelinger, i flere Tilfælde indtil 
Halvdelen, fylder denne Rubrik 5 Sider eller % af 
„OZ". Af denne Grund har det ikke kunnet lade sig 
gøre at skaffe Plads til et Indlæg fra 7MP om det 
tekniske Stof i „OZ", Danske Hams m. m., hvilket vi 
beklager i Haabet om bedre Plads i næste Maaned.

Red.

OZ-DR542 OZ-DR552

Nu da Tiden for E.D.R.s FM-Test snart er inde 
(maaske er den allerede i fuld Gang, naar disse Linier 
læses), regner vi med, at mange Amatører har deres 
FM-Modtagere klar til Brug. Vi vilde selv gerne have 
startet med en rigtig FM-Super; men paa Grund af 
Materialemangel kan vi kun komme i Gang med et 
Par smaa Modtagere. Vi anmoder derfor alle Amatø
rer, der deltager i Testen, om at sende os deres FM- 
Rapport.

Rapporter fra Amatørbaandene er naturligvis og
saa særdeles velkomne.

Forholdene paa alle Baandene maa betegnes som 
yderst daarlige i Forhold til, hvad der kunde høres for 
et Par Maaneder siden. Særlig 40 m-Baandet, hvor der 
ellers plejer at være ret livlig Trafik, er nu næsten 
fuldkommen dødt. Paa de andre Baand har der jo ikke 
i det sidste Aars Tid været nogen særlig Aktivitet ud
over de sædvanlige amerikanske Fonestationer paa 
20 m. 
14 MHz

Her er kun hørt amerikanske W Stationer med

meget varierende Styrke. Undertiden steg de til S9, og 
til andre Tider forsvandt de fuldstændigt. 
7 MHz

Modtageforholdene er som sagt heller ikke gode 
her, idet Stationerne ligesom paa 20 m-Baandet er 
præget af en Del Fading. Af Amatørstationer har vi 
kun hørt: CT1AA den 9. Aug. Kl. 16,10, GMT 
RST598, der kaldte længe CQ, men den fik ingen For
bindelse. HA1KM høres hver Dag sende vvv de 
HA1KM. Dens Frekvens varierer næsten hver Dag, 
dog kun indenfor Amatøromraadet. Styrken er mellem 
7 og 9. 
3,5 MHz

Forholdene har ikke ændret sig noget videre her, 
og vi har kun lyttet meget lidt paa Baandet, og der 
er ingen Amatører hørt.

Redaktionsskifte
Hermed kan vi meddele Læserne, at vor udmær

kede DR-Leder Knud Lægring, OZ-DR512, er udpeget 
til 7EU's Efterfølger som T. R. Nogen Præsentation er 
sikkert overflødig. Medlemmerne kender Lægring fra 
DR-Rubrikken. Vi kan tilføje, at vort Samarbejde, der 
i Forvejen er det bedste, sikkert vil blive udbygget 
endnu mere.

Samtidig skal lyde en Tak til 7EU for et udmærket 
og loyalt Samarbejde gennem 1½ Aar. Vore Maal var 
fælles, og det var en herlig Tid. Red.

Da jeg med dette Nummer af „OZ" fratræder den 
tekniske Redaktion, vil jeg gerne her bringe de Ama
tører, der i den forløbne Tid har støttet mig med Stof, 
en hjertelig Tak for deres Arbejde samt bede dem 
overføre deres Velvilje paa min Efterfølger. Ligeledes 
takker jeg Hovedredaktøren for Samarbejdet, som al
tid har været det allerbedst mulige.

Paul Størner, OZ7EU.

Grammofonoptagelser
Berg Radio i Aarhus har i Samarbejde med 5S 

været paa en 3-Dages Tourné til Fredericia for at op
tage ca. 100 Grammofonplader ikke alene af 5S, men 
af forskellige Orkestre m. m. i Fredericia.

Hammerkast i Sommerlejren
Vi erfarer, at 8AZ i Lejrens første Uge satte en Re

kord, som ikke senere blev slaaet, saaledes at det ikke, 
som det fremgik af Referatet i sidste Nummer, var 
OZ3FM, men OZ8AZ, der blev Mester i Hammerkast.
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RUBRIKKEN

Redigeret af Knud Lægring. OZ-DR152

Den superregenerative Modtager
Som vor Redaktør har lovet i sit Svar til 7SN og 

5AC i sidste Nr., vil jeg fortælle lidt om mine Erfa
ringer med den super-regenerative Modtager ved 
Modtagningen af FM-Signaler. Men jeg vil pointere, 
at jeg aldrig har hørt nogen regulær FM-Udsendelse. 
Mine Forsøg er foregaaet paa den Maade, at jeg har 
moduleret en Prøvesender med en Pick-up, LF fra en 
BCL eller med en konstant Tone fra en Tonegene
rator. Ingen af de Prøvesendere, jeg har benyttet, har 
været fuldstændig fri for AM, men efter mit eget 
Skøn har denne været mindre end 1 % af den afgivne 
FM, hvorfor jeg mener at have arbejdet paa fuldt for
svarlig Amatørbasis.

Efter min Opfattelse er det muligt at modtage FM 
paa den super-regenerative Modtager, og Aarsagen 
hertil kan sikkert søges i en vis Form for FM, som 
opstaar ved den super-regenerative Proces. Besvarel
sen af dette Spørgsmaal er imidlertid meget vanske
lig, fordi man ikke er helt enige om de fundamentale 
Funktioner ved Super-Regeneration. Om selve For
løbet af Super-Regenerationen vil jeg henvise til DR- 
Rubrikken i „OZ" Oktober 1939.

Naar vi her i Landet taler om super-regenerative 
Modtagere, tænker vi straks paa den saakaldte selv
quenchede Modtager, vel nok fordi det er denne Op
stilling, der har været brugt i de kendte Transceivers 
og lignende simple Modtagere. Den bedste Form for 
en super-regenerativ Modtager er imidlertid den se- 
perat-quenchede Opstilling. Forskellen mellem dem er 
blot den, at den første blokerer eller modulerer sig 
selv, medens den sidste har et seperat Rør til at gøre 
dette Arbejde. Ved den seperat quenchede Modtager 
er de experimentelle Muligheder størst, fordi man 
her er fuldkommen Herre over Quenchfrekvensens 
Amplitude og Frekvens. Begge Dele kan udføres saa
ledes, at de er variable under Modtagerens Brug. I den 
simple super-regenerative Modtager, der moduleres 
ved Hjælp af Gitterkomplekset, er Værdierne nogen
lunde faste og giver derfor et meget lille Spillerum.

Som det ses af ovenstaaende, kræver den seperat 
quenchede Modtager et ekstra Rør, men det er egent
lig ogsaa den eneste Ulempe, den har, og den vejes 
let op af de mange Fordele, den byder. Opstillin

gen bestaar af en normal Gitterdetektor med Tilbage
kobling (Regeneration) og en fast Oscillator med en 
Frekvens mellem 20 kHz og 1 MHz samt den fornødne 
LF-Forstærkning. Enhver forhaandenværende Mod
tager med Tilbagekobling, som er i Stand til at be
stryge det ønskede Frekvensomraade, kan let for
andres til Super-Regeneration ved at tilføje den for
nødne Modulator.

