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ATTER EN MÆRKEDAG
15. AU«. 1927 - E.D.R. - 15. AUG. 1943

Det var sikkert de færreste Medlemmer, som havde 
tænkt over, at Sommerlejren i Aar var den tiende i 
E.D.R.s Historie, men ikke saa snart er den over- 
staaet, før vi paany kan notere en Mærkedag, idet det 
den 15. August er 15 Aar siden, at E.D.R. blev stiftet, den 
Forening, som siden skulde blive til saa stor Nytte 
for danske Kortbølgeamatører. De første Spirer var 
spæde, og Medlemstallet var meget lille, men det 
skulde hurtigt vise sig, at Spirerne havde Evne til at 
vokse, og ved den rigtige Pleje er E.D.R. blevet til en 
stor og stærk Kortbølgeorganisation. Hvor stærk For
eningen er blevet fremgaar bedst af den Kendsger
ning, at E.D.R. har kunnet bevare sin Livskraft i 
disse Krigens Aar i Modsætning til alle andre Landes 
Kortbølgeorganisationer.

Vore Tanker vil paa Jubilæumsdagen glide hen 
over de svundne Aar, og i Taknemlighed vil vi tænke 
paa de Amatører, der ved E.D.R.s Start byggede dan
ske Amatører en Havn, hvor vi kunde være trygge. 
Nu er femten Aar ganske vist ikke en anselig Alder, 
men der har dog i dette Tidsrum raset adskillige 
Storme, som E.D.R. har redet af alle som een og der
ved er blevet hærdet. Men E.D.R. har heller aldrig 
savnet Støtte, og i de første Aar har det haft sin 
store Betydning, at nu afdøde Professor P. O. Peder
sen var vor Forenings Protektor, og hos den profes
sionelle Radiopresse har der altid været Mænd, der 
var parat til at kæmpe med os for en retfærdig Sag. 
Alt dette maa ikke glemmes, naar vi tænker paa vor 
Stilling i Dag.

E.D.R. har traadt sine Børnesko og er blevet vok
sen, men dette er paa ingen Maade en Garanti for, 
at alt i Fremtiden vil blive lutter Sollys, tværtimod. 
Det vil sikkert vise sig, at er der før trukket Skyer 
hen over Hovederne paa os, saa vil det utvivlsomt 
ogsaa ske i Fremtiden, og derfor er det netop af stor 
Betydning, at E.D.R. har Styrke, og at Sammenhol
det indenfor Foreningen er ubrydeligt. Medlemsskab
i E.D.R. forpligter, og Tillidshverv gør det ikke min
dre, men Medlemmerne har i de forløbne Aar, navn
lig de tre forløbne Krigsaar, vist, at de ønsker, E.D.R. 
skal være saa stærk som muligt og føres gennem de 
øjeblikkelige Trængselsaar uden at tage Skade. Vi 
maa alle gøre vort til, at det skal lykkes.

Det er da heller ikke uden en vis Stolthed, at vi 
kan passere denne Jubilæumsdag med det hidtil stør
ste Medlemstal i Foreningens Historie og ligeledes 
med det hidtil største Oplag for „OZ“. Det er Resul
tater, som E.D.R. ikke er kommet sovende til, men 
det er heller ikke Resultater, der kan benyttes til 
Sovepude i Fremtiden. Vi maa videre frem og fort
sætte det ubrydelige Sammenhold. Dette vil den 
kommende Jubilæumsgeneralforsamling i Aarhus sik
kert ogsaa blive et Udtryk for. Jubilæumsgeneral
forsamling bliver det jo, selvom der maaske ikke bli
ver festet for 15 Aar som ved regulære Jubilæumstal. 
Der er al mulig Grund til at markere Dagen, naar 
man betænker E.D.R.s Stilling under de nuværende 
Forhold.

A. S.
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„D21“ 7½ Rørs Batterisuper

Den her beskrevne Modtager vil gøre Fyldest som 
Stationsmodtager og til transportabelt Brug. Det er 
forsøgt at gøre den saa anvendelig som muligt, hvor
for Frekvensomraadet er udvidet helt op til 2000 m. 
Betjeningen er gjort saa enkel, som det er muligt, 
naar man vil have nogle af de forskellige Finesser 
med.

Rørene er af D21-Serien; disse Rør forener Økono
mi og Forstærkning paa en udmærket Maade, og de 
er meget stabile. Blandingsrøret er DK21. I Serien 
findes ogsaa en Triode-Hexode DCH21, men dette 
Rør bruger ligesaa meget Glødestrøm som 2 Stk. 
DF21, DBC21 og DL21 tilsammen. Altsaa næsten lige 
saa meget som Resten af Modtagerens Rør. Fordelen 
ved DCH21 er en noget større Forstærkning og en 
større Svingningsenergi paa de korteste Bølger. Det 
er imidlertid muligt at faa DK21 til at arbejde til
fredsstillende ned paa 10 m, og Forstærkning er der 
nok af i Modtageren. Ved Batterirør forekommer der 
ikke saa store Frekvenskastninger som ved indirekte 
opvarmede Rør, saa ogsaa Frekvensstabiliteten er god 
med Oktoden.

Indgangskredsen er adskilt fra Blandingsrøret med 
C3, og A.V.C. er tilført Styregitteret gennem R1. 
Denne Maade at tilføre A.V.C. paa giver ikke saa stor 
Dæmpning af Kredsen som den sædvanlige Maade 
med en 0,1 μF i Bunden af Kredsen, ligesom det og
saa er lettere at faa nøjagtigt Samløb.

I Oscillatordelen er den afstemte Kreds lagt i det 
første Gitter, og Anoden faar tilført Spænding gen
nem Koblingsspolen. Derved opnaas en større Villig
hed til Oscillation paa de kortere Bølger, idet den 
sædvanlige Belastning fra Afkoblingsmodstanden 
undgaas.

Antennekredsen bliver afdæmpet ved Tilbagekob
ling fra et DF21. Koblingen fremkommer over Spo
len L3, der er viklet paa samme Form som L1 og L2. 
DF21’s Styregitter er koblet til Antennekredsen med 
Blokken C4 paa 100 pF, og Aflederen er R4 paa
2 MOhm. DF21 er forbundet som Triode, og Røret 
DAC21 kunde ligesaa godt være benyttet. Paa Teg
ningen er der vist en Triode uden Angivelse af 
Skærmgitter. Koblingsgraden reguleres med Poten
tiometeret P1, der er paa 0,1 MOhm.

En all round 
Modtager 
Frekvensomraade 
10-3000 m

Konstrueret og 
beskrevet a£

OZ-DR1 52 
KNUD E.
LÆGRING

For at undgaa en ekstra Trimmer over Antenne
kredsen som Betjening er Justeringen af Samløbet 
mellem Antennekreds og Oscillatorkreds udført over
ordentlig nøjagtigt, og der er opnaaet et tilfredsstil
lende Resultat, saa Udeladelsen af denne ekstra Be
tjening kan forsvares. Justeringen er udført med alle 
tre Komponenter i Oscillatorkredsen; Paddingkon
densatoren kan ogsaa justeres. Justeringen foretages 
paa følgende Maade (det forudsættes, at den øvrige 
Del af Modtageren er justeret og i Orden): Antenne
kredsen indjusteres ved Hjælp af en ekstra Modta
ger, der er koblet til DK21’s Anode, til at passe nøj
agtigt paa det ønskede Omraade. Oscillatoren stand
ses ved at kortslutte C2. Maalesenderen kobles til An
tennespolen L1. Cl drejes næsten ind, og L2 justeres 
til maximum Styrke i Hjælpemodtageren paa den 
Frekvens, som man ønsker skal være Omraadets lave
ste. Cl drejes ud, Omraadets højeste Frekvens ind
stilles paa Maalesenderen, og Trimmeren over L2 ju
steres til maximum Styrke. Derefter indstilles igen 
til laveste Frekvens, L2 efterjusteres og saa igen til
bage til den højeste Frekvens og Efterindstilling af 
Trimmeren. Er nu Antennekredsen paa denne Maade 
bragt til at passe paa det ønskede Omraade, maa den 
ikke mere røres, Kortslutningen af C2 fjernes, og vi 
faar ikke mere Brug for Hjælpemodtageren. Nu bli-
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ver det blot Sagen at faa Oscillatorkredsen til at 
passe med Antennekredsen, og det gøres ved at ind
stille Spolen L4 paa en Frekvens midt i Omraadet, 
Trimmeren paa en høj Frekvens og derefter ind ju
stere Paddingkondensatoren CP paa en lav Frekvens, 
til Oscillatoren passer med Antennekredsen. Disse tre 
Komponenter justeres gentagne Gange, til der ved 
Efterregulering ikke mere findes nogen Afvigelse. 
Hemmeligheden ved det gode Samløb i denne Modta
ger ligger udelukkende i den her nævnte Justerings- 
metode, og det er maaske nødvendigt at vende til
bage til den paa en lidt mere udførlig Maade en an
den Gang.

Selve Spolecentralen er en Historie for sig, og den 
er fortalt i DR-Rubrikken. Mellemfrekvensforstærke
ren bestaar af tre Transformatorer med to Forstær
kerrør DF21. MF-Transformatorerne er fremstillet af 
OZ7EU. Spolerne er krydsviklede med 10 mm Jern- 
kernér, Blokkene er Glimmervævsblokke paa. ca. 200 
pF. I MF1 er de paa 180 pF og i MF2 og 3 paa 220 pF. 
Desværre har den benyttede Blok, der er af Fabrika
tet „Sator“,den kedelige Fejl (den kan 7EU selvfølge
lig ikke gøre for), at den ved Lagring mister Kapaci
teten. Det vil sige, saadan ser det ud. Fejlen frem
kommer ved en Oxydering mellem Pladerne og For- 
bindelsestraaden. Den konstateres ved mangelfuld 
Skarphed ved Justeringen. Men pas paa, for man faar 
et Resonanspunkt der, hvor Kernen ligger helt inde 
i Spolen, og Selvinduktionen bliver mindre til hver 
Side. Dette Punkt mangler Skarphed og kan med lidt 
Øvelse godt kendes fra det rigtige, blandt andet paa 
Grund af den manglende Styrke. A.V.C.’en er tilført 
i Bunden af Transformatoren over en 0,1 μF. Der er 
ingen Skærmgittermodstande, da Modtageren skal 
arbejde med 90 Volts Anodespænding. Ensretningen 
foretages i den ene Diode i DBC21. Det er den, der er 
mærket D2. LF-Spændingen aftages over R12 og fø
res til Potentiometeret P2, der er LF-Styrkekontrol, 
derpaa ind paa Gitteret i Trioden, forstærkes der 
og gaar videre til Udgangsrøret DL21. I Anoden sid
der en speciel Udgangstransformator UO-113. Denne 
Transformator er nødvendig, da DL21 kræver en Ar
bejdsmodstand paa 22 k-Ohm. En almindelig Trans
formator paa 4,5 eller 7 k-Ohm vil give et meget 
stærkt forvrænget Billede af det, DL21 er i Stand til 
at yde. Udgangsrøret faar Gitterspænding over Mod
standene R13 og R16 i Serie med Minusledningen. 
R13 er paa 100 Ohm, og R16 er paa 300 Ohm, men 
parallelt over den ligger et Potentiometer paa 50 
k-Ohm, som er koblet sammen med P2. Glideskoen 
er ført til en Afbryder S5 og kan, naar denne er slut
tet, tilføre MF og Blandingsrør variabel Gitterspæn
ding. Ved Sammenkoblingen med LF-Kontrollen er

Stykliste
RI — 2 MOhm CI — 500 pF (TorotorType 2RS490)
E 2 — 30 kOhm C 2 — 500 pF
R 3 — 10 kOhm C 3 — 100 pF
R 4 — 2 MOhm C 4 — 100 pF

C 5 — 50 pF
C 6 — 0,1 μF

R 7 — 0,5 MOhm C 7 — 0,1 μF
S 8 — 0,1 MOhm C 8 — 0,1 μF
R 9 — 0,1 MOhm C 9 — 0,1 μF
RIO — 1,0 MOhm CIO — 500 pF
Rll — 1,0 MOhm Cll - 500 pF
R12 — 0,5 MOhm C12 — 0,1 μF

R13 — 100 Ohm C13 — 0,1 μF
R14 — 0,1 MOhm C14 — 25 pF
R15 — 1.0 MOhm C15 — 100 pF
R16 — 300 Ohm P3 C16 — 16 μF (Wicon BS II 350 V.)
R17 — 0,5 MOhm C17 - 10 nF
R18 — 0,5 MOhm C18 —10 nF

Sl — S2 — S3 Vippeomskifter (TS Nr. 8827)
S4 — S5 — (TS Nr. 8826)

S6 — S7 Vippeafbryder (TS Nr. 8502)
UO-113 Udgangstransformator (Lübcke)
PI 0,1 MOhm Potentiometer (TS Type 551)
P2 — P3 0,5 MOhm - — 50 kOhm Tandempotentiometer
(TS Type 538)

MF 1 — 2 — 3 Mellemfrekvenstransformatorer 450 kHz. (Fa
brikat OZ7EU)
Rørene DK21 — DF21 — DF21 — DBC21 — DL21 — DM21
DF21 (Philips).
Spolecentral: Se DR-Rubrikken.

der taget Hensyn til, at LF Forstærkeren ikke fra MF 
faar tilført for kraftige Signaler, saa der optræder 
Forvrængning, som ikke kan fjernes ved Neddrejning. 
A.V.C.-Spændingen fremkommer over Dioden Dl, 
der faar tilført Forsinkelsesspænding fra R13. Denne 
Spænding virker samtidig som Gitterspænding til 
MF og DK21. S4 og S5 er en Vippeomskifter, og kun 
den ene af Kontakterne kan være kortsluttet, hvor
for man med den kan sætte A.V.C. ind og ud og sam
tidig sætte Reguleringsspænding ind, naar A.V.C. er 
ude af Funktion.