Om selve de praktiske Diagrammer vil jeg henvise 
til de vedføjede Diagrammer. Fig 1. viser en Mod
tager bestaaende af to indirekte opvarmede Trioder og 
en Udgangspentode. Rørene kan godt være ældre 
Typer som E438 eller B2038 og tilsvarende Typer. Ud- 
gangsrøret et hvilketsomhelst, der passer til Strøm
forsyningen. I „OZ" for Februar 1938 findes en til
svarende Type Modtager paa Side 23. Denne er bedre 
end den her viste, fordi man der kan regulere baade 
Detektorens og Modulatorens Anodespændinger. I det 
hele taget er det omtalte Nr. af „OZ" meget lærerigt 
at studere, idet det viser en ogsaa i Dag meget mo
derne UKB Modtager med HF Forstærkning samt en

+
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lærerig Artikel om Udbredelsesforholdene for 28 MHz 
Bølger. FM-Frekvensen er som bekendt 41,2 og lig
ger altsaa imellem 5 og 10 m Baandene. Om 5 m 
Bølger kan der læses en interessant Artikel i „OZ" 
for September 1938. FM-Bølgens Forhold maa ligge 
et Sted mellem disse to Artiklers Opgivelser. Hvil
ken af den enes og hvilken af den andens bliver det 
E.D.R.s Medlemmers Sag at finde ud af. Diagrammet 
viser en Hartley koblet til en Udgangspentode ved 
Hjælp af en Transformator. Spændingen til Anoden 
bliver kraftigt moduleret af Røret forneden til ven
stre. Spolerne L3 og L4 er fra en gammel MF-Trans- 
formator paa 450 eller 110 kHz. (Jeg mener, at den

Fig. 2

paa de 450 kHz giver de bedste Resultater). Detek
torens Anodespænding reguleres med den variable 
Modstand paa 0,5 MOhm. Modulationsspændingen vil 
derimod være nogenlunde konstant, idet Blokkene 
over Modstanden og Transformatorens Primærvikling 
giver Passage. Antennen er koblet induktivt, men der 
kunde lige saa godt være koblet en Kondensator ind 
paa Gitterenden af Spolen. Koblingen skal være 
temmelig fast til super-regenerative Modtagere.

Fig. 2 viser en lidt mere kompliceret Modtager. De
tektoren er en Pentode, f. Eks. EF6. Tilbagekoblingen 
er efter det kendte ECO-System. Men der er indført 
en lille Drossel i Katodeledningen. Denne har ca. 
40 Vindinger 0,1 Emaille-Traad paa en 8mm Form 
spaced med en Sytraad Nr. 40. Sætter man en Spole 
imellem Gitter og Minus, vil Modtageren kunne 
svinge ved en bestemt Skærmgitterspænding. Denne 
reguleres af Potentiometeret forneden til højre. For
delen ved dette Arrangement er, at man kan bruge 
den samme Modtager til et meget stort Frekvens
omraade, idet man til de lavere Frekvenser benytter 
Spoler med det sædvanlige Udtag. Ved desuden at 
kortslutte enten L4 eller L5 kan man benytte Mod
tageren som en almindelig Baandmodtager. I LF-For- 
stærkeren er der intet andet unormalt end L3 med

tilhørende Trimmer. Det er en Sugekreds for Quench 
frekvensen, og den maa selvfølgelig tilpasses de Spo
ler, man benytter dertil. Indstillingen af Kredsen 
foregaar paa den Maade, at man sætter et godt Milli 
amperemeter i Serie med Katoden med afbrud 
Anodespænding til Udgangsrøret (husk ogsaa Skærm 
gitterspændingen), og med stor Spænding paa Quencl 
-Oscillatoren indstilles Sugekredsen til det mindste 
Udslag paa Instrumentet. Man fjerner derved de mes 
generende Virkninger af Quenchen i LF-Forstærke 
ren.

Ved Valget af Spoler til Quenchen maa der tages 
Hensyn til, at Afkoblingen fra Skærmgitteret paa 
10,000 pF indgaar som Afstemningskondensator over 
L4. Det vil derfor være ønskeligt at gøre denne Blot 
mindre, men man maa huske paa, at man samtidig 
indfører en større Frekvensafhængighed i Tilbage
koblingen, specielt paa lavere Frekvenser. Det er dog 
muligt at gaa ned til 500 pF og alligevel opnaa ud
mærket Kobling paa 3,5 MHz, men prøv selv hvil
ken Værdi, der er bedst. Modulationsspændingen re
guleres med Potentiometeret til højre og Detektorens 
Kobling med Seriemodstanden. Udgangstransforma- 
toren er forsynet med Udtag til Svingspole og Telefon

Antennespørgsmaalet er der ikke meget at sige om, 
men har De experimenteret med 5m, saa benyt den 
Antenneform, som De dengang syntes var den bedste. 
Alt hvad De har erfaret om 5m vil ogsaa passe paa de 
7 m, som der her er tale om. I „OZ" for Juli 1938 fin
des en udmærket Antenne beskrevet. Den Konstant, 
der er omtalt i Artiklen som gældende for 5 m, er 
gyldig fra 12 m og ned.

Saa har vi til sidst Spørgsmaalet: Hvor stor skal 
Spolen være? Forholdet LxC for 7 m er ca. 13,8. D. 
v. s., at Spolens Selvinduktion gange Kapaciteten skal 
være 13,8 maalt henholdsvis i Mikrohenry og pF. 
(Husk at regne Rørkapaciteten og Ledningerne med). 
Det er muligt at bringe den samlede Kapacitet ned til 
ca. 20 pF, og dette giver en Spole paa ca. 0,6µHy eller 
600 cm. Det er en Spole, der er lidt mindre end dem, 
der bruges til KB-Omraaderne i Industrimodtagere. 
De kan f. Eks. vikle den som følgende: Diameter 2 cm, 
Længde 3 cm, 7,7 Vindinger af 1,5 mm emailleret 
Traad, viklet paa „Luft". Er De ikke sikker paa den 
lave Begyndelseskapacitet, maa De gøre Spolen min
dre, men et stort Forhold mellem L/C er af stor Be
tydning for den super-regenerative Modtagers Virk
ning ved dens Arbejde som FM-Modtager.

NY ADRESSE
Hovedredaktøren er flyttet. — Den nye Adr. er: 

Hans Krogesgade 333, Aarhus.
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P. O. PEDERSEN
1871-1941

Ved P. O. Pedersens Død har Danmark mistet en 
af sine store, internationalt kendte Videnskabsmænd 
og Teknikere. P. O. Pedersen, hvis Felt var Svag
strømselektroteknikken, har været med i Radioteknik
kens Udvikling næsten fra den første Dag, og han har 
ved sine store, betydningsfulde Undersøgelser sat af
gørende Spor i denne Udvikling.

Det var i Sig ved Varde, at P. O. Pedersen fødtes 
som Søn af Gaardejer P. Pedersen. I sine „Barndoms
minder", en lille Bog som P. O. Pedersen udgav for 
nogle Aar siden, har han fortalt om sit Liv som 
Bondedreng og om sin Trang og Iver efter at vinde 
videre frem. Ingeniørgerningen var hans store Maal. 
og det var Maskiner og Vandløb, der havde hans In
teresse. Selv den uløselige Opgave: at bygge et Per
petuum Mobile, en Evighedsmaskine, gik han i Gang 
med som Dreng, og det er kendt, at han endog skrev 
til Kongen derom. Dette førte til, at han som 16-aarig 
ung Mand kom til København og blev optaget i Hjem
met hos en af Professorerne ved den polytekniske 
Læreanstalt, den kendte Maskinlære-Professor S. C. 
Borch, hos hvem han boede i en Aarrække under og 
efter sit Studium paa Læreanstalten. Sine Studier 
fuldførte han som Bygningsingeniør i 1897. Det er 
maaske et Tilfælde, at P. O. Pedersen blev Elektrotek
niker; i sin Studietid havde han aldrig hørt en Fore
læsning over Elektroteknik. Hans første Arbejde efter 
endt Eksamen blev da ogsaa et Konkurrence-Projekt 
om et Havneanlæg i Oslo, hvor han sammen med en 
Studiekammerat vandt 3. Præmie.

Gennem sit Giftermaal i 1899 træffer P. O. Peder
sen imidlertid sammen med Valdemar Poulsen, og 
Bondesønnen med de fine Eksaminer mødtes med 
Højesteretsassessorens Søn uden Eksaminer, og sam
men udførte de et verdenskendt teknisk Storværk: 
Opfindelsen og Udforskningen af de kontinuerte 
Radiobølger, Grundlaget for vore Dages Radiofoni.

Deres første Samarbejde gjaldt Valdemar Poulsens 
Opfindelse: Telegrafonen, der som bekendt ad mag
netisk Vej paa en Staaltraad nedskriver Tale. Dog 
kom denne Opfindelse desværre alt for tidligt, først 
vore Dages Forstærkerteknik vil fuldt ud kunne ud
nytte de Muligheder, der laa i denne geniale Opfin
delse. Da Valdemar Poulsen i 1903 opfandt sin Me
tode til Frembringelse af kontinuerte elektriske Bøl
ger ved Hjælp af en svingende Lysbue, fortsattes Sam
arbejdet, idet P. O. Pedersen udarbejdede og gennem
forskede alle de teoretiske Spørgsmaal, som maatte 
opstaa i Forbindelse med Poulsens-Buens Virkemaade 
og Anvendelse til den traadløse Telegrafi og Telefoni.

Paa fortinlig Maade trængte P. O. Pedersen dybt ind 
i de dermed forbundne Problemer og skabte sig da 
et Navn som fremragende Elektrotekniker. I 1909 
oprettedes der, som det første i Verden, et Docentur i 
Svagstrømsteknik ved den Polytekniske Læreanstalt, 
og P. O. Pedersen overtog da denne Undervisning. I 
1912 blev han Professor, og fra den Tid stammer en 
Række Arbejder, hvor han med sjælden Evne bear
bejdede og videreførte andre Forskeres Resultater, f. 
Eks. i en Afhandling om Kulkornsmikrofonen. Den 
første Lærebog: „Telefonledningernes Teori" skrev 
han 1914. Det er en lille kort Bog, men meget koncen
treret skrevet, da P. O. Pedersen altid bestræbte sig 
for at gøre sin Stil saa kortfattet og klar som mulig, 
i Reglen med megen Anvendelse af Matematik. Et 
Problem, der optog P. O. Pedersen gennem en Række 
Aar. var de saakaldte Lichtenberg-Figurer: elektriske 
Udladninger, der løber hen over en Isolators Over
flade. Disse kan paa en fotografisk Plade gennem 
deres egen Lysvirkning direkte fotograferes og frem
byder en Mængde interessante Problemer, f. Eks. ved 
Maaling af yderst korte Tidsrum, eller til Under
søgelser af Overspændinger paa Overlandsledninger. 
Hans Hovedværk: „The Propagation of Radio Waves" 
(1927) skabte ham paany internationalt Ry. De mange 
Problemer, som bl. a. Kortbølge-Amatørernes Arbejde 
havde bragt for Dagens Lys, fandt en naturlig Forkla
ring i dette store Arbejde.

I næsten 20 Aar var Professor P. O. Pedersen Rek
tor for Danmarks tekniske Højskole, som under hans 
Ledelse gennemgik en rivende Udvikling. Det vil 
blive et stort Savn for dansk teknisk Videnskab, at 
P. O. Pedersen ikke er mere. Hans Livsgerning har sat 
sit Præg paa Teknikkens Udvikling i vort Land, og 
den vil bevare Mindet om hans Personlighed. Med 
ham har Danmark mistet en af sine store Sønner.

Professor Dr. phil.

Studiekredsen i Maaleteknik
Grundet Sommerferie og Sommerlejr har Kredsens 

Arbejde ligget i roligt Tempo og Besøget været meget 
aftagende i den forløbne Maaned.

*I den kommende Maaned er der nu igen Møder hver 
Torsdag, og Vinterens Arbejde skal forberedes og 
planlægges. Mød derfor op, alle, der ønsker at støtte 
Sammenholdet og det gode Kammeratskab.

I sidste Referat havde Sætternissen været paa Spil, 
idet Æren for de skænkede Forstærkerdele tilkommer 
OZ2R, og ikke som meddelt Radiofirmaet To-R.

OZ3KU.
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Kreds 1

E. D. R.s købenbavnske Afdeling
Alle Oplysninger faas ved Henvendelse til Formanden, Svend Nielsen, OZ7SN, 
Østrigsgade 12, St., Telefon Amager 8063 v. Afdelingens Girokonto Nr. er 59755.

Mandag den 18. August afholdtes Kredsmøde med 
Valg af Kredsleder. Den afgaaende Kredsleder, 
OZ3AP, anbefalede at vælge Formanden i Afdelingen, 
OZ7SN, til Kredsleder, da der jo som bekendt kun fin
des een Afdeling indenfor Københavns-Kredsen, og 
der som Følge heraf ikke var noget videre at gøre for 
en Kredsleder. OZ7SN modtog Valget.

Mandag den 25. August holdt OZ7T et meget inter
essant Foredrag om Modtagere til FM. Foredraget 
havde samlet et meget stor Antal Medlemmer, som 
med Interesse lyttede til 7T's Gennemgang af en Mod
tageropstilling. OZ7T anbefalede varmt Amatørerne 
at gaa i Gang med Opgaven, saa de ved deres Erfarin
ger kunde hjælpe til med at belyse dette aktuelle Pro
blem nærmere.

Torsdag den 28. August deltog ca. 75 Medlemmer i 
et Besøg paa „Telavox Radio". Efter at Deltagerne var 
blevet fotograferet, arrangerede Hr. Fabrikant Jør
gensen Deltagerne i Hold paa ca. 15, som under Led
sagelse af Værkførere og Ledere forevistes de mange 
forskellige Afdelinger, hvor moderne Modtagere bli
ver til. Det var en overordentlig interessant Gennem
gang, og man kunde følge Modtagernes Tilblivelse fra 
Raavare til færdigt Produkt. Ved Besøgets Afslutning 
trakterede Hr. Fabrikant Jørgensen Deltagerne med 
Kaffe og Brød i Fabrikkens Marketenderi. Her holdt 
Fabrikanten en lille Tale, som blev besvaret med en 
Takketale af Formanden, OZ7SN, hvorefter Delta- 
gernene udbragte et Leve Hr. Fabrikant Jørgensen 
som Tak for Besøget og Kaffen.

Maanedens Program:
Mandag den 15. September: Ordinær Generalfor

samling. Dagsorden ifølge Vedtægterne.
Mandag den 22. September: Almindelig Møde

aften.
Mandag den 29. September: Flytteaften! Medlem

merne anmodes om at hjælpe til med Afmontering af 
vore Morseapparater m. m.

Mandag den 6. Oktober: Bemærk det nye Mødested, 
Haveselskabetsvej Nr. 31 — Visbæks Selskabslokaler 
— Foredrag af Knud Lægring, OZ-DR152: Hvordan 
bliver min Modtager bedre?

Mandag den 13. Oktober: Gennemgang af E.D.R.s 
Lærebog ved OZ2Q.

Morsekursus
Det er lykkedes Afdelingen ved velvillig Imøde

kommenhed fra Generaldirektoratet for Post- og Tele
grafvæsenet at faa arrangeret Morsekursus i P & T's

Lokaler i Tientsgade for Vinterhalvaaret. Medlem
mer, som kunde ønske at deltage, bedes omgaaende 
henvende sig til Bestyrelsen. Kursus kan kun afhol
des, saafremt mindst 10 Deltagere melder sig. Besty
relsen anbefaler alle Medlemmer, der paatænker at 
blive Senderamatører, at benytte Tiden og faa taget 
Morsecertifikatet nu, saaledes at det er i Orden, naar 
vi igen faar Lov til at sende.

Nu, da E.D.R.s Generalforsamling staar for Døren, 
og der kan forventes Deltagelse fra hele Landet, skal 
vi anmode de Medlemmer, som kunde tænke sig at 
stille Logi til Raadighed for en enkelt Nat, om velvil
ligst at give Meddelelse derom til OZ7SN.