For at forhindre Batteriledningerne i at indvirke 
paa Modtagerens Funktion, er der lagt en Elektrolyt
blok mellem Minus Glødetraad og Plus. En lille 25 
μF Katodeelektrolyt over R13 og R16 vilde være nok 
til at hindre skadelig Kobling, naar Anodebatteriet 
er nyt og Ledningerne ikke for lange, men de 16 μF 
vil have en gavnlig Indflydelse paa Støj fra Batteriet, 
naar dette begynder at blive slidt. Af Hensyn til HF- 
Afkobling er C16 shuntet med en 0,1 μF Papirblok; 
denne Blok er ikke vist i Diagrammet.

Modtageren er forsynet med et „Magisk Øje“, DM21. 
Det er en Luksus, men for at bøde lidt derpaa er det
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samtidig benyttet som B.F.O. Man har jo ikke meget 
Brug for „Øjer“ ved CW Modtagning. Afbryderne 
S1. S2 og S3 er en dobbelt Vippeomskifter. S1 og S2 
er lukket samtidigt, naar S3 er aaben. S3 kobler 
A.V.C. fra, naar B.F.O. sætter ind. L6 er viklet paa 
en H-Kerne med 73 Vindinger; der er taget Udtag 
paa Midten. Kredsen afstemmes med C10 paa 500 pF. 
Denne Blok er betydeligt større, end man ellers be
nytter. Det er gjort for at hæve Stabiliteten i B.F.O. 
Koblingen er den kendte Hartley. Koblingen til Dio
den fremkommer i Modelmodtageren alene over den 
aabne Kontakt S3, der viste sig at være tilstrækkelig.

Ved Monteringen af Batterimodtagere med D-Rør 
maa man huske, at det ikke er ligegyldigt, hvilket 
Glødeben der forbindes til Minus. I den her om

talte Modtager skal man passe særligt paa, fordi Po
lariseringen i DK21 er modsat de andre Rør.

Selve Opbygningen af Modtageren er foretaget paa 
en Metalplade, og denne er paa et Par Vinkelskinner 
indsat i en Jernkasse, saaledes at Akslerne stikker ud 
gennem borede Huller. Derved undgaas Fastspæn- 
dingsmøtrikker paa Frontpladen. Skalaen er en LK. 
Det vilde være rart med en kalibreret Skala, men 
den er for de fleste Amatører svær at fremstille; der*- 
for er der fremstillet et Kalibreringskort i Stedet, 
men det er en anden Historie.

Saa er der kun at nævne, hvor god Modtageren er. 
Følsomheden ligger paa ca. 10 μV. 10 kHz-Selektivi- 
tet er 1:120. Begge uden overdreven Brug af Tilbage
koblingen.

Betal med Glæde — 
og straks

I Anledning af den i Begyndelsen af September 
Maaned forestaaende Udsendelse af Opkrævningerne 
paa Kontingent for Oktober Kvartal d. A. vil jeg her
ved bede alle Medlemmer om at indløse Opkrævnin
gen straks, saaledes at det undgaas, at der i første 
Omgang kommer saa mange retur, som det efter- 
haanden er blevet en Tradition. Det viser sig nemlig, 
at af alle de mange, der ikke indløser Opkrævningen 
inden Forfaldstid, ønsker ingen at svigte E.D.R., 
men betaler konstant Kontingentet forsent ved den 
senere udsendte Paamindelse. Rent bortset fra det 
stærkt forøgede Arbejde med at skulle rykke flere 
Gange, undgaas det jo ikke, at Forholdet bliver en 
Udgift for E.D.R. i forøgede Portoudgifter — og det 
er noget, der baade kan og bør afskaffes. Blot Kon
tingentet een Gang betales rettidigt, bliver der jo det

samme Tidsrum af 3 Mdr. mellem hver Betaling, og 
da Opkrævningerne udsendes helt regelmæssigt, maa 
saa godt som alle med lidt god Vilje kunne over
komme det rimelige Kontingent, der til Trods for de 
paa alle Omraader stigende Udgifter stadig er det 
samme som før Krigen.

At alle Opkrævningerne blev indløst i første Om
gang er det helt ideelle — og skal vi ikke alle prøve 
at naa dertil? Det vilde stive E.D.R. af i en vanske
lig Tid!

Kassereren, OZ3FL.

Vi konstaterer
at vore Bemærkninger i sidste „OZ“ angaaende 
Svensk Morsekursus har haft til Følge, at vort Med
lem har faaet de tvangsdeponerede Apparater til
bageleveret, hvad vi jo ansaa for en naturlig Afslut
ning af Sagen.
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Ultrakortebølge- Antnner
(I)

Foredrag
holdt i den køben
havnske Afdeling 
1. Juni 1942

af Civiling.
H. C. Jørgensen 
OZ7N

1. De ultrakorte Bølgers Udbredelsesforhold
Ved Omtalen af Ultrakortbølgeantenner vil der 

ikke blive skelnet skarpt mellem Sender- og Mod
tagerantenner, og selv om det hovedsageligt kun er 
til Sendeformaal, at Amatører laver specielle Anten
nearrangementer, saa kan det, naar man arbejder 
paa ultrakorte Bølger, betale sig at indrette en spe
ciel Modtagerantenne.

De ultrakorte Bølger (56 og 112 MHz) adskiller sig 
fra de almindelige korte Bølger først og fremmest 
ved deres særlige Udbredelsesforhold. Det er almin
deligt bekendt, at de korte Bølgers store Rækkevidde 
skyldes Afbøjning og Reflektion i de øvre joniserede 
Luftlag (Jonosfæren), af hvilke der i forskellige Høj
der over Jordoverfladen findes en Række (E, Fx og 
F2 Lagene). Disse Lags Tykkelse og Tæthed veksler 
med Aarstiden, ja endog indenfor det enkelte Døgn, 
idet Luftlagenes Jonisationsgrad er afhængig af Sol- 
bestraalingen. Desuden har man fundet en Afhæng
ighed mellem Jonisationsgraden og Antallet, af Plet
ter paa Solen, og da Solplethyppigheden kan opvise 
en llaarig Periode, saa skulde de korte Bølgers va
rierende Udbredelsesforhold ogsaa følge samme Tids
periode. Et Solpletmaksimum indtraf i Aarene 1938- 
39, og et Solpletminimum vil indtræffe i 1943-44.

Udsendes en Bølge paa f. Eks. 30 m, vil den, naar 
den kommer op i Jonosfæren, blive afbøjet og reflek
teret, men for at naa Reflektion skal Bølgen dog ram
me det joniserede Lag under en ikke for stor Vinkel. 
Formindsker vi nu Bølgelængden, vil det vise sig, at 
Bølgen skal ramme det joniserede Lag under en sta
dig mindre Vinkel for at blive reflekteret, og kom
mer vi ned paa en tilstrækkelig lav Bølgelængde, faar 
vi slet ingen Reflektion, men Bølgen gaar igennem 
Jonosfæren. Det er vanskeligt at sige, ved hvilken 
Bølgelængde enhver Form for Reflektion ophører; 
man plejer at sætte Grænsen ved 10 m, og vi vil der
for i det følgende, hvor forskellige Antenneformer 

 skal omtales, kun regne med den direkte Bølge fra 
Sender til Modtager. Det er vigtigt at gøre sig dette 
klart, da de Antenneformer, vi vil arbejde med, skal 
have den bedst mulige horisontale Udstraaling.

Den direkte Bølge vil sige Straalingen direkte fra 
Sender- til Modtagerantenne, og Modtagningens God
hed afhænger her af Antennens Højde over Jordover
fladen. Man kan ikke med Sikkerhed forvente til
fredsstillende Modtagning udover Synsvidden, og 
Rækkevidden kan saa nogenlunde bestemmes af 
Formlen A = 4 •sqr(h) km, hvor h angiver Senderan

tennens Højde i m. over Jordoverfladen. Er desuden 
Modtagerantennen anbragt i en vis Højde, skal denne 
indsættes i Formlen, og der udregnes en Afstand, som 
lægges til den Afstand, der blev bestemt ved Sender
antennens Højde. Den her udregnede Afstand, der 
kan betegnes som Synsviddeafstanden, giver kun et 
skønsmæssigt Begreb om Rækkevidden, idet Feltstyr
ken ved ovennævnte Afstand ikke falder brat, men 
stadig har et jævnt aftagende Forløb. Man tør heraf

formode, at de ultrakorte Bølger i nogen Grad følger 
Jordens Krumning.

Imidlertid har det vist sig, at en Ultrakortbølge- 
sender ofte høres over en Afstand, som er langt større 
end den, man kunde forvente efter den ovenfor an
givne Formel, og dette skyldes, at nogle Straaler af- 
bøjes og reflekteres i den nedre Atmosfære (Tropos
færen). Afbøjningen finder Sted ret nær ved Jord
overfladen i Højder fra 0,5—3 km og hidrører fra en 
Ændring af Luftens Dielektricitetskonstant, idet der 
danner sig et varmere og fugtigt Luftlag over et kol
dere og lavere liggende Luftlag. Betingelserne for 
Modtagning ved Reflektion fra de lavere Luftlag æn
drer sig i Løbet af Døgnet, ja indenfor nogle faa Ti
mer, og efter hidtidige Forsøg ser det ud til, at man 
har de bedste Chancer for Modtagning om Aftenen og 
lige før Solopgang. De Afstande, der kan modtages 
over ved Reflektion fra Troposfæren, ligger alt efter 
Antennehøjden fra 100—400 km.

Endelig er 56 MHz Bølger, men ikke Bølger af høj
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ere Frekvens, lejlighedsvis blevet modtaget over me
get store Afstande. Saaledes er Fjernsynssenderen i 
London blevet modtaget i Kapstaden, ligesom ameri
kanske Politisendere er blevet hørt i Europa. Dette 
skyldes Reflektion fra det saakaldte sporadiske 
E-Lag, som er et tæt joniseret Lag, der undertiden 
opstaar under det almindelige E-Lag og findes i en 
Højde af ca. 100 km. Langvejs Forbindelse paa 56 
MHz er fortrinsvis mulig i de tidlige Sommermaa- 
neder Maj og Juni og er afhængig af Solpletantallet, 
saaledes at man kun kan forvente Modtagning over 
store Afstande i Aarene omkring et Solpletmaksi
mum. Mulighederne for Modtagning ser ikke ud til at 
være knyttet til visse Tider paa Døgnet, men endnu 
er dette Forhold slet ikke afklaret.

2. Lidt Antenneteori
En af de simpleste Former for Antenner er den 

horisontale Halvbølgeantenne. Spændings- og Strøm
fordelingen for en saadan Antenne er almindeligt be
kendt og er vist paa Fig. 2a. Naar Antennen afstem
mes til Resonansfrekvensen, og der tilføres Energi, 
vil der dannes staaende Svingninger med sinusfor- 
met Forløb, saaledes at man faar en Strømbug midt 
paa Antennen og Spændingsbuge i hver Ende. Saa- 
fremt Strømmen i Antenneenderne ikke var Nul, vil
de der ske en Ophobning af Energi i disse Punkter, 
og dette kan ikke finde Sted. Forlænges Antennen til 
en Helbølgeantenne, faar man et Forløb, hvor Strøm
men for anden Antennehalvdel har modsat Fortegn 
af Strømmen for første Antennehalvdel.

Paa Fig. 2a er angivet en Pil samt + og - Fortegn, 
og det er vigtigt at holde fast ved disse, da de er ret 
anskuelige ved Fremstilling af Strøm- og Spændings- 
forløb i Antenner og vil blive benyttet senere ved 
Omtalen af Antenneformer. + og - Tegnene angiver 
Spændingspolariteten i de givne Punkter af Anten-

Fig. 2 b

nen (hvor Spændingen er Maksimum), og Pilene an
giver Strømretningen (fra + til -i-). Endvidere ses af 
Figuren, at man ved at forskyde Strøm- eller Spæn
dingskurven 90° kan faa de to Kurver til at dække

hinanden; det vil med andre Ord sige, at Strøm- og 
Spændingskurven har en Faseforskel paa 90°.

Impedansen i ethvert Punkt af Antennen vil ifølge 
Ohms Lov være bestemt ved Forholdet mellem 
Spænding og Strøm, altsaa Z = V/I. Men da baade 
Spænding og Strøm varierer langs med Antennen, er 
det vanskeligt at faa et nøjagtigt Overblik over Im
pedansforløbet. Spændingen vokser dog henimod An-

Fig. 3 a

tenneenderne, samtidig med at Strømmen falder, saa 
det kan siges, at Impedansen er mindst i Antennens 
Midtpunkt og stiger mod Antennens Yderender. 
Strøm og Spænding er ikke i Fase, undtagen i An
tennemidtpunktet, hvor Spændingen skifter Fortegn. 
Maaler man Impedansen her, kan den erstattes af en 
ren ohmsk Modstand R, og bestemmer man samtidig 
Strømmen I, saa ser man, at der tilføres Antennen en 
Effekt af Størrelsen W = R • I2 Watt.

R bestaar af 2 Dele, nemlig Rm, der er Antennens 
Højfrekvensmodstand, og Rs, der benævnes Anten
nens Straalingsmodstand. Rs er en fiktiv Modstand, 
som er bestemt derved, at udstraaler Antennen W u 
Watt, og er Strømmen i Antennemidtpunktet I Am
pere, saa er Antennens Straalingsmodstand Rs = 
Wu/I2 Ohm. Naar intet andet udtrykkelig er nævnt, 
saa menes der med en Antennes Straalingsmodstand 
altid Straalingsmodstanden i en Antennestrømbug.. 
For en horisontal Halvbølgeantenne, som er frit op
hængt, er Straalingsmodstanden 73 Ohm, hvilket tur
de være de fleste Amatører bekendt. Rm er ved en 
effektiv Antenne kun nogle faa Ohm, og Antennens 
Virkningsgrad, der er bestemt ved Forholdet Rs/R, 
kan sættes til omkring 90%.

For en Halvbølgeantenne er som omtalt Impedan
sen i Antennemidtpunktet ren ohmsk og tilnærmel
sesvis lig Straalingsmodstanden. Gøres Antennen nu 
mindre, faar den kapacitiv Karakter, hvilket stem
mer med, at en for kort Antenne kan forlænges ved 
at indskyde en Selvinduktion. Ligeledes vil en for 
lang Antenne (hvor Længden er mellem en halv og 
en hel Bølgelængde) have induktiv Karakter.

Straalingsmodstandens Størrelse afhænger i nogen 
Grad af Omgivelserne. Er Antennen i Nærheden af 
andre Genstande, kan disse indvirke paa Straalings
modstanden, saaledes at denne synker betydeligt. For 
en indendørs Antenne kan Straalingsmodstanden 
være helt nede paa 20-25 Ohm. Ganske vist stiger An
tennestrømmen, men man maa ikke deraf lade sig 
forlede til at tro, at Antennen giver god Udstraa- 
ling.

Fig. 2b viser for en Halvbølgeantenne Straalings-, 
modstandens Afhængighed af Antennens Højde over 
Jordoverfladen. Variationerne skyldes Reflektioner
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fra Jordoverfladen. Modstanden er kun 73 Ohm for 
visse Højder, eller naar Højden er meget stor, og man 
vil se, at det undertiden kan betale sig at sænke en 
Antenne for at faa større Straalingsmodstand. Dog 
maa man ogsaa her tage Omgivelserne i Betragtning. 
Saaledes kan Antennehøjden 0,4 X *  ikke anbefales, da 
en stor Del af Antenneenergien paa Grund af Anten
nens lave Højde vil absorberes af Omgivelserne.

3. Horisontale og' vertikale Antenner
Ved Konstruktion af en Ultrakortbølgeantenne skal 

der først tages Bestemmelse, om Antennen skal være 
horisontal eller vertikal, idet dette afhænger af den 
Polarisationsretning, der vælges. At en Radiobølge 
er lodret polariseret vil sige, at de elektrostatiske 
Kraftlinier forløber lodret, og man skal da helst sørge 
for, at baade Sender- og Modtagerantenne er lodrette. 
Der anvendes i Øjeblikket ved Ultrakortbølger for
trinsvis lodrette Antenner, som giver større Felt
styrke over korte Afstande end vandrette Antenner, 
men det ser ud til, at vandret Polarisation giver en 
nok saa forstyrrelsesfri Modtagning, saaledes at man

Fig. 3 b

maa antage, at horisontale Ultrakortbølgeantenner vil 
vinde mere Udbredelse i Fremtiden. Desuden kan an
føres, at Tabene ved en horisontal Antenne forment
lig er noget mindre end ved en vertikal Antenne af 
samme Middelhøjde.

Det næste, der skal tages Hensyn til, er Antennens 
Udstraalingsforhold, og her kan i Almindelighed 
siges, at en vertikal Halvbølgeantenne giver mere 
horisontal Udstraaling end en horisontal Antenne. Og 
det er netop den Straaling, der forløber parallelt med 
Jordoverfladen, vi har Brug for.

En lodret Halvbølgeantenne straaler ligeligt i alle 
Retninger og har altsaa et Straalingsdiagram som en 
Cirkel. Fig. 3a angiver det tilsvarende Diagram for en 
vandret Halvbølgeantenne, og denne har fremtræ
dende Retningsvirkning. Straalingsdiagrammet i lod
ret Plan for den lodrette Antenne er vist paa Fig. 3b, 
hvor man ser, at Udstraalingen er størst vinkelret paa 
Antennen. Den maksimale Udstraalingsretning af
hænger dog af Antennens Højde over Jordoverfladen; 
saaledes bliver Udstraalingen mindre vandret, naar 
Antennen er anbragt højt over Jorden. Udstraalings- 
diagrammet bliver da som vist ved den punkterede 
Linie. Straalingsdiagrammet i lodret Plan for den 
horisontale Antenne er mere kompliceret, idet det er 
afhængigt af Antennehøjden. Her spiller den Bølge, 
der gaar fra Antennen mod Jorden og reflekteres fra 
denne, en betydelig Rolle, og man faar derfor ved 
forskellige Antennehøjder ret varierende Straalings- 
diagrammer. Reflektionen fra Jorden er ogsaa Skyld

kaldet Lambda, Tegn for Bølgelængde.

i det tidligere omtalte Afhængighedsforhold mellem 
Antennehøjde og Straalingsmodstand.

Dernæst kommer vi til Antennelængden, og vi har 
her hidtil kun talt om Halvbølgeantennen. Denne An
tenne er fortrinlig til ultrakorte Bølger, og det skal 
understreges, at man helst ikke bør anvende længere 
Antenne, da man ellers faar maksimal Udstraaling i 
Retninger, som ikke er parallele med Jordoverfladen, 
og man har derfor ikke megen Fornøjelse af, at 
Straalingsmodstanden bliver lidt større end Halv- 
bølgeantennens. Naar vi senere omtaler Antenner, 
hvis Længde er mere end een Bølgelængde, saa er det, 
fordi de enkelte Antenner virker som en Række 
Halvbølgeantenner og derved giver mere udpræget 
horisontal Udstraaling.

Det er praktisk, naar man skal lave en Ultrakort
bølgeantenne, at gøre den tilstrækkelig stiv, altsaa 
benytte tilstrækkelig svære Komponenter. Man op- 
naar herved, at Antennen kan bære sig selv, hvorved 
Isolationstabene formindskes, og desuden at Anten
nen bliver mindre selektiv (faar større Resonansbred
de). Dette er af nogen Betydning ved ultrakorte Bøl
ger, da man helst skulde kunne dække hele Bølgeom- 
raadet med een Antenne. Det vil senere blive omtalt, 
hvorledes man praktisk kan formindske Selektivite
ten.

(Fortsættes).

Fra Radio-Tidsskrifternes Verden
Populær Radio, August.

Radio-Tips. — Det rigtige Bølgebaand ved Anvendelse af 
korte Bølger af Telegrafingeniør cand. polyt. F. C. Wam
berg. — En Forforstærker til Krystalmikrofonen, Konstruk
tion. — Nyheder i Udlandets Modtagere. — Bas- og Diskant
fremhævning ved Hjælp af 2 Højttalere. — Diagramnyt. — 
Populær Radio’s Forstærker med FM-Kvalitet, Konstruk
tion. — Sæsonens nye Modtagere. — Grammofon-Tips. —- 
Bølgelængdetabeller m. m.

Radio Ekko, August.
Lytterforeningernes Betydning. — Valdemar Poulsen in 

memoriam. — To/Tre Rørs Kortbølgemodtager for Veksel
strøm, Konstruktion. — R. E. Grammo W, Tre Rørs Grammo
fonforstærker med indbygget Frekvenskorrektur m. m., Kon
struktion. — Lidt om Højttaleren, dens Princip, Virkemaade, 
Montering o. s. v. II. — Diagrammer og Noter. — Decibel- 
Kurve. — Et praktisk og nyttigt transportabelt Service-Ap
parat. — Urdox-Modstande og deres Anvendelse i Radiotek- 
niken. — Paa Kanten. —*Har Grammofonen nogen Fremtid.
— Radio-Literatur og Tidsskrift-Ekko.

Radio Magasinet, August.
De nye Modtagere er paa Trapperne. —- Stabilisering af 

Gitterkapacitet og Gitterimpedans ved Hjælp af negativ Til
bagekobling. — En transportabel Forstærker, Konstruktion.
— Kortbølgespoler, nogle amerikanske Undersøgelser. — 
Dioden som Ensretter og Voltmeter. — DX-Conds.

Teknologens Radio, August.

Elektrolytkondensatorer og deres Anvendelse,
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RUBRIKKEN
Redigeret af Knud E. Læg'I'illg', OZ-DR152

Konstruktion af en Spolecentral
I en foregaaende Rubrik har jeg kritiseret Indu

striens Spolecentraler, og da jeg skulde bygge en ny 
Modtager, var det vel ikke mere end rimeligt, at jeg 
deri benyttede en Central, saaledes som jeg mente, 
den skulde være. Da den altsaa ikke i Øjeblikket kan 
købes, maatte jeg i Gang med Konstruktionen selv. 
Resultatet, der har bestaaet sin Prøve, vil jeg fore
lægge her.

Det drejer sig om en Super med Oscillator og An
tenneafstemning og med Signaltilbagekoblingsrør. 
Frekvensomraadet skulde være fra 10 til 2000 m, 
hvorfor dette blev delt op i fem Baand. 10—28 m, 
25—75 m, 75—200 m, MB og LB. Da der er tre 
Spoler i Antennekredsen og to i Oscillatorkredsen, 
bliver det ialt 25 Spoler viklet paa 10 Forme. Heraf 
udelades ganske vist Signaltilbagekobling even
tuelt paa MB og LB. Det bliver en temmelig kom
pliceret Historie, som det fremgaar af Fig. 1. For

uden Stelforbindelsen er der 7 Forbindelser til Mod
tagerens andre Komponenter; disse er a) Anoden paa 
Tilbagekoblingsrøret, c) Plusspændingen til samme 
Rør, b) Antennen, d) Gitterkomplekset paa Blan- 
dingsrørets Styregitter, e) Anoden i Oscillatorsyste
met, f) Plusspænding til samme, og g) Gitterkomplek
set i Oscillatoren. Hvis man vil udelade Signalkob- 
lingsrøret falder de fem Spoler L3—6—9—12—15 og 
det dertil svarende Omskifterdæk bort. Det er paa 
Skitsen tegnet med en tyndere Streg. Oscillator
kredsen kunde ogsaa benyttes med en Triode-Hexode 
med Afstemningen i Anoden; derved kommer f) paa 
Minus og e) til Gitterkomplekset, g) skal saa til Ano
den over en Kondensator.