Bemærk, at Afdelingens Møder efter den 1. Oktober 
afholdes paa Haveselskabetsvej 3.

OZ5Z.
Kreds 2 

Nordsjælland  Afdeling
Søndag den 3. August holdt Afdelingen Generalfor

samling i Fredensborg. Da saavel Afdelings- som Ar
bejdslederen ikke ønskede Genvalg, blev det enstem
migt vedtaget at nedlægge Afdelingen, hvilket herved 
bringes til de ikke tilstedeværende Medlemmers 
Kundskab. OZ7MC.

Kredsmødet i Ringsted
Den sidste Søndag i August afholdtes som meddelt 

her i „OZ" Kredsmøde i Ringsted. Lad os da med det 
samme indrømme, at vel saa vi hen til dette Møde med 
Haab og Forventning, men først og sidst med den Be
kymring: Bare der nu i det hele taget kommer nogen.

At det ikke er uden Grund, derom vidner desværre 
Beretninger fra enkelte tidligere afholdte Møder af 
samme Art, og naar man endelig husker paa, hvor 
langt der er mellem de enkelte Amatører her i 
Kreds 2, saa har man en Forestilling om, med hvilke 
Tanker vi drog afsted Søndag Morgen.

Ikke desto mindre var vi Kl. godt 15 samlet en halv 
Snes Amatører og YL's i særdeles smukke Omgivelser 
paa Hotel „Casino" i Ringsted, alle opsat paa hver 
især at gøre sit til, at vi kunde faa en god Dag ud af 
det. Og det blev det virkelig.

Straks efter, at den første Kop Kaffe var indtaget, 
begyndte vi paa Dagsordenen.

OZ7JQ aflagde en Beretning om diverse Hændelser 
og Forhold i Kredsen, som efter diverse Bemærknin
ger fra 5RD m. fl. blev godkendt.

Man gik herefter over til Kredsledervalget. 7JQ 
efterlyste Forslag til Nyvalg som Orientering ved Af
stemningen. Det var der imidlertid ingen, der havde, 
ej heller var der nogen, der havde sendt Fuldmagter 
til Brug ved Afstemningen.

Paa Forslag af 5DC og 6W blev alle enige om at 
opfordre 7JQ til at fortsætte. Dette var han ikke uvil
lig til, og jeg takker for den derigennem viste Tillid. 
De to sidste Punkter: Alm. Drøftelse af Kredsens
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Virksomhed og Eventuelt blev omfattende uddebatte
ret, og Kredsmødet mundede ud i en hyggelig Gen
opfriskning af gamle Minder fra svundne Dage, som 
netop nu træder frem i et rosenrødt Skær. Deltagerne 
blev i Løbet af Dagen rystet saa godt sammen, at det 
blev meget sent, inden den første Deltager tog af Sted, 
og da den store Part skulde tage Afsked med hin
anden efter en uforglemmelig Dag, lovede vi hin
anden, at vi absolut vilde mødes igen inden længe.

Med saadanne Tanker i vort Sind tog vi hjem fra 
Kreds 2's „første" Kredsmøde. OZ7JQ.

Kreds 3 
Lolland-Falster

Kredsmødet den 24. August havde samlet 10 Del
tagere, hvoraf de fire var fra Sydsjælland, nemlig 
OZ2CR, DR497, Peter Nielsen og Arne Back.

OZ8G genvalgtes som Kredsleder, og efter at vi 
havde set og hørt OZ3WA's Højttaleranlæg, inviterede 
OZ3FL os alle ud til sin QRA, hvor OZ3FL's OW trak
terede os paa bedste Maade. OZ3FL's mange DX-QSL 
Kort kaldte Minderne frem fra svundne Dage, som vi 
alle længes efter snart maa komme igen.

Udflugten til Vordingborg og Masnedsund fastlag
des til den 7. September. OZ8G.

Kreds 4
Kredsmødet i Svendborg

Kredsmødet i Svendborg fik ogsaa i Aar et yderst 
vellykket Forløb. Fra Odense startede allerede om 
Lørdagen en halv Snes Amatører samt to OW'er. An
komsten til Svendborg og 3H's QRA fandt Sted ved 
21-Tiden, og Svendborg-Amatørerne tog imod. Et 
hjerteligt Velkommen lød, og man blev bænket om et 
lækkert Kaffebord, som tjener 3H's OW til Ære. Af
tenen forløb med Musik og Sang, idet 3H spillede paa 
Flygel, og hans Søster samt 8U sang for os. Det blev 
en Aften, vi længe vil mindes. Teltlejren var paa 
Grund af Regnvejr blevet opgivet, men i Stedet stil
lede 3H og 7U Sovepladser til Raadighed, og dette blev 
modtaget med Glæde.

Da Kredsmødet om Søndagen tog sin Begyndelse, 
var der efterhaanden ankommet langt over 30 Del
tagere. 3H bød den store Forsamling Velkommen. Det 
var med Glæde, han saa, at saa mange Amatører 
havde givet Møde. Han tog det som et Bevis paa, at 
man havde været tilfreds med tidligere Aars Arrange
menter. 2ED takkede for Velkomsten, hvorefter 7F 
valgtes til Dirigent. 2ED redegjorde derefter for Ar
bejdet indenfor Kredsen i det forløbne Aar. Derefter 
udspandt der sig en Diskussion om „OZ", Redaktøren 
og Lederne, hvortil flere Amatører havde Ordet. Som 
Kredsleder genvalgtes OZ2ED, som takkede for Val
get og lovede at varetage Posten med Interesse. Det 
blev henstillet, at man paa E.D.R.s Generalforsamling 
forsøgte at faa næste Aars Sommerlejr henlagt til Fyn. 
OZ1W henstillede til Hovedbestyrelsen, at man i 
Fremtiden kun fik een Uges Sommerlejr, saa man 
kunde være sammen med alle Deltagerne. Det blev 
ogsaa henstillet, at man paa Generalforsamlingen 
forespurgte, om det var Meningen, at Lærebogen 
skulde lægges til Grund for fremtidig Opnaaelse af 
Licens, hvilket Kreds 4 for sit Vedkommende vilde 
kæmpe imod med alle til Raadighed staaende Midler. 
Dette vedtoges eenstemmigt. Til næste Aars Møde-

Fra Aabenraa-Mødet

sted valgtes paany Svendborg, imod at Svendborg
Amatørerne med OWs og YLs møder op til Nytaars
stævnet i Odense. Med et Leve Kreds 4 og E.D.R. slut
tede Dirigenten Kredsmødet.

Derefter fulgte fælles Kaffebord, hvor der disku
teredes ivrigt.

Efter en Tur i Byen indtoges Middagsmaden, hvor
paa man aflagde Zoologisk Museum et Besøg. Der
efter drog man til Borgerforeningen, hvor der arran
geredes Kapskydning. Vinderne, som modtog Præmie, 
var: 7U, 8U, 2ED og 3H's OW. En Trøstpræmie tilfaldt 
4BK som den, der bedst undgik at ramme Skiven. 
Efter Aftenkaffen var der almindeligt Opbrud, og 
der blev takket til alle Sider for den herlige Dag. Det 
blev henstillet, at man næste Aar henlagde Kredsmø
det til Juni Maaned, saa man ikke var saa afhængig 
af Vejret. 2ED takkede i smukke Vendinger Svend
borg-Amatører for Arrangementet og udbragte et 
Leve Svendborg Afdeling. 3H takkede og udbragte et 
Leve E.D.R. En Del Amatører kunde dog blive i 
Svendborg endnu en Tid, og de blev paa det bedste be
værtet af 7U og OW.

Vi siger her endnu en Gang Svendborg-Amatørerne 
Tak for al Gæstfrihed og paa Gensyn til Nytaarsstæv- 
net, hvor den skal blive gengældt.

OZ2ED.
Odense Afdelingen

Klublokaler: Nedergade 181 o. G. — Alle Henvendelser vedrorende Afdelingen og 
dens Lokaler rettes til Formanden, OZ2KG, Oskar Hansen, Kocksgade 73'. Tele

fon 5491.

Mødet den 22. August var arrangeret som en 
„Dameaften", og Afdelingen havde den Glæde, at 
52 Medlemmer og Paarørende samledes i de nye Loka
ler. Aftenen indlededes med fælles Kaffebord, hvor
efter 4Z og 7EU havde Premiere paa deres Farvelys
billeder fra Sommerlejren. De pragtfulde Billeder hø
stede stærkt Bifald. Senere ryddedes det store Lo
kale, og der var et Par Timers Dans og kammeratligt 
Samvær.

Morsekursus og Gennemgang af Lærebog vil be
gynde Onsdag den 17. September. Som Lærer har vi 
sikret os Hr. Overassistent N. C. Hansen, Statstelegra- 
fen. Interesserede, som endnu ikke har set de frem
lagte Lister, bedes omgaaende tegne sig.

Ved Maanedsmødet den 19. September vil vi plan
lægge Afdelingens Modtager og Forstærker.

Søndag den 28. Septbr. arrangeres en Pejleøvelse. 
Modtagerne maa være indrettede fra 200—400 Meter,
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da der pejles efter to kraftige Radiofonistationer. 
Mødested: Lokalerne, Nedergade 18 Kl. 9,30 Fmd., 
hvor der vil blive givet nærmere Instruktion. Der ud
sættes et Par Præmier. OZ2KG.

Kreds 5
Ved Kredsmødet Søndag d. 31. August i Aabenraa, 

valgtes OZ5BW som OZ7CN's Efterfølger i Embedet 
som Kredsleder.

OZ2Q var kommet til Stede og fremviste en Del 
Lysbilleder fra diverse Sommerlejre. Senere besvare
des Spørgsmaal vedr. Haandbogen af OZ2Q. Mødet 
var godt besøgt. OZ5BW.

Kreds 6
Til Kredsmødet i Esbjerg Søndag den 31. August 

var der mødt ca. 15 Amatører. Kredslederen, DR500, 
aflagde Beretning om Arbejdet i Kredsen og anmo
dede om ved Valget af Kredsleder at maatte blive 
fri for denne Post paa Grund af manglende Tid. I 
Stedet valgtes OZ7HA.

Det blev besluttet at afholde næste Kredsmøde i 
Skern, da det var mere centralt for hele Kredsen. 
Samtidig blev det drøftet at afholde et Stævne et Sted 
nordpaa i Kredsen i Forbindelse med en Udstilling af 
Apparater og Komponenter, fremstillet af Amatører 
og med Præmier til de bedste. Altsaa, frem med 
Værktøjskassen, OBs!

Tid og Sted blev ikke fastlagt, men det bliver an
tagelig sidste Søndag i November eller første Søn
dag i December. Nærmere i „OZ" senere

Derefter var der fælles Kaffebord ,hvorefter hele 
Flokken sejlede i Motorbaad til Fanø for at bese 
Navigationsskolen, en Tur som mange flere Amatører 
burde have været med til, da den var virkelig inter
essant.

Vi blev vist omkring af Skolens Forstander og Læ
rere, som beredvilligt forklarede alt om Skolens Sen
dere m. m. Der var baade Gnist- og Rørsendere, sidst
nævnte saa vi i Funktion, dog med kunstig Antenne, 
og enkelte opdagede, at der virkelig var „Sovs" paa 
Antennen. Endvidere saa vi Nødsendere, Pejleappa- 
rater, Ekko-Lod og Transmittere, samt Morseværelset, 
hvor vi fik vore Morsefærdigheder prøvede paa 
Papirstrimlen.

Alt i alt var det en udmærket og lærerig Tur. Efter 
at være blevet fotograferet ved Skolen, sejlede vi 
med Færgen til Esbjerg, hvorefter Deltagerne skiltes.

OZ7HA.
_____  ____________  Kreds 7_____________________________

Aarhus Afdeling
Klubokaler: Vestergade 23 3. Indtil videre er Lokalet aabent hver Mandag Kl. 1930. 
Alle Henvendelser vedrørende Afdelingen rettes til Formanden, OZ3WK, Westy

Kaiser, St. Billes Torv 8, Aarhus,____________________________

Maanedsmøde afholdtes den 18. August i Afdelin
gens Lokaler i Vestergade. Tilslutningen var stor, idet 
der mødte 14 af Afdelingens Medlemmer. Mødet be
gyndte med en Drøftelse af Afdelingens Vinter- 
arbejde. Ang. Morsekursus havde man tænkt sig at 
lade dette afholde i Telegrafvæsenets Lokaler, under 
Ledelse af en Overassistent, men endelig Afgørelse 
deraf vil blive truffet paa et af Mandagsmøderne.

Endvidere vedtoges det at paabegynde Kursus i 
Matematik og Gennemgang af Lærebogen under Le
delse af henholdsvis OZ2BC og Radiotekniker Hauge- 
Madsen den 15. September.

Efter endt Diskussion serveredes Kaffe, og Hauge- 
Madsen havde medtaget en interessant Kortbølge
opstilling, som vakte stor Opmærksomhed blandt de 
tilstedeværende Amatører. OZ2FL.

Mandag den 15. September Kl. 193/4 paabegyndes 
Studiekredsen i Matematik og Elektroteknik. Til 
Lærebog i Matematik benyttes: Heinrich Gille, Mate
matik. Der har tegnet sig ca. 14 Amatører, men saa- 
fremt endnu et Par Medlemmer kunde ønske at del
tage, maa Indtegning ske senest den 15.

OZ3WK.
___________________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, Frederiksgade 10. — Telefon 1908 eller 
2096 kan benyttes. Udenbys Amatører altid velkomne.

August har staaet i Arbejdets Tegn for Horsens-Af- 
delingen, da Afdelingslokalet er blevet underkastet 
en omfattende Modernisering. Angaaende Kredsmødet 
henvises til Referatet andetsteds i Bladet.

Indtil videre er der Mødeaften hver Torsdag, og da 
der er mange Ting paa Dagsordenen, saasom Morse
kursus, Teknisk Kursus, Trimmekursus, FM-Mod
tagere etc., bedes Medlemmerne indtrængende møde 
op, saa vi kan faa Vinter-Programmet fastlagt.

OZ7GB.
Kredsmødet i Horsens

Søndag den 31. August afholdtes Kredsmøde i Hor
sens. Kl. 14 samledes man i Lokal-Afdelingens Lo
kale om det festligt smykkede Kaffebord. Der var paa 
dette anbragt bl. a. 5 store Kringler, formet, saa de 
dannede Bogstaverne EDR OZ.

Kredslederen bød de ca. 35 Deltagere velkommen 
og rettede en særlig Velkomst til Mødets Gæster: 
OZ5Y, OZ7WH, OZ6Q og OZ-DR482.

Efter Kaffen fremviste 5Y medbragte Farvefilms 
fra Sommerlejren ved Juelsminde. Da OZ4Z desuden 
elskværdigt havde stillet sine Optagelser fra Lejren 
til Disposition, var der ialt ca. 100 pragtfulde Billeder, 
som Tilskuerne nød med udelt Interesse.

Derefter var der Foredrag af DR548, Ing. Rasmus
sen, der talte om Forstærkning. Tilhørerne kvitterede 
med kraftigt Bifald, og 7WH tog Ordet og udtalte under 
Forsamlingens Tilslutning, at det var det bedste Fore
drag, han havde hørt indenfor E.D.R., og at Horsens- 
Afdelingen kunde være stolt af at have et Medlem, 
der som DR548 forstod at behandle sit Emne paa en 
saa klar og forstaaelig Maade, at selv Nybegyndere 
kunde faa fuldt Udbytte af det.