Det første Problem er: Hvilken Spoleform skal be
nyttes? Den skal være mindst 15 mm, og jeg valgte 
derfor en paa 20 mm Diameter. Og Materialet? Etro- 
nitrøret har ikke særligt store Tab, naar blot Spole- 
traaden ikke kommer ned i Formen, og det er bil-

Antennekreds
Fig. 1

Oscillatorkreds
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ligt. A, B og C i Fig. 2 viser de forskellige Forme, 
der er benyttet. A og B er ens, den eneste Forskel er 
Signalspolen. Røret er 40 mm langt, og i Kanten for
oven og forneden er der indsat nogle Loddeflige, (TS 
Nr. 87). Disse kan let sættes i af enhver. Man borer 
to Huller (2 mm) og trykker Fligen ind; med en Flad
tang bukkes de indtrykkede Kanter om, og Fligen

Klik hus.

sidder fast og giver en god solid Befæstigelse. I den
ne Forbindelse vil jeg lige nævne, at Spoletraadenes 
Forbindelse fra Form til Omskifter meget ofte er 
Skyld i svigtende Stabilitet i en Modtager; derfor er 
Loddefligene at foretrække.

MB- og LB-Spolerne er derimod lavet som et Pla
giat af Industriens. Som Amatør er det ikke let at 
faa krydsviklede Spoler, selv om det efter Udsagn fra 
OZ7T er muligt at vikle i Haanden. Derfor er disse 
Spoler viklet paa et 10 mm Rør med nogle paalimede 
Trolitulkamre (TS. Nr. 6133). Til de afstemte Viklin
ger er der benyttet en hel Form. Til Antennespolerne 
er benyttet en halv Form; denne er skaaret over i det 
midterste Kammer og limet paa Etronitrøret. Fig. C 
viser hvorledes.

Centralen er samlet paa en Metalplade som vist 
øverst i Fig. 2. Der er ombukket nogle Lapper til Be- 
fæst-igelsen paa Modtagerens Chassis. Omskifteren er 
af Rouletypen (M.E.C. eller Torotor). Foroven langs 
Metalpladen er der fastskruet 10 Stk. Trimmerkon- 
densatorer (Type DT Torotor). Den Loddeflig paa

Spolen, som skal have Forbindelse til Trimmeren, er 
loddet direkte derpaa, hvorved Spolen faar et solidt 
Støttepunkt foroven. Minusforbindelsen loddes til en 
kraftig Traad, der løber langs Spolerækken forneden 
og bærer derved Spolens anden Ende. De Punkter, 
der skal have Forbindelse direkte til Omskifterfligene, 
forbindes med svær Traad, saa Vibrationer undgaas. 
Plusledningen til Oscillatorspolerne lægges ligeledes 
langs alle Spolerne og vil bidrage til yderligere at 
stive Systemet af.

Spolerne vikles efter den vedføjede Tabel. Traaden 
lægges stramt paa Formen, og viser det sig nødven
digt at forandre paa Vindingstallet under Justerin
gen, maa man passe paa at faa den til at ligge fast 
igen. Justeringen foretages med smaa Stykker KB- 
Jern, der limes fast inde i Formen. Paddingkonden- 
satorerne kan i mit System justeres, idet jeg har byg
get dem op af faste Blokke og hjemmelavede Traad- 
trimmere.

Spoletabel.
KB I 10—28 m.

LI — 10 Vind. 0,1 em. L2 — 4 Vind. 1 mm em. 
L3 — 4 Vind. 0,1 em. L16 — 4 Vind. 0,1 em. L17
— 4 Vind. 1 mm em. TI — T6 40 pF. PI. — 7000 
pF.

KB II 25—75 m.
L4 — 20 Vind. 0,1 em. L5 — 14 Vind. 1 em. L6
— 6 Vind. 0,1 em. L18 — 12 Vind. 0,1 em. L17
— 13 Vind. 1 em. T2 — T7 40 pF. P3 — 22000 pF.

KB III 75—200 m.
L7 — 50 Vind. 0,1 em. L8 — 36 Vind. 0,4 em. 
L9 — 16 Vind. 0,1 em. L25 — 18 Vind. 0,1 em. 
L20 — 29 Vind. 0,4 em. T3 — T8 40 pF. P4 — 
1500 pF.

MB 200—575 m.
L10 — 190 Vind. 0,1 em. Lll — 77 Vind. 20x0,05 
Litze. L21 — 36 Vind. 0,1 em. L22 — 54 Vind. 
20x0,05 Litze. T4 — T10 40 pF. P5 — 480 pF — 
Trim. L12 udelades.

LB 800—2000 m.
L13 — 400 Vind. L14 — 300 Vind. 0,lem. L23 — 
50 Vind. L24 — 114 Vind. 0,1 em. T5 — Til 40 
pF. P6 180 pF. — Trim. L15 udelades.

Spolerne L2 — L5 — L8 — L17 — L19 — L20 vik
les saaledes, at deres Længde bliver 20 mm. L3 — 
L6 — L9 vikles ovenpaa Gitterspolen. LI — L4 — L7 
vikles i en Afstand af 4 mm fra Gitterspolen. LI6 
vikles imellem L17. L18 og L25 vikles 2 mm fra Git
terspolen.
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E. D. R.s JUBIL
Samlingsteltet og nogle 
af de øvrige Telte

Mon der er Gæster med?

Der dases i Lejren

Kortspil eller Kabaler?

Der skaffes »Fjer« til 
Underdynen

Forsyningsvognen

Lejrens »Legeonkel«

106

Ned gennem Sjælland i silende Regn, Kamp paa 
Færgen for at faa den obligate Kop „Kaffe“ og saa 
Ankomst til Nyborg. Igen Besvær med at faa Cyk
lerne fundet frem, op paa „Jernhestene“ og saa af 
Sted ud mod Nyborg Strand og Restaurant „Skær
ven“. Vejret klarer op, Humøret ligeledes. Nu bliver 
det Sommerlejrvejr, tænkte vi. Med spændt For
ventning stirrer vi frem — jo der — se Skiltet: 
„Velkommen til E.D.R.s Jubilæumslejr“. Nu ser vi 
Samlingsteltet og flere andre Telte. Amatørerne 
strømmer os i Møde og raaber Hurra for os. Ned af
Cyklerne, trykke Hænder hele Vejen rundt-------------- . Ja,
det er den Velkomst, vi alle fik, kendte og ukendte; 
vi var alle ens. Det var det gode gamle Kortbølge
kammeratskab, der igen viste sig. Det Ord er brugt 
saa ofte; jeg tror aldrig, det vil blive forslidt.

„Til Lykke E.D.R.“ stod der ogsaa paa Skiltet.
OZ5U havde selv lavet det og brugt mange Timer paa 
at faa det saa fint som muligt. Det var ogsaa ham, 
der havde fundet Lejrpladsen til os og sammen med 
Formanden, OZ5Y, vedtaget dens Beliggenhed. Og 
den var ideel. Men der havde jo i Forvejen været 
store Forhandlinger mellem 5U og forskellige Myn
digheder, Skovudvalg, Politi etc. Men Lejrpladsen 
var ideel i enhver Henseende. Lige ved Vejen, Plan
tager til alle Sider, Jernbanelinie for Badetog lige til 
Lejren, og Spisestedet, Restaurant „Skærven“, laa 
lige paa den anden Side af Vejen. Her havde vi en 
dejlig stor Sal helt for os selv. Og lige ved Siden af 
„Skærven“ var Stranden med Storebælts herlige Bøl
ger og pragtfuld Udsigt til Sprogø og Knudshoved.
Jo, det var et dejligt Sted, lige noget for Kortbølge
amatørerne. I

Man var blevet enige om, at 14 Dages Lejr var 
lovlig meget, saa derfor var man gaaet med til et 
Kompromis paa 10 Dage fra Lørdag og videre frem, 
og der var stor Tilfredshed med dette Arrangement.
For første Gang var den sidste Lørdag og Søndag 
ikke beregnet til at bryde Lejren ned i,' og det var 
dejligt.

Amatørerne strømmede stadig til, og allerede den 
første Dag var vi mange. Og Strømmen vedblev i 
Ugens Løb; en Dag var vi 43 til Middag, og saa holdt 
enkelte sig endda selv med Kost paa rigtig gammel 
Lejrmaner. Alt i alt blev Lejren besøgt af ca. 100 Per
soner, desuden var der flere Børn. Der var Gæster 
fra næsten alle Egne af Landet, men København, 
Horsens og Odense var bedst repræsenteret. Den
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sidste Søndag foranstaltede Odense og Slagelse Af
delinger Udflugter til Lejren for de Amatører, der 
ikke havde Mulighed for at være der i Lejrugen. Og 
OZ1W var i fast Rutefart mellem Odense og Lejren 
hele Ugen igennem.

Elektrisk Lys var der ogsaa sørget for til Samlings- 
teltet. Outputafdelinger var der rigeligt af med rigtig 
Træk og Slip, og desuden var der Haandvask i baade 
Dame- og Herreafdelingen. Jo, Amatørerne er snart 
lige saa magelige som andre Mennesker. I den ene 
Ende af Samlingsteltet var den tekniske Afdeling. 
Desværre maatte vi jo igen i Aar undvære Senderen 
til at staa i Forbindelse med Amatørerne i alle Lan
dets Egne, men Kortbølgeamatørerne er et elastisk 
Folkefærd. De klareae sig endda. En stor BCL-Mod- 
tager sørgede for Forsyningen af Nyheder udefra. 
Desuden var der Grammofon, Forstærker- og Mikro
fonanlæg samt Højttaler til at sætte ud paa Lejrplad
sen. I denne Ende af Teltet foregik tit endeløse Dis
kussioner om Kortbølgeradio, saa tro blot ikke, at vi 
har glemt vor kæreste Beskæftigelse. Ydermere var 
der lange Borde, Bænke og Stole i Samlingsteltet.
* Forplejningen foregik som tidligere omtalt paa Re

staurant „Skærven“ lige overfor. Den foregik paa en 
egen Maade. Vore Damer sørgede selv for, at Maden 
kom ind fra Køkkenet og blev fordelt. Det var et 
større Job, Damerne paatog sig, og vi var dem meget 
taknemmelige for deres store Indsats. Maden var 
upaaklagelig, og der var altid nok. Værtens stadige 
Omkvæd var: „Har I faaet Mad nok, ellers kan I faa 
mere.“ Og Kortbølgeamatørerne er et sultent Folke
færd, naar de er i Sommerlejr, men alligevel naaede 
vi aldrig at faa tømt Gryderne og Fadene. Naar Maal- 
tiderne var forbi, foer hele Sværmen ud i Køkkenet 
med Servicet, det var et festligt Syn.

Eftermiddagskaffen drak man i Smaaklynger og 
Aftenkaffe undertiden ligeledes. Men det hændte 
ogsaa, at en eller anden Mæcen dukkede op og trak
terede paa Aftenkaffe med Brød til hele Lejren. 
Baade 3FM og 2HA trakterede paa Kaffe og Brød. De 
fik selvfølgelig et dundrende Hurra. Den Aften, 2HA 
gav Kaffe, takkede 3FM ham for hans Indsats for 
E.D.R. til enhver Tid og hans gode Kammeratskab. 
3FM fortalte, at 2HA havde spurgt, hvordan det gik 
med Lejrens Budget, for hvis det kneb, vilde han da 
gerne betale dobbelt. — 2HA rejste sig og svarede, 
at det, han saa mest hen til i Aarets Løb, var Sam
været med gode Kammerater i Sommerlejren, og

Gymnastik i Lejren

Et Kig ind i et 
OW-YL Telt

Ved Morgenmaden 
paa »Skærven«

7WH filmer

Nogle af de mange Del
tagere foran »Skærven«

3FM giver Aftenkaffe

Den »tekniske« Afdeling
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han var altid mest glad, naar han kunde gøre noget 
for E.D.R. — Det var et typisk Svar for 2HA.

Desværre havde vi meget daarligt Vejr, men det 
hændte da ogsaa, at Solen skinnede, og saa kom 
Badetøjet rigtigt frem. Ellers var det de mest fan
tastiske Kostumer, vi promenerede i hver Dag. Der 
var vist ikke mange af os, der vidste, hvilken Dato 
det var. I hvert Fald opdagede Fru 4X en Dag, at 
det var hendes Fødselsdag. Den vilde hun selvfølge
lig fejre, og hun gav Kaffe og Brød til hele Lejren 
om Aftenen.

En Eftermiddag startede næsten hele Lejren med 
5U som Master paa en Tur ind til Nyborg. Det 
smukke, gamle Musæum blev beset, og det inter
essante gamle Slot med alle dets „Hemmeligheder“ 
blev undersøgt. Endelig besaa vi „Carlsminde“ Bryg
geri. D, v. s. besaa og besaa er to Ting, vi fik nemlig 
kun Lov til at smage paa Varerne, „for her er jo 
ikke saa meget at se i Øjeblikket, naar vi kører paa 
halv Kraft,“ sagde Direktøren. Damerne ærgrede sig 
bagefter over, at de havde siddet og ærbart drukket 
Citronvand.

Aftenerne blev benyttet til Diskussioner i kamme
ratlige Grupper, Spadsereture i Plantagerne eller 
Cykleture til Knudshoved, til Teglværksskoven eller 
andre smukke Steder.

Fra forskellige Sider indløb der Telegrammer og 
Hilsener til Lejren. Vi benytter Lejligheden til at 
takke alle dem, der huskede paa os og sendte os deres 
Hilsener.

Desværre svigtede 7F i Aar. Det er vist første 
Gang, at han har svigtet en E.D.R.-Lejr, men man 
kan jo ikke være alle Steder paa een Gang. I hvert 
Fald haaber vi næste Aar at se 7F sammen med 
mange andre i Lejren. „Troldmanden fra OZ“, ogsaa 
kaldet 7WH, var naturligvis i Lejren med Frue og 
Søn. Desværre kunde lille Peter ikke taale det daar- 
lige Vejr og maatte lægges i Seng hos Familien 5U 
i Nyborg. Efter hvad vi erfarer, gaar det dog nu me
get bedre med ham. 7WH var som sædvanlig paa 
Færde med Filmsapparatet i Lejren, og en Aften for
lystede han os med en af sine bekendte „Forestillin
ger“. 1W drak igen Petroleum, og 2HA førte en dej
lig QSO ved sin Sender. Da Forestillingen var forbi, 
takkede OZ5Y 7WH, fordi denne stadig glædede os 
med sin Nærværelse i Lejren. Det var jo ogsaa 7WH’s 
Jubilæumslejr, idet han havde deltaget i alle 10 
Lejre. 5Y overrakte paa E.D.R.s Vegne OZ7WH et 
smukt Cigaret-Etui med Emblem og Gravering som 
et synligt Bevis paa Foreningens Taknemmelighed. 
Ogsaa Køkkenpersonalet var inviteret over til Fore
stillingen. og vi benyttede Lejligheden til at takke 
Køkkenchefen for den dejlige Mad, vi stadig fik.

Ak ja, Dagene gik hurtigt, alt for hurtigt. Fords- 
mann fungerede som Lejrens Cyklesmed, og selv 
„Skærven“s Personales Cykler fik en Omgang. 
OZ2EA legede Kaalorm og krøb henad Jorden med 
alle Lejrens Børn paa Ryggen. Det var et festligt Syn, 
og Børnene jublede. OZ2HA’s Telt kunde ikke holde 
Regnvandet ude. Naar man om Morgenen kom ind i 
Samlingsteltet, var hele Operatørbordet ryddet og 
2HA laa rullet ind i Tæpper og sov ovenpaa det. Det 
var et pragtfuldt Syn. Amatørfotograferne var paa 
Spil alle Vegne, og man skulde ikke tro, det var 
svært at faa Film for Tiden. Mange Amatører vilde 
gerne have Billeder fra Lejren, og derfor beder jeg 
alle Fotografer samle deres Billeder, nummerere dem 
og sende et Eksemplar af hvert til mig med Opgivelse 
af Pris. Der vil da blive lavet og udsendt Samlemap
per til Afdelingerne, saa Interesserede kan bestille 
dem. Men, OB, glem det nu ikke, send allerede i Dag 
Deres Billeder til mig, saa vi kan faa dem rundt til 
Afdelingerne.

Det var trist, da Lejren var forbi, og man igen 
skulde tilbage til Hverdagen efter 10 dejlige Dage 
sammen med gode Kortbølgekammerater. Vi takker 
særligt 5Y og 5U for deres store Indsats og dermed 
gik saa E.D.R.s Jubilæumslejr over i Historien. Vel 
mødt igen næste Aar.

OZ4H.

En ny Kortbølg Haandbog
De af E.D.R. hidtil udgivne Kortbølge-Haandbøger er alle 

udsolgt fra Forlaget, men da der er stor Efterspørgsel efter 
disse Haandbøger, har „OZ"s Redaktører, Lægring og Sindal, 
foreslaaet E.D.R.s Bestyrelse at udgive en helt ny Haandbog 
samtidig med, at de har udarbejdet Forslag til det økono
miske Grundlag for Bogens Udgivelse og Forslag til Bogens 
Indhold, som vil blive væsentlig forskellig fra de tidligere 
udsendte Haandbøger. Bestyrelsen har i sin Helhed vedtaget 
Redaktørernes Forslag, og Arbejdet med Bogen er paabe
gyndt, saaledes at den kan forventes at se Dagens Lys i Lø
bet af Vinteren.

Bogens mange Medarbejdere vil tælle nogle af de bedste 
Navne indenfor dansk Amatørradio, og takket være Ideal
isme og Offervilje over hele Linjen er det for første Gang 
i E.D.R.s Historie muligt, at Foreningen helt alene- kan løse 
den ret store Opgave, som Udgivelsen af en saadan Bog 
er. Bogen vil blive paa ca. 200 Sider og bliver trykt paa 
stærkt hvidt Papir. Den typografiske Opsætning bliver som 
denne Meddelelse, hvilket forøger Bogens Indhold, samtidig 
med at der spares paa Papiret. Formatet af Bogen bliver ca. 
18 X 23 cm., og Bogen vil sammen med Lærebogen, som den 
supplerer, være til uvurderlig Nytte for Kortbølgeamatø
rerne.

Prisen paa Bogen kan ikke meddeles endelig paa nuvæ
rende Tidspunkt, men den vil blive yderst fordelagtig. Nær
mer Meddelelser vil fremkomme i Løbet af Vinteren.
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E.D.R.
I „OZ“ for August 1937 findes et Resumé over 

Begivenhederne fra E.D.K.s Start til Foreningens 
10 Aars Dag, hvorfor vi kun 5 Aar efter ikke vil 
gentage dette. Vi skal i Stedet for med denne 
lille Artikel føre Resuméet å jour.

I Efteraaret 1937 arrangerede Jyderne deres første 
Rævejagt, som fik en stor Succes. Den afholdtes i 
Randers, og OZ5R var „Ræv“. Efter Jubilæumsgene- 
ralforsamlingen var det blevet vedtaget, at der til 
„OZ“ skulde knyttes en teknisk Redaktør. Denne Be
stemmelse viste sig siden at blive til stor Gavn og 
Glæde for Medlemmerne. Den første tekniske Redak
tør blev Ingeniør cand. polyt. H. C. Jørgensen, OZ7N.

Selve Nytaarsdag 1938 arrangerede Fynboerne et 
stort Nytaarsstævne i Odense. Det blev meget vel
lykket, og man diskuterede bl. a. Licensbestemmel
serne og Amatørernes Kvalifikationer. I April traad- 
te Kredsinddelingen af Danmark i Kraft, og den har 
bestaaet i sin første Form til Dato. Hen paa Som
meren erfarede man Cairo-Konferencens Resultat, 
der, som tidligere Konferencer af samme Art, betød 
en yderligere Indskrænkning af Amatørbaandene. 
Takket være I.A.R.U.s Indflydelse blev Indskrænk
ningerne ikke af katastrofalt Omfang. I 1938 afhold
tes Sommerlejren ved Smidstrup. Der var ualminde
lig stor Tilslutning, ogsaa af Udlændinge, og de fleste 
erindrer sikkert, at Lejrsenderen blev forbudt. Sagen 
blev dog ordnet uden Men. Fra Oktober fik „OZ“ ny 
teknisk Redaktør, idet Mogens Bang, OZ7WB, til— 

' traadte. Desværre fik vi ikke det rigtige Indtryk af 
Ingeniør Bangs store Dygtighed, idet han fratraadte 
tre Maaneder senere.

1939 blev paa mange Omraader et Skæbneaar, og 
der skete mange Begivenheder. Fra Januar varetog 
Henrik Nielsen, OZ9R, med stor Dygtighed den tek
niske Redaktion af „OZ“. Hans Konstruktioner i stort 
Tal var alsidige, og 9R blev populær i den Tid, godt 
et Aar, han røgtede Hvervet. I Januar faar danske 
Amatører Tilladelse til at benytte 2,5 og 5 Meter 
Baandene. I August nedkaldtes Amatørernes Vrede og 
Forbandelse over Radioraadet, idet Danmarks Kort
bølgesender placeredes i 7 MHz-Baandet. I Septem
ber forelaa Generaldirektoratets Skrivelse om de nye 
Baand. Takket være E.D.R.s Indgriben blev Forhol
dene taalelige. I September brød Krigen ud, og alle
rede i Oktober blev vore Sendetilladelser suspen
deret. Den i September afholdte Generalforsamling 
bød paa mange Overraskelser. E.D.R. fik ny For
mand, og mange Poster i Bestyrelsen blev indtaget af 
nye Mænd. I Forbindelse med Suspensationen af vore 
Sendetilladelser maa vi erindre Odense-Politiets Ad
færd med Plombering af Senderne, en Smarthed, der 
dog blev standset. E.D.R. blev ogsaa paa anden Maa- 
de præget af den internationale Spænding i 1939, 
idet der hele Aaret igennem viste sig en Tilbagegang 
i Medlemstal. Med Udgangen af 1939 nedlagde Hel
mer Fogedgaard, OZ7F, Hvervet som Hovedredaktør 
af „OZ“, et Hverv han med stor Dygtighed havde 
røgtet i 7½ Aar.

Det blev Arne Sindal, OZ-DR341, der fik overdraget

den store Opgave at føre „OZ“ videre, og nogen let 
Opgave blev det ikke efter 7F. Den tiltagende Til
bagegang opmuntrede ikke ligefrem, men takket 
være Troen paa Fremtiden, er Opgaven lykkedes. 
Den 1. April 1940 overtog 7EU den tekniske Redak
tion efter 9R. Faa Dage senere indtraf den skæbne
svangre 9. April, som vi forbigaar i Tavshed. Den 
paafølgende Deponering af vore Sendere var jo i 
Grunden kun Sendetilladelsens Inddragelse paa en an
den Maade. I Maj meddeler 2Q og 2AU om Lære
bogens'Fremkomst. Fra Juni trykkes „OZ“ i Aarhus, 
og Hovedredaktøren er mere i Kontakt med Bladet. 
Allerede Maaneden efter fremtræder „OZ“ trykt paa 
krideret Papir. I September afholdes E.D.R.s store 
Generalforsamling i Odense, og samtidig afholdtes en 
Rævejagt, der fik stor Succes. I Slutningen af 1940 
har Udmeldelserne af E.D.R. kulmineret, og Forenin
gen gaar paany frem i Medlemstal.