Man kunde nu gaa over til Afholdelse af selve
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Kredsmødet. Som Dirigent valgtes Medlem Nr. 1047. 
OZ3FM aflagde Beretning for Perioden fra sidste 
Kredsmøde. Omtalte de forskellige Stævner og Møder, 
afholdt i Kredsen samt Sommerlejren. Endvidere Ar
bejdet indenfor de forskellige Afdelinger og oplyste 
herunder bl. a., at Kredsen den 15. August havde 105 
Medlemmer. En Fremgang i Aarets Løb paa 16 Med
lemmer. Til Slut takkede 3FM de tilstedeværende Af
delingsledere for deres udmærkede Indsats og manede 
til forstsat Sammenhold og Arbejde indenfor Afde
lings- og Kredsomraadet. Beretningen godkendtes 
eenstemmigt.

Til Kredsleder genvalgtes for det kommende Aar 
OZ3FM.

Der udspandt sig derefter en livlig Diskussion om de 
til E.D.R.'s Generalforsamling indsendte Forslag til 
Lovændringer og om Arbejdet indenfor Kredsen. I 
Diskussionen deltog: 3WK, 5S, 7MQ, 5Y, 4JJ, 3XA og 
3FM. De tilstedeværende Afdelingsledere (3WK, 5S og 
7MQ) udtalte Ønsket om, at Kredsmøderne fortsat 
blev afholdt i Horsens, der er det mest centrale Sted 
indenfor Kredsen.

Da Talelysten efterhaanden ebbede ud, og Sulten 
begyndte at melde sig, kunde 1047 afslutte det i alle 
Maader vellykkede Møde.

Kl. ca. 19 var Aftensmaden indtaget, og da det obli
gate amk. Lotteri samt Auktion over diverse Ting var 
tilendebragt, blev det OZ7WH's Tur til at tage fat. 
Efter et indledende Foredrag om Optagelse af de for
skellige Films og Lyde, rullede alle 9 Sommerlejrfilms 
henover det hvide Lærred. Det var en Oplevelse for 
os at se og nikke genkendende til de mange kendte 
Ansigter. 7WH fortjente det Bifald, der brød løs, da 
den sidste Spole med Lejren 1941 var løbet ud.

Dagens egentlige Program var nu udtømt, men — 
vi kender efterhaanden „Troldmanden fra OZ" og 
ved, at vi aldrig keder os i hans Selskab. Foruden at 
være en ufb. Kammerat har han en Evne til som faa 
at finde Underholdningsstof. De sidste Timer gik der
for som Minutter, og flere fik ondt i Maven af „Grin", 
da en af Gæsterne, Koncertsanger Hans Holm, til Slut 
sprang op paa en Stol og med 7WH som Dirigent (hi! 
hi!) sang Solo „Jylland mellem tvende Have".

Tilbage er kun at rette en velment Tak til alle dem, 
der var med til at skabe en særlig Festglans over Da
gen. Tak til 7WH, 5Y og alle I andre brave Kamme
rater, der kom langvejs fra for at være sammen med 
os. Tak til Damerne, der hjalp os med Kaffen, ja, Tak 
til enhver, der paa den ene eller anden Maade gjorde 
en Indsats for at faa det hele til at klappe saa fint som 
Tilfældet blev.

Med venlig Hilsen OZ7GB og OZ3FM.
Randers Afdeling'

Det sædvanlige Maanedsmøde afholdes Lørdag den 
20. ds. hos OZ3K. Lærer Chr. Møller, Mariagergade lb, 
Randers. OZ-DR319.

Kreds 8
Naar der i sidste Nummer intet stod omtalt ved

rørende Arbejdet i 8. Kreds, skyldtes det, at Kredsens 
Stof indløb saa sent, at Redaktøren ikke kunde faa det 
med. Idet Kredslederen overfor de Afdelinger, der ret
tidigt havde refereret Afdelingsarbejdet beklager, at 
disse Referater ikke blev offentliggjorte, henstilles

det paany til Afdelingslederne at drage Omsorg for, 
at alt Stof, der ønskes optaget i det efterfølgende Nr. 
af „OZ", er Kredslederen i Hænde senest den 4. i Maa- 
neden. Saafremt der i paakommende Tilfælde fra Red
aktørens Side er ansat en tidligere Afleveringsdato 
end den normale, maa Stoffet tilsendes Kredslederen 
en Dag før denne Dato. Kredslederen.

Oplysninger fra Kredslederen:
Det meddeles herved, at det i et tidligere Nr. om

talte paatænkte Besøg paa Hals Barre Fyrskib des
værre ikke lader sig gennemføre, da den nødvendige 
Tilladelse til Ophold paa Fyret — under de nuvæ
rende Omstændigheder — ikke kan faas.

Besøget herude maa derfor udsættes til en anden 
Lejlighed.

En Del fotografiske Optagelser fra Sommerlejren vil 
i den nærmeste Tid blive sendt til Cirkulation blandt 
de forskellige Afdelinger, hvorefter Bestillinger paa 
ønskede Billeder kan sendes til OZ2NU.

Samme Sted kan der bestilles Kopier af de Bille
der, der var optaget i sidste Nr. af „OZ" under Mær
ket Foto: 2NU.

De Medlemmer, der endnu ikke har returneret den 
i sidste Kredscirkulære anbragte Fuldmagt, anmodes 
om at gøre dette senest Onsdag den 17. September.

Formandsmødet i Aalborg
Søndag den 10. Aug. afholdtes for første Gang For

mandsmøde i 8. Kreds. Mødet fandt Sted i Aalborg- 
Afdelingens Lokale, og der var mødt Repræsentanter 
fra Nordvestjysk-, Vendsyssel- og Aalborgafdeling, 
samt Kredslederen. Mødet havde følgende Dagsorden:

1. Kredslederens Beretning.
2. Instruktion angaaende Afdelingernes Arbejde, 

og deres Forhold til Kredsen.
3. Bekræftelse af Kredsledervalget.
4. Forslagene til E.D.R.s Generalforsamling.

5. Fremtidigt Arbejde.
Kredslederen omtalte Afdelings- og Kredsarbejdet 

siden Kredsmødet i Maj samt Kredsens Deltagelse i 
Aarets Sommerlejr. 3FZ, der repræsenterede Nord
vestjysk Afdeling, paapegede en Del Vanskeligheder, 
Afdelingen for Øjebilkket havde at kæmpe imod. 
Men man saa med Fortrøstning den kommende Tid i 
Møde og skulde nu til at paabegynde Mødeaftenerne 
efter Sommerferiens Ophør. Efter Besvarelse af en 
Del Spørgsmaal anviste Kredslederen under Punkt 2, 
hvorledes Afdelingsarbejdet i den kommende Vinter 
skulde tilrettelægges ude i Afdelingerne og anførte 
som Eksempel den Arbejdsplan, der var udarbejdet 
for Aalborgafdelingen. Endvidere fremførtes de gen
sidige Forpligtelser, der hvilede paa Kreds og Afde
linger. Samarbejdet mellem disse to Instanser er af 
afgjort Vigtighed for det bedst mulige Resultat af Ar
bejdet for E.D.R. Det paa Kredsmødet i Maj vedtagne 
Genvalg af Kredslederen, OZ2NU, blev under Punkt 3 
paany bekræftet og meddeles herefter Landsforenin
gens Bestyrelse.

Under Punkt 4 blev Kredsens Forslag til E.D.R.s 
Generalforsamling gennemgaaet og tilsluttede, idet 
der dog for Forslag Nr. l.s Vedkommende: Ændringen 
af den jydske Kredsinddeling, blev givet Kredslede
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ren Bemyndigelse til at give Tilslutning til et specielt 
forventet Suppleringsforslag.

Vedrørende det fremtidige Arbejde indenfor Afde
linger og Kreds, drøftedes forskellige Problemer, væ
sentligt angaaende en yderligere Højnelse af Aktivi
teten og Dygtiggørelsesarbejdet blandt Kredsens Med
lemmer. OZ2NU.

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.

Afdelingen paabegyndte Mandag den 3. August paa
ny Indendørsarbejdet efter Sommerferien. 5XY og 
2NU fortalte denne Aften om Oplevelserne under 
deres Ophold i E.D.R.s Sommerlejr ved Juelsminde, og 
2NU fremviste en ret righoldig fotografisk Høst fra 
Lejrens første Uge.

Siden da har der været afholdt de normale Møder 
Mandag og Torsdag med Morsekursus under 2NU's 
Ledelse og med stadig stigende Deltagelse.

I Anledning af Afdelingens 2-aarige Fødselsdag af
holdtes der Lørdag d. 23. August Stiftelsesfest i Lo
kalet med god Tilslutning og med Deltagelse fra Hjør
ring, Tolne og Dronninglund.

Aftenen og Festen blev sine Forgængere tro, og 
som altid, naar de nordjyske Kortbølgeamatører fe
ster, var der Humør og Glæde tilstede.

Det er i Forbindelse med Omtalen af denne Sam
menkomst værd at nævne, at Repræsentanterne fra 
Vendsyssel Afdelingen overrakte Aalborg Afdelin
gen et Sølvaskebæger med Inskription.

En virkelig smuk Gestus, der giver Udtryk for det 
Kammeratskab, der raader de nordjyske Afdelinger 
imellem.

Stiftelsesfesten sluttede egentlig først Søndag, hvor 
de udenbys Gæster og nogle af Aalborg Amatørerne 
var samlede hos DR591 og YL, men derefter var den 
2-aarige Stiftelsesfest ogsaa definitivt afviklet.

Efter Morsekursuset Torsdag den 28. August de
monstrerede Medlem Nr. 1163 sin nye Kortbølge- 
Super, der muligvis vil blive beskrevet i et af de føl
gende Numre af „OZ".

OZ-DR384.

Den kommende Maaneds Program:
Mandag den 15. Sept. Kl. 20: Morsekursus.
Torsdag den 18. Sept. Kl. 20: Ingeniør Svend Røn

now fortsætter om „Regnestokken".
Mandag den 22. Sept.: Lærebogen og Morsekursus.

Torsdag den 25. Sept.: Referat fra E.D.R.s General
forsamling.

Mandag den 29. Sept.: Morsekursus.
Torsdag den 2. Oktober: Lærebogen.
Søndag den 5. Okt. Kl. 14: Besøg paa Aalborg 

Værft A/S. Samling paa Hjørnet af Rørdalsvej og 
Østerbro. Efter Besøget paa Værftet kammeratlig 
Sammenkomst i Lokalet med fælles Kaffebord og for
skellige Overraskelser.

Torsdag den 9. Okt.: Byggeaften for Frekvensmaa- 
lere.

Mandag den 13. Okt.: Morsekursus.
Torsdag den 16. Okt.: Klubaften. Kammeratlig 

Samvær.

Vendsyssel Afdeling
Klublokale: Dyrlæge Rud. Hansen, Søndervangsvej, Hjørring. Afdelingskontingent: 

Kr. 0,50 pr. Maaned, kan indbetales paa Klubafienerne. Klubaften afholdes hver 
Tirsdag Kl. 20. Alle Henvendelser vedr. Afdelingen rettes til Formanden: DR-391 

Chr. A. Jensen, Tolne, Tlf. 27.

Søndag den 17. Aug. havde Afdelingen en vellykket 
Udflugt til Tolne. Der var mødt Deltagere fra Aalborg, 
og desuden deltog de fleste af den arrangerende Afde
lings Medlemmer.

Formiddagen tilbragtes paa fornøjelig Maade. Der 
afholdtes bl. a. Tovtrækning og Æggevæddeløb. End
videre studeredes med særlig Interesse Afdelingens 
„50 Rørs Super" — bygget af Glasrør med Metal-Top- 
kapsler. Kort før Middag aflagde man et Besøg paa 
DR391's QRA.

Efter Frokosten i det Grønne tilbragtes Tiden til 
Kl. 15 i Pavillonen, hvor et Par af Afdelingens Med
lemmer leverede musikalsk Underholdning. Ved det 
fælles Kaffebord blev der udtrukket et amk. Lotteri, 
hvortil Firmaet E. Steensen, Hjørring, havde skænket 
fine Gevinster. Efter Kaffen havde man en herlig 
Travetur i Skoven og Lyngbakkerne, og der blev bl. a. 
aflagt et Besøg i Udkigstaarnet.

Efter Middagen i Pavillonen blev Salen ryddet til 
Dans.

Desværre nærmede Afskedens Time sig alt for hur
tigt, og ved en Kop Kaffe takkede 2NU for Dagen og 
Arrangementet. DR584.

Klubaftenerne har været afholdt programmæssigt.
Tirsdag den 26. August toges Afdelingens nye Klub

lokale i Brug. Det var jo en stor Overraskelse, da de 
færreste af Medlemmerne var klar over, at Afdelin
gen havde faaet et selvstændigt Lokale.

Fremtidigt afholdes alle vore Møder der. Vi har 
paabegyndt en Serie Foredrag om forskellige Radio
dele og deres Funktioner, desuden har vi Studiekreds 
over Lærebogen, og forglemmes maa det ikke, at der 
ogsaa er startet et Morsekursus.

Tidspunkterne for ovennævnte ses gennem Opslag i 
Klublokalet. DR584.

Viborg og Omegns 
Afdeling

Efter Sommerferien er Arbejdet nu paabegyndt 
igen, foreløbig med den Ændring, at der kun afholdes 
eet ugentligt Møde, nemlig hver Tirsdag Kl. 19—21,30, 
hvor vi skiftevis vil gennemgaa Lærebøgerne og træne 
i Morse. Møderne afholdes som hidtil hos Medlem 
Nr. 1817, Karl L. Christensen, Værelse Nr. 17 paa 
K.F.U.M., Viborg.

Desværre er vor Lærer i Haandbogen, Elektriker 
Lauritz Dalgaard, blevet forflyttet til Silkeborg, saa 
vi maa selv gennemgaa Lærebogen og Matematik
bogen, hvad jo ogsaa nok skulde kunne lade sig 
gøre. Nu kommer der jo en Tid med lange Aftener, 
hvor der gerne skulde komme rigtig Gang i Arbejdet. 
Her i Afdelingen skal vi nok gøre vort til at give Ak
tiviteten i 8. Kreds „nok et bette Nøk". Vi sender her
med vore best 73's.

DR560.
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PROGRAM
E.D.R.s Generalforsamling er nær forestaaende. 

Som tidligere meddelt afholdes den den 21. Septem
ber i København, og Programmet bringes her:

Kl. 10,30 prc.: Besøg paa det nye Radiohus. Del
tagerne samles ved Indgangen, Rosenørnsallé 22.

Kl. 14,00: Generalforsamlingen paabegyndes i Sø- 
pavillonen, Gyldenløvesgade 24.

Kl. ca. 15,00 Kaffepause.
Kl. ca. 19,00: Fællesspisning (Steg og Dessert).

Efter Fællesspisningen vil der blive forevist Lys
billeder og Films fra E.D.R.s to sidste Sommerlejre. 
Endvidere vil der blive afspillet forskellige Grammo
fonplader, ligesom der i Aftenens Løb vil blive ad
skillige Overraskelser af forskellig Art samt iøvrigt 
kammeratligt Samvær. Til Spisningen og den sidste 
Del af Dagens Program er OWs og YLs velkomne.

Det forventes, at saa mange Medlemmer som mu
ligt vil reservere Dagen og Aftenen, saa Generalfor
samlingen kan blive repræsenteret i Forhold til dens 
Betydning. Medlemmer, der under ingen Omstændig
heder kan deltage, kan indsende Fuldmagter og saa- 
ledes ogsaa være medbestemmende.