I Januar 1941 afholdtes i Odense Nytaarsstævne, 
som nu er blevet Tradition. I Forbindelse med Stæv
net arrangeredes en Udstilling af Amatørapparater, 
som var meget omfattende. Et Forsøg paa fra anden 
Side at starte en ny Kortbølgeforening mislykkedes 
totalt. I Marts meddeler Generaldirektoratet, at der 
til Efteraaret vil blive startet en Ultrakortbølgesen- 
der til Frekvensmodulation, og DR-Lederen Knud 
Lægring, nuværende T.R. foreslaar Bestyrelsen at af
holde en FM-Test. Det vedtages. Hovedredaktøren 
gaar ind for Aflytning i alle Kredse. I Aalborg af
holdes et Aalborg-Stævne med Udstilling. I Septem
ber afgaar E.D.R.s Protektor, Professor P. O. Peder
sen ved Døden. Samme Maaned fratræder 7EU den 
tekniske Redaktion, der overtages af DR-Lederen 
Knud E. Lægring, OZ-DR152. Generalforsamlingen i 
samme Maaned i København kom jo til at staa i 
Fuldmagternes Tegn. Resultaterne var interessante, 
idet f. Eks. den tidligere Hovedredaktør, der havde 
siddet 11 Aar i Bestyrelsen, ikke blev valgt og heller 
ikke fik sin egen Kreds’ Stemmer. Ligeledes blev den 
nuværende Hovedredaktør, DR341, heller ikke valgt. 
End ikke hans Fuldmagt gav ham sin Stemme! Der
udover skete der intet sensationelt. Man drøftede 
Kredsinddelingsforslag i Timevis, men dets Skæbne 
kendes jo nu. Den 23. November høres FM-Senderen 
i Aarhus af DR341, og Aaret slutter med, at Forbin
delsen med I. A. R. U. glipper, idet U. S. A. bliver 
aktiv Deltager i Krigen.

Nytaarsstævnet i Odense 1942 havde en efter For
holdene god Tilslutning og var vellykket bortset fra, 
at en anonym „Digter“ ved en afsunget Sang skabte 
en trykket Stemning. I April vedtager Bestyrelsen 
ikke at ændre den bestaaende Kredsinddeling. I Juli 
afholdes E. D. R.s 10. Sommerlejr, der som alle For
gængere var vellykket.

Hermed er vi saa naaet til den Tid, hvor E.D.R. 
kan markere sin 15-aarige Bestaaen, og E.D.R. kan 
være stolt. Foreningen tæller i Dag det største Med
lemstal i Foreningens Historie, og „OZ“ udsendes i 
det hidtil største Oplag. Til Trods for Krig og de der
med vanskelige Forhold har E.D.R. klaret sig smukt, 
og dens Styrke vokser fra Dag til Dag. Fremtiden vil 
vise, at den fortsætter dermed.

Arne Sindal, 
OZ-DR341.
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Valdemar Poulsen
in memoriam

Efter nogen Tids Sygdom er Opfinderen Dr. 
tech. Valdemar Poulsen død den 23. Juli, og ne
denfor gengiver vi i Korthed hans Løbebane.

Valdemar Poulsen blev født den 23. November 1869 
i København, og allerede i sin Barndom interesserede 
Valdemar Poulsen sig meget for naturvidenskabelige 
Problemer. I Skolen var det Fysik og Kemi, der 
havde Valdemar Poulsens store Interesse; de øvrige 
Fag interesserede han sig ikke for. I 1889 demitte- 
rede han som Student fra Borgerdydskolen paa Chri
stianshavn, og efter Faderens, Højesteretssagfører Jo
nas Poulsen, Ønske begyndte han at studere Medi
cin, men det gik ikke. Der var kun Interesse for Fysik 
og Kemi. Da Valdemar Poulsen var sproglig Student 
og derfor ikke kunde komme ind paa Polyteknisk 
Læreanstalt, kom han i Lære paa en Maskinfabrik.

I 1893 fik Valdemar Poulsen Ansættelse ved Kø
benhavns Telefonselskabs tekniske Afdeling som 
Assistent, og her var der rig Lejlighed til at give sig 
af med Telefon- og Svagstrømsteknikken. I 1898 kon
struerede han Telegrafonen, der var med paa Ver
densudstillingen i Paris i 1900, og Valdemar Poulsen 
modtog Grand Prix for sin Opfindelse, der med visse 
Ændringer udnyttes endnu i Dag. Under Arbejdet 
med Telegraf onen kom Valdemar Poulsen i Forbin
delse med den senere Professor og Direktør for Poly
teknisk Læreanstalt P. O. Pedersen (E.D.R.s nu af
døde Protektor), og der blev indledet et frugtbart 
Samarbejde, hvor Valdemar Poulsen var den impul
sive Opfindernatur, mens P. O. Pedersen blev den 
strengt videnskabeligt indstillede Praktiker, som for
stod at sætte de poulsenske Ideer i System.

Det er i disse Dage netop 40 Aar siden, at Valde
mar Poulsen begyndte at sysle med en Metode til 
Frembringelse af kontinuerlige, elektromagnetiske 
Bølger, og i 1903 saa Lysbuegeneratoren Dagens Lys, 
Triumfen af Samarbejdet mellem Valdemar Poulsen 
og P. O. Pedersen og Grundlaget for den moderne 
Radiofoni. I 1904 var Valdemar Poulsen i Amerika 
og gjorde Rede for sin Opfindelse, der paa een Gang 
gjorde ham verdensberømt, og der blev dannet et 
Selskab, som skulde udnytte Opfindelsen, men Sel-

Valdemar Poulsen i sit Laboratorie 

*
skabet fik økonomiske Vanskeligheder, og da der 
samtidig blev stillet ret store Beløb til Raadighed for 
Marconi, som arbejdede med de samme Problemer, 
var det en Overgang Marconi-Systemet, der blev det 
førende.

Under den første Verdenskrig tog alle de krigsfø
rende Magter Lysbuegeneratoren i Anvendelse, og 
det var først, da Elektronrøret blev opfundet, at det 
poulsenske System blev slaaet ud, men det forringer 
paa ingen Maade Valdemar Poulsens Opfindelse. I 
Aarenes Løb er Valdemar Poulsen blevet hædret paa 
mange Maader. I 1907 fik han Videnskabernes Sel
skabs Guldmedalje, i 1909 blev han Æresdoktor ved 
Universitetet i Leipzig og i 1914 Medlem af Viden
skabernes Selskab. Her i Landet fik han Doktorgra
den fra Polyteknisk Læreanstalt, blev Kommandør 
af Dannebrog af 1. Grad og modtog Fortjenstmedal
jen i Guld med Krone. Den 23. November 1939, Val
demar Poulsens 70 Aarsdag, indstiftede Akademiet 
for de tekniske Videnskaber en Poulsen-Guldmedalje, 
der uddeles hvert Aar efter Indstilling af sagkyndige 
i en Række Lande.

Arne Sindal.
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Tanker ved en 
Fødselsdag

Lige saa stille er E.D.R. nu gaaet hen og er blevet 
15 Aar gammel. For de fleste af Medlemmerne kom
mer det sikkert overraskende. 10 Aars Jubilæet er jo 
endnu i frisk Erindring for de ældre af os. Men vor 
Redaktør har altsaa husket, at E.D.R. atter passerer 
et rundt Aar og har i den Anledning bedt om nogle 
Udtalelser.

Skønt jeg nu hører til i de menige Medlemmers 
Kreds, kan det jo ikke fragaas, at jeg har fulgt med
i E.D.R.s interne Forhold i længere Tid end nogen 
anden. I 11 Aar sad jeg i Bestyrelsen, og „OZ“s Re
daktion havde jeg Ansvaret for i omtrent 7½ Aar. 
Det var en Oplevelse at være med i de Aar, hvor 
Fremgangen rigtig satte ind, og det vil uden Tvivl 
forblive det mest spændende Afsnit af Organisatio
nens Historie.

Første Gang, jeg hørte om E.D.R.s Eksistens, var 
ca. 14 Dage efter Starten i 1927. Det meddeltes da i 
Radioavisen, at Landsforeningen var stiftet med Pro
fessor P. O. Pedersen som Protektor og det nystar
tede Tidsskrift „Radioposten“ som Medlemsblad. Hur
tigt fik jeg fat i „Radioposten“ og kastede mig med 
Graadighed over den Side, som var reserveret E.D.R., 
idet disse lidt „mystiske“ Meddelelser med mærke
lige Fagudtryk virkede særligt dragende. Der var jo 
Nyt hver Uge, da radiotekniske Blade paa det Tids
punkt endnu kunde eksistere som Ugeskrifter her
hjemme. I Oktober samme Aar blev jeg Medlem af 
E.D.R. og har haft den Glæde at være det siden.

De første Aar var E.D.R; dog mest en Københav
nerforening, idet der kun var forholdsvis faa Ama
tører i Provinsen, og de boede meget spredt. Først 
nogle Aar efter, da der blev startet Afdeling paa Fyn 
og senere i Jylland, fik Provinsamatørerne ogsaa Lej
lighed til at mødes, høre Foredrag o.s.v. Men særlig 
hjalp det paa Sammenholdet, da E.D.R. fik sit eget 
Blad. „OZ“ opstod med kun 4 Sider og voksede gan
ske langsomt, da der altid var Ebbe i Kassen. Senere 
fik jeg jo den Glæde at arbejde med „OZ“ og være 
med til at udvide Bladet til dets nuværende Stør
relse, hvor det fremtræder som et moderne og anset 
Fagskrift. Hvad „OZ“ gennem Aarene har betydet 
for E.D.R., behøver jeg vist ikke nærmere at præci
sere.

For de spredtboende Provinsamatører var det over
ordentlig vanskeligt at faa tekniske Oplysninger i 
E.D.R.s første Aar. Jeg husker saaledes, hvorledes 
jeg selv i lange Tider masede med en Sender, som

svingede godt, men ikke kunde høres. Jeg manglede 
Oplysninger om Indstilling paa Amatørbaandene og 
Afstemning af Antennen. Stadig tog jeg fejl af de 
Harmoniske, som jeg troede var Grundbølgen, og der 
kom ikke noget ud af det, før jeg fik den nærmeste 
„old timer“, nemlig OZ1W i Svendborg, herover og 
kigge paa Sagerne. Men saa gik det ogsaa fint. Ingen 
ved bedre end jeg, hvad E.D.R.s tekniske Oplysnings
arbejde gennem saavel Haandbøger som „OZ“ har 
betydet for den enligt boende Provinsamatør. Vor 
gamle Forening fortjener i høj Grad at hyldes for 
denne Indsats.

Men ogsaa det saa højt priste Kammeratskab hører 
jo til de Fortjenester, som ikke kan glemmes paa 
E.D.R.s 15-aarige Fødselsdag. I Begyndelsen var For
eningen jo lidt mere eksklusiv, idet den lededes af 
Polyteknikere, og vi Provinsmedlemmer følte da og
saa, at det var en meget fornem Forening. Efterhaan
den blev den jo mere „folkelig“ og saaledes virkelig 
amatørpræget i Henhold til den Navn. Jeg skal ikke 
løbe fra mit Medansvar i saa Henseende. Det har altid 
været mit Ønske, at den jævne Mand, som viste vir
kelig Interesse, skulde have Lov til paa en overkom
melig Maade at arbejde med Naturkræfterne. Dette 
skulde ikke forbeholdes nogle faa udvalgte. Fuldt be
vidst arbejdede jeg imod de altfor eksklusive Ten
denser i de Aar, hvor jeg havde en ikke ringe Indfly
delse paa E.D.R.s Kurs, og Resultaterne udeblev hel
ler ikke. Enkelte „Fjender“ har jeg jo nok faaet i den 
Anledning, men det faar være. For mig har det været 
en Glæde at se de efterfølgende Bestyrelser opret
holde den „folkelige“ Linje, saa ogsaa den jævne 
Amatør stadig kan føle sig hjemme i E.D.R.

Mange spændende Opgør foregik bag Kulisserne i 
de første Aar, og det var ikke altid lige behageligt. 
Men nu bagefter i historisk Lys tager det sig pudsigt 
ud, og man kan kun glæde sig over, at Kortbølge
amatørerne altid har været nogle dejlige levende 
Mennesker. Der har stadig været mere Eksplosions
stof end Træghed, og derfor kunde det hele heller 
ikke holdes bag Kulisserne. Stillingen til de ulicen
serede Amatører var jo i flere Aar det største Strids
spørgsmaal blandt de menige Medlemmer. Nu, da 
den Sag forlængst er ordnet paa den eneste holdbare 
Maade, virker det sælsomt at tænke tilbage paa, 
hvordan Lidenskaberne dengang blev sat i Kog. Det 
var en spændende Tid, men jeg vilde ærlig talt nø
dig igennem den een Gang til. Det er rarere med de 
nuværende fredelige Forhold, hvor de gode Egenska
ber, som Kortbølgeamatørerne plejer at have, rigtig 
kommer frem.

15 Aar er en lang Tid for en Forening af E.D.R.s 
Art. Den har vist sig at være tømret af de rette Ma

1 1 1



terialer, saa enhver konkurrerende Virksomhed 
maatte bukke under. Men de opnaaede Resultater er 
man heller ikke kommet sovende til. Ingen af os, 
der var med i Opbygningsperioden, bryder sig om 
at opleve det Slid og Slæb een Gang til. Men det bli
ver heller ikke nødvendigt. De danske Kortbølgeama
tører er trofaste overfor deres Forening, og vi har 
den Lykke at kunne bevare vor Organisation og vort 
smukke Tidsskrift i fuldt Sving. Meget faa Amatør- 
organisationer vil kunne sige det samme, naar Kri
gen er forbi. Derfor vil OZ-Amatørerne ogsaa have 
et mægtigt Forspring, naar vi atter skal til at sende. 
Det kan ske hurtigere, end vi venter det. Lad det da 
være vor Hyldest til det 15-aarige Fødselsdagsbarn, 
at vi nu som før indser E.D.Rs Uundværlighed og gør 
Sammenholdet stærkere end nogensinde.

Helmer Fogedgaard, 
OZ7F.

Undgaa Regnefejl
Naar man skal beregne et eller andet til Radio, gi

ver det let Anledning til fejlagtige Resultater, hvis 
man nedskriver alle de forekomne Nuller, enten 
fordi man glemmer at faa dem alle med, eller fordi 
man tror at kunne overse Resultatet. Desværre er det 
jo saadan, at de elektriske Grundenheder, som kræ
ves for at benytte opgivne Formler, enten er for store 
eller alt for smaa til praktisk Anvendelse i Radio
teknikken. Som Eks. kan nævnes Farad (Enheden for 
Kapacitet), der er saa stor, at man selv i den almin
delige Elektroteknik kun finder Kapaciteter, der let
test kan maales i Milliontedele af en Farad. I Radio
teknikken maa man ofte regne med Milliontedele af 
en Milliontedel Farad, ligesom man ofte benytter 
Modstande, der lettest kunde udtrykkes i Millioner 
Gange en Ohm. For Spoler findes de praktiske Vær
dier mellem adskillige Henry ned til en Milliontedel 
deraf.

Jeg skal ikke komme ind paa de kendte Betegnel
ser i Radioteknikken, men i Stedet forsøge at vise, 
hvorledes man lettest undgaar Regnefejl som Følge 
af de mange forekomne Nuller, hvad enten det er 
som store Tal eller som meget smaa (Decimalbrøker).

Ved Regning med den Slags Størrelser benytter 
man den Kendsgerning, at store Tal kan skrives som 
Potenser af 10. Man har f. Eks. 1000 = 103, en Mil
lion kan skrives som 106. Det lille Tal foroven kaldes 
Eksponenten og angiver, hvor mange Gange 10 skal 
ganges med sig selv for at komme til Tallet. En Tu

sindedel skrives efter denne Metode som lO-3 og en 
Milliontedel som lO-6. Fordelen ved at skrive Tal
lene paa denne Maade er, foruden at man undgaar at 
nedskrive de mange Nuller, at man kan gange to Tal 
udtrykt paa denne Maade ved at lægge de smaa Tal 
(Eksponenten) sammen. F. Eks. 103 • 102 = 103+2 = 
105 = 100 000. Man kan dividere ved at trække de 
smaa Tal fra hinanden, f. Eks.:

105 :;102 =105-2   =103 = 1000
Er de smaa Tal negative, trækkes de fra, f. Eks. 

104 . 103 = 104-3 =101 = 10 Bliver det lille Tal 
derved lig Nul, er Resultatet 1. Staar Tallene som 
Brøk, som f. Eks.
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lægges de smaa Tal sammen, men det (eller de), der 
staar under Brøkstregen, skifter man Fortegn paa 
saaledes:

Har man et Tal, der skal opløftes til en Potens, 
d. v. s. ganges med sig selv et vist Antal Gange som 
angivet af det lille Tal, faas' Resultatet ved at gange 
det lille Tal med det, der angiver Potensen, f. Eks.:

Rødder iaas ved at dividere med det tilsvarende 
Tal. Kvadratroden faas ved at dividere med 2, Ku
bikroden ved Division med 3.

%

Nu indvender De: „Det er meget sjældent, man 
udelukkende har Tal, der er lige noget med 10.“ Det 
er rigtigt nok, men alle Tal kan omskrives til et Tal 
gange en Potens af 10. Tag for Eks. at beregne Reak- 
tansen af en Spole paa 190 Mikrohenry ved 1200 kHz. 
Formlen ser saaledes ud:

hvor f er udtrykt i Hertz og L i Henry. 2 n kar 
sættes til 6,28, f er udtrykt som nævnt ovenfor 
1,2 • 106, og L bliver paa samme Maade til 190 • 10^c 
eller 1,9 • 10^4. Hele Regnestykket kommer derfor 
til at se saaledes ud:

og naar vi benytter ovenstaaende Regneregler:
6,28 ■ 1,2 • 1,9 • 102 = 14,3184 • 100 = ca. 1432 -Ω 
Det er ikke nær saa overskueligt som

6,28 • 1200000 • 0,00019 = ca. 1432 Ω
og der staar det samme.

For at lette Anvendelsen af den her beskrevne 
Regnemaade, angives de almindeligst forekomne 
Maalforkortelser udtrykt som Potens af 10.

M = Mega = 106, k = Kilo = 103, 
m = .Milli = 10“=“3, μ = Mikro = lO-1-6.

T. R.



FOR 10 AAR SIDEM
------------------------------------------------------------------ AUG. 1 9 3 2  ------------------------

„OZ“ 4. Aargang Nr. 8: OZ7GL er sammen med en 
schweizisk Dr. rejst til Island for i 15 Maaneder at 
passe en meteorologisk Station paa en Bjergtop. De 
bor i en Hytte, hvor de installerer sig sammen med 
en 50 Watt Kortbølgesender, Petroleumsmotor og 
Dynamo. 7GL haaber at faa QSO med mange Ama
tører.

OZ7F har sammen med OZ1W, 2NF og 7PG været 
paa Biltur rundt til de jydske Amatører i en Uge. I 
en lang Artikel fortælles om de mange Oplevelser 
blandt jydske Hams. — E.D.R.s QSL-Central bliver 
indtil videre passet af OZ7F, og det er første Gang, 
den har haft Hjemsted i Provinsen. — Det meddeles, 
at Madrid-Konferencen, hvor flere Amatørbaand er 
i Fare, begynder den 3. September.

OZ2Z er ankommet til Thule, og han beder OZ- 
Amatørerne lytte efter hans Signaler. — „OZ“s første 
Redaktør, Helmer Petersen, OZ7S, meddeler over
raskende, at han grundet paa Bortrejse maa ned
lægge sit Hverv som Redaktør og Sekretær for E.D.R. 
Han skriver bl. a.: „Naar jeg tænker tilbage paa det, 
jeg følte, da jeg fik Korrektur udleveret fra Bog
trykkeren paa det første Nummer af „OZ“, er det 

(ikke uden en lidt tyk Fornemmelse i Halsen, at jeg 
nu nedlægger Pennen.“

OZ7F.

BOGNYT
For nogen Tid siden anmeldte vi her i „OZ“ en 

Bog, der bar Titlen: Radioteknikerens Haandbog. At 
den ikke helt svarede til sin Titel fremgik formo
dentlig af den nævnte Omtale. En lille Bog udgivet 
af et tysk Firma Georg Neumann & Co. med Titlen 
„Elektroakustisches Taschenbuch“ kunde derimod 
med rette bære den krævende Titel. Bogen er ikke 
ny, men er udkommet i 3. Oplag i 1941.

Bogens Indhold behandler praktisk talt alt, hvad 
der har Berøring med Elektroakustiske Problemer. 
Det er ikke blot elektriske Problemer, men ogsaa 
matematiske og mekaniske. Det letteste vilde være 
at gengive Indholdsfortegnelsen, men da den er delt 
over 25 Afsnit vilde det blive for lang en Opremsning, 
hvorfor vi vil nøjes med at nævne nogle enkelte.

Bogen indledes med en Oversigt over Maaleenhe- 
der, Logaritmetavler, Trigonometriske og e-Funktio- 
ner samt Beregningsformler af Flader og Rum. De 
næste Afsnit behandler Stof, Mekanik, Varme, Lys 
og Straalefysik. De næste Elektricitet og Svingninger. 
Derpaa følger et Afsnit om Akustik. Derefter be

handles Grammofonplader, Lydfilm og Magnettron, 
Mikrofon, Højttalere, Forstærkere, Fotoceller, Dæmp- 
ningsled, Transformatorer og alle de Apparater, man 
støder paa i dagligt Arbejde med Overføring af Lyd. 
Bogen slutter med Tabeller, Tavler, Maaleanvisnin- 
ger og en Sammensætning af de vigtigste Formler 
samt et Stikordsregister. Det eneste, der mangler, er 
HF-Apparater, men det er ingen Mangel. Det Stof, 
der er behandlet, giver ogsaa det nødvendige Kend
skab til de anvendte Formler ved HF.

Det, der gør Bogen saa fremragende, er den korte, 
men omfattende Maade, Stoffet er behandlet paa. 
Dette er ikke gjort uden en meget stor Anvendelse af 
Matematik, og jeg tror ikke, Bogen vil være til no
gen synderlig Gavn for Folk uden elementært Kend
skab til Matematik, men har man det, vil den blive 
et stedse mere anvendt Hjælpemiddel.

Stoffet er ordnet paa en saadan Maade, at det er 
meget let at finde netop den Formel eller de Tal, man 
har Brug for. Skulde man paa anden Maade have alle 
de Oplysninger til Raadighed, som Bogen giver, 
maatte man have et Bibliotek paa en halv Snes Bind 
til sin Raadighed. Bogen her fylder kun lidt mere 
end en almindelig Noteringskalender. Det er derfor 
ikke underligt, om der hist og her har indsneget sig 
et Par Trykfejl. Vi har fundet et Par, selv om Bogen 
som tredie Udgave egentlig burde være renset helt 
for den Slags. Bogen kan købes hos C. A. Reitzels 
Boghandel, Nørregade 20, og koster ca. 8 Kr.

K. E. L.

Jubilæums Generalforsamling
afholdes i Aar i Aarhus. Indkaldelse til Generalfor
samlingen samt udførlig Dagsorden vil fremkomme i 
„OZ“ for September, der vil blive udsendt et Par 
Dage før den 15. Dagen for Generalforsamlingen er 
bestemt til Søndag den 27. September. Om Formid
dagen vil der blive forsøgt arrangeret et Besøg paa 
Universitetets Højspændingslaboratorium hos Profes
sor Sv. Werner, et Besøg, vi er lovet, naar blot Dagen 
kan passe. Udførligt Program vil iøvrigt findes i næ
ste „OZ“ sammen med Indkaldelsen.

Reserver Dagen og lad Jubilæumsgeneralforsam- 
lingen blive en Mønstring af E.D.R.s Medlemmer i 
største Tal.

Kursus i Superteknik og 
Fejlfinding

Fra den 24. August til den 3. September afholdes 
Kursus omfattende Supermodtagerens Indretning og 
Virkemaade samt Fejlfinding i og Trimning af mo
derne Modtagertyper. Paa dette Kursus kan kun op
tages Elever, der tidligere har deltaget i Radiokursus 
paa Teknologisk Institut eller som gennem en mindst 
2-aarig Beskæftigelse i Radiobranchen har erhvervet 
fornødent Kendskab til almindelige Modtagertyper. 
Der vil ikke blive afholdt Prøve som Afslutning paa 
dette Kiirsus.

Prisen for Kursus er Kr. 55.-
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Kreds 1
E. D. R.s københavnske Afdeling

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

Afdelingens Møder begynder Kl. 2015 prc. Klublokale Haveselskabetsvej 3 (Wisbechs 
Selskabslokaler).