QRA - RUBRIKKEN
Nye Medlemmer

1872 - Sven Ryd Svendsen, Syrenvej 11, Risskov. (Kreds 7).
1873 - A. Hansen, Løgstørgade 31-, København Ø. (Kreds 1).
1874 - Svend Nielsen, Østrigsg. 121, København S. (Kreds 1).
1875 - J. Gravenhorst, Mariendalsv. 52H, Kbhvn. F. (Kreds 1).
1876 - Kurth Kressner, Stubmøllevej 25, Kbhvn. V. (Kreds 1).
1877 - Oliver Hansen, Kærmindevej 9, Glostrup. (Kreds 1).
1878 - Th! Petersen, Australiensvej l3, Kbhvn. Ø. (Kreds 1).
1879 - Kurt Gotth Olsen, Snerlevej 4, Gentofte. (Kreds 1).
1880 - Jean Vind Frederiksen, Korsbrødreg. 359, Ribe. (Kr. 6).
1881 - Niels-Jørg. Johansen, Ordrupv. 37, Charlottenl. (Kr. 1).
1882 - Willy E. Rasmussen, Svanholmsvej 83 tv., Kbhvn. 0.

(.Kreds 1).
1883 - Einer Wigh-Thomsen, Højtstrupv., Hillerød. (Kreds 2).
1884 - K. Nielsen, Bangsbovej 27, Vanløse. (Kreds 1).
1885 - S. Holmgaard Christensen, Toldbodg. 142 th., Kbhvn. K.

(Kreds 1.
1886 - Jørgen Hansen, Amagerbrog. 724, Kbhvn. S. (Kreds 1).
1887 - Bue Nielsen, Havrebjerg. (Kreds 2)

Atter Medlem
773 - Leif Sørensen, Asylgade 182, København K. (Kreds 1). 
995 - S. P. Nielsen (OZ3Q), Torvegade 39, Struer. (Kreds 6).

Nye Adresser
712 - N. J. Andersen, c/o P. Møller, Vestergade, Mariager.

(Kreds 7/7).
767 - Johs. Gjerulff (OZ3R), Rathlousgade Odder. (Kred 1/7). 
862 - Børge Nielsen (OZ2PX), Hostrupsvej 143, Kbhvn. V.

(Kreds 1/1).
936 - Chr. Harmsen, Bispeparken 343 th., København NV.

(Kreds /l).

940 - Poul Rasmussen, Aurikelv. 8 St. tv., Valby (Kreds 2 li. 
1185 - Johs. Petersen (OZ7RU), Nørrebrog. 273, Kbhvn. N.

(Kreds 4/1).
1255 - Frode Jensen, Allerslev By, Lejre. (Kreds 1/2). 
1581 - B. Hauschildt, C. F. Richsv. 1102 tv., Kbh. F. (Kreds 1 li. 
1643 - Johannes Madsen, Søndergade 6, Vojens. (Kreds 1/5). 
1695 - Gunnar Hermansen, Godthaabsv. 2, Rønne. (Kreds 9 9i. 
1711 - Villy G. Andersen, Snerlevej 81, Gentofte. (Kreds 1 1 1 
1780 - K. Johannesen, Fredrikssundsvej 352 th., Kbhvn. NV.

(Kreds 1/1).
1852 - A. Christiansen, Gasværksvej 19, Brønderslev. (Kr. 8 8i.

Slettet af Medlemslisten fra Juli Kvartal 
1941

324 - H. E. Gramkov Petersen, Søborg. (Kreds 1). 
486 - P. E. Haugaard (OZ7PH), Arnum. (Kreds 5). 
557 - Ditlev Clausen, København Ø. (Kreds 1). 
718 - Rolf Braae Hansen (OZ3Y), København F. (Kreds 1). 
807 - Aage Hansen, Hellerup. (Kreds 1). 
898 - Johan Uldall, Haderslev. (Kreds 5). 
964 - Knud Sie, Charlottenlund. (Kreds 1). 

1075 - Gunner Poulsen, Odense. (Kreds 4). 
1102 - Arne W. Rasmussen, Odense. (Kreds 4). 
1122 - Henning Planck (OZ1HP), Brønshøj. (Kreds 1). (Ud

meldt).
1180 - Svend A. Koefod, København N. (Kreds 1).
1219 - Anton Th. Pedersen, Knarreborg. (Kreds 4).
1235 - Bent Petersen (OZ7BP), Gilleleje. (Kreds 2).
1262 - Kaj G. Ballin, Hellerup. (Kreds 1).

1333 - Tage V. Rasmussen, Kbhvn. N. (Kreds 1). (Udmeldt).
1493 - H. P. R. Thomsen, København S. (Kreds 1). (
1499 - Arne Jensen, Aarhus. (Kreds 7).
1506 - Finn Loell, Vanløse. (Kreds 1). (Udmeldt).
1618 - Viggo Madsen, Bøvlingbjerg. (Kreds 6).
1626 - Edmund Milbo, København S. (Kreds 1).
1635 - Evald Laursen, Bedsted. (Kreds 8).
1683 - Kjeld Kjer, Skanderborg. (Kreds 7).
1708 - H. Gulløve, Aabenraa. (Kreds 5).
1721 - Egon Carlo Nielsen, Vanløse. (Kreds 1). '
1735 - Karl Dahl, København K. (Kreds 1).
1756 - Eivind Olsen, Aalborg. (Kreds 8).
1777 - Svend Poulsen, København N. (Kreds 1).
1779 - Povl Andersen, Hellerup. (Kreds 1).
1792 - Børge Hansen, Aalborg. (Kreds 8).
1805 - Frode Suhr, Aalborg. (Kreds 8).
1815 - Knud Høgh, Vestervig. (Kreds 8).

»OZ« udgives af Landsforeningen »EKSPERIMENTERENDE DANSKE 
RADIOAMATØRER«, Postboks 79, København K.

Teknisk Redaktør: Knud Lægring, Vesterbrogade 69, 1 th., Ks- 
benhavn V. Alt Teknisk Stof og Komponenter til Anmeldelse 
sendes hertil.

Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven): Arne Sindal Søren-I 
sen, Hans Brogesgade 332, Aarhus. Hertil sendes alt øvrigt Stof. 
som ønskes optaget i Bladet. Redaktionen slutter den 5., og Kli
chéer bestilles den 1. i Maaneden.

Sekretær: Helmer Fogedgaard, Postboks 9, Rudkøbing. Telefon en 
Dagen: Rudkøbing 300 eller 307. Om Aftenen: Rudkøbing 167 
Hertil sendes al Korrespondance vedr. Foreningsforhold.

Kasserer: H. V- R. Hansen, Aalekistevej 211,1 th., Vanløse, Telefci 
Damsø 2871x. Hertil sendes alt vedrørende Indmeldelser, 
Adresseændringer og Pengesager. (Giro Nr. 22116).

QSL-Ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse Allé 100, Vanløse. — 
Tlf. Damsø 2495. QSL-Kort kan sendes til Box 79, København Hj 
Giro Nr. 23934.

DR-Leder: Knud Lægring, Vesterbrogade 69, 1 th., København V.
Annoncechef: Kaj Nielsen, UlrikBirchs Allél7. Kbh.S. Tlf.Amager 303£ 

Amatør-Annoncer sendes til Kassereren og betales forud
Ekspedition: Reklametrykkeriet (P. Busch), Aarhus. Klager vedrø

rende Tilsendelsen af »OZ« rettes til Postvæsenet, og hvis c=: 
ikke hjælper da til Kassereren.

Eftertryk af »OZ«s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse. 
Afleveret til Postvæsenet Lørdag d. 13. Sept. 
Trykt i Reklametrykkeriet (P. Busch), Aarhus.

148