Mandag den 29. Juni havde vi almindelig Møde
aften. Den blev dog ikke helt almindelig, idet det ved 
Lodtrækningen om Mødepræmien viste sig, at Præ
mien blev vundet af OZ7MP. Da denne imidlertid 
ikke var til Stede og heller ikke havde været det, 
var det ret mystisk, at hans Call var skrevet i Møde
protokollen, og ingen af de tilstedeværende Medlem
mer havde gjort det. Ved Gennemgang af Mødepro
tokollen viste det sig, at det var sket en Gang før, 
men det er maaske 7MP, der har opfundet en ny 
Maade at lave traadløs Fjernskrift paa? Endnu er vi 
ikke klar over, hvordan det er foregaaet, men det kan 
jo være, at det har en naturlig Forklaring.

Mandag den 6. Juli havde vi Filmsaften ved 
OZ7WH, der viste os alle Sommerlejrfilmene samt et 
Par Underholdningsfilms.

Der var ret god Tilslutning, og flere Medlemmer 
havde taget Damer med. OZ7SN bød velkommen og 
takkede 7WH for den store Interesse, han viser Af
delingen ved altid at stille sig til Raadighed, naar vi 
har Brug for ham; ligeledes rettede 7SN en Tak til 
OZ7GL, der var saa venlig at ledsage Filmene med 
Klavermusik. 7SN benyttede samtidig Lejligheden til 
at anbefale alle de Medlemmer, der havde Ferie i 
den Tid, Sommerlejren varede, at deltage i denne og 
haabede, at Medlemmerne, naar de havde set de fore- 
gaaende Sommerlejre paa Lærredet, havde faaet end
nu mere Lyst til at deltage. Efter Filmen gav OZ4H 
forskellige Oplysninger om den kommende Sommer
lejr og anbefalede saa mange som muligt at deltage. 
Aftenen sluttede med fælles Kaffebord.

Mandag den 27. Juli havde vi paany almindelig 
Mødeaften, hvor Deltagerne i Sommerlejren fortalte 
om deres Oplevelser.

OZ5Z.
Maanedens Program :

Mandag den 17. August: Kredsmøde. Dagsorden: 
Punkt 1. Valg af Kredsleder. Punkt 2. Eventuelt.

Mandag den 24. August: Teknisk Fotografering. 
Foredrag med Demonstrationer og Lysbilleder af 
Hr. Fotohandler Torkild Henriksen, Skoubogade 4. 
Der bliver Lejlighed til at lære, hvordan man bedst 
tager et Fotografi af sin Station eller Modtager; end
videre Reproduktion af Diagrammer m. m.

Mandag den 31. August: Auktion over medbragte 
Radiodele.

Mandag den 7. September: Gennemgang af E.D.R.s 
Lærebog ved DR152.

Mandag den 14. September: Ordinær Generalfor

samling. Dagsorden ifølge Vedtægterne. Da der er 
vigtige Ting paa Dagsordenen, anmodes Medlemmer- 
ne om at møde talrigt.

Morsekursus. I Lighed med sidste Aar paabegyn
des til Oktober et Morsekursus. Medlemmerne bedes 
indtegne sig i god Tid, da kun et begrænset Antal 
kan deltage. Indtegningen, der er bindende for hele 
Kursuset, sker hos Bestyrelsen.

OZ7SN.
Kreds 2

Kredsmøde i Ringsted
Søndag den 30. August Kl. 14,00 afholdes, i Lighed 

med sidste Aar, Kredsmøde paa Hotel „Casino“ i 
Ringsted.

' Dagsorden: 1. Kredsledervalg
2. Eventuelt.

Idet jeg tydeligt mindes sidste Aars Kredsmøde i 
Ringsted og de enkelte Amatørers Udsagn om Dagens 
heldige Forløb, vil jeg opfordre alle Medlemmer i 
Kreds 2, for hvem det er muligt at deltage, til at give 
Møde. Vi vil gøre alt, for at det skal blive en vel
lykket Dag. Blandt andet vil E.D.R.s Samling af 
Farvelysbilleder blive forevist.

Vel mødt! OZ7JQ.
Slagelse Afdeling

Klublokale Hestemøllerstræde 6.

Efter at have faaet os nogenlunde indrettet i det 
nye Klublokale i Hestemøllestræde, arbejder vi nu 
paa fuld Kraft med Gennemgang af Ohms Lov, Be
stemmelse af Fald- og Shuntmodstande m. m. Til 
dette Brug har vi erhvervet os en „sort Tavle“ paa
1 m2. Det er desuden Meningen, at Lokalet skal for
synes med diverse Værktøj og, hvis der bliver Raad 
dertil, en Radiomodtager.

Afdelingens Medlemmer har mødt flittigt, og In
teressen er lige stor fra alle Sider. Dertil kommer, at 
vi i de to sidste Maaneder har faaet to nye Medlem
mer, hvorefter Afdelingen tæller 9 Amatører. Kon
kurrencen om den bedste SW-Modtager befinder sig 
nu paa sit sidste Stadium. Den heldige Vinder vil 
blive udtrukket Torsdag den 9. Juli.

Kjeld Normann.
Kreds 3

Lolland-Falster.
Kredsmødet den 2. August i Nykøbing havde kun 

samlet 4 Deltagere. 8G fortsætter som Kredsleder, 
og Udflugten til Masnedsund og Vordingborg fast
lagdes til den 6. September. Vi samles hos DR497, 
Købmagergade 6, Masnedsund, Kl. 14.

OZ8G.
Kreds 4

Kredsmødet i Odense
Som meddelt i sidste „OZ“ mødes vi ved den aabne 

Plads imellem Hovedbanegaarden og Jernbanepost-
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huset Kl. 9,45 præcis. Det er — ved megen Elskvær
dighed og Forstaaelse af Chefen for D.S.B.’s Hoved- 
banegaard i Odense, Hr. Forstander V. Thomsen —- 
lykkedes at opnaa Tilladelse til at faa et Indblik i, 
hvordan en moderne Jernbanestation og alle dens 
tekniske Hjælpemidler fungerer Døgnet rundt. Det er 
en absolut Betingelse, at man møder præcist og 
underkaster sig de givne Ordrer. Stationsforstander 
Thomsen har lovet, at vi skal faa det hele at se samt 
Forklaring paa alt vedrørende Sikkerhedstjenesten. 
Dette Besøg er lidt ud over det almindelige og vil 
blive meget interessant, hvorfor jeg henstiller til de 
Amatører i Kredsen, som vil deltage, at møde præcis 
Kl. 9,45. Til dette Besøg tilstedes der kun Adgang for 
Mænd.

Vel mødt i Odense den 16. OZ2ED.
Odense Afdelingen

Klublokaler: Nedergade 18' o. G. — Alle Henvendelser vedrørende Afdelingen og 
dens Lokaler rettes til Formanden, OZ2KG, Oskar Hansen, Kocksgade 731. Tele

fon 5491.

Det henstilles til alle Afdelingens Medlemmer 
at give Møde til Kredsmødet, saavel om Formidda
gen som Eftermiddagen. Tag Damerne med til Kaffen 
om Eftermiddagen, de er hjertelig velkomne.

Fredag den 21. August afholdes Maanedsmøde i 
Lokalerne. OZ5V vil holde et meget populært Fore
drag, hvor alle kan være med. Det bliver noget med 
Supere og Oplevelser i Fejlfinding fra hans daglige 
Virke paa en moderne Service Station. OZ2KG.

Kreds 5
Haderslev Afdeling:

Til Afdelingens Generalforsamling den 28. Juni var 
mødt 9 Medlemmer. Efter at have budt Mødedelta
gerne velkommen, frabad Afdelingslederen, DR019, 
sig paa Grund af manglende Tid Hvervet som Leder 
af Afdelingen, men lovede fortsat paa bedste Maade 
at støtte Afdelingen. Som ny Afdelingsleder valgtes 
DR542. Efter Generalforsamlingen blev der aflagt 
Besøg paa Elektricitetsværket, et Besøg alle fik me
gen Glæde af. Den vagthavende Maskinmester viste 
rundt og forklarede de forskellige Maskiners og Tav
lers Konstruktion og Virkemaade.- Endvidere blev 
Værkets Museum beset. Det indeholdt blandt andet 
et Væld af Maalere lige fra de ældste til de nyeste 
Modeller samt et Skab med defekt og ulovligt repa
reret Installationsmateriale. OZ-DR542.

Haderslev Afdeling afholdt Medlemsmøde den 26. 
Juli. Paa Mødet blev der holdt Foredrag om Maale- 
instrumenter af DR542. Det blev vedtaget at afholde 
Møde hver 14. Dag i Stedet for som til Dato hver 
Maaned. En Auktion over medbragte Dele viste i 
Modsætning til tidligere ringe Købelyst.

OZ-DR543.
Maanedens Program:

Søndag den 9. August Kl. 14,30: Foredrag om Ohms 
Lov ved DR552, Hans Orla Hansen, Aabenraavej 30. 
Da dette Møde er afholdt, forinden dette Nr. af „OZ“ 
læses, har Medlemmerne ad anden Vej faaet Under
retning.

Søndag den 23. August Kl. 14,30 Foredrag med De
monstrationer. Emne: Trimning af Supere ved OZ7CN, 
P. Clausen, Vestergade, Vojens, hvor Mødet holdes.

Søndag den 6. September Kl. 14,30: Møde hos 
DR563, P. Hansen, Sdr. Ottinggade 28. DR563 vil 
holde Foredrag om Ensretning. OZ-DR542.

Kreds 7 
Aarhus Afdeling'

Alle Henvendelser vedrørende Afdelingen rettes til Formanden, OZ3WK, Westy 
Kaiser, St. Billes Torv 8, Aarhus.

Program for August Maaned:
Mandag den 17. August Kl. 20 afholdes Maaneds

møde i Klostercaféen, Kvindernes Hus. Kammerat
ligt Samvær, Auktion over medbragte Dele og fælles 
Kaffebord. Endvidere Drøftelse af Arrangementet 
ved E.D.R.s Generalforsamling i Aarhus i Septem
ber. — Alle Amatører i Aarhus og Opland bedes give 
Møde. OZ3WK.

Randers Afdeling'
Det sædvanlige Maanedsmøde afholdes Lørdag den 

22. ds. hos OZ3K, Lærer Møller, Mariagergade 1 B, 
Randers. OZ-DR319.

Kreds 7
Ordinært Kredsmøde afholdes i Horsens i Lokalaf

delingens Lokale (Vestergade 5, Indgang fra Hou- 
mannsgade) Søndag den 30. August 1942 med føl
gende Program:

Kl. 14,00: Fælles „Kaffebord“ (gratis).
Kl. 14,45: Foredrag med Lysbilleder: „Radiohusets

tekniske Indretning“ ved Ingeniør Ja
mes Steffensen (OZ2Q).

Kl. 16,00: Kredsmøde med følgende Dagsorden:
1) Valg af Dirigent.
2) Kredslederen, aflægger Beretning.
3) Valg af Kredsleder.
4) Arbejdet indenfor Kredsen.
5) Eventuelt.

Saa spiser vi den medbragte Madpakke (01 og 
Vand forefindes i Lokalet). Herefter kammeratligt 
Samvær med Pakkefest og forskellige Overraskelser.

Horsens Amatører inviterer udenbys Deltagere paa 
Middagsmad. Vær venlig af Hensyn til Fordeling af 
do. tilrejsende at sende et Brevkort til: OZ3FM, E. 
Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens, senest den 26. 
August med Oplysninger om, hvem der kommer og 
Tidspunktet for Ankomsten. De anmeldte vil da blive 
afhentet ved Toget af Kvarter værten.

Tog afgaar: Fra Horsens Kl. 21,22
Fra Kolding Kl. 9,02 i Vejle - 22,00

- Fredericia - 10,00 i Fredericia - 22,40
- Vejle - 10,46 i Kolding - 23,40

i Horsens - 11,40 Fra Horsens Kl. 22,30
Fra Randers Kl. 8,55 i Aarhus - 24,00

- Aarhus - 10,45 Fra Horsens Kl. 18,24
i Horsens - 12,02 i Randers - 22,01

Husk at medbringe Pakker til Pakkefesten. Pak
kerne maa have en Værdi af mindst 1 Kr. pr. Stk., 
men behøver ikke absolut at indeholde Radiomateriel.

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til Kreds
mødet, og det er en Selvfølge, at Kammerater uden
for Kreds 7 ogsaa er hjertelig velkommen.
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Tag OW eller YL med. Paa Gensyn den 30. August.
Med venlig Hilsen fra Horsens Afdelingen.

OZ7GB Afdelingsleder. OZ3FM /Kredsleder.

Kreds 9
Bornholm

Ved Kredsmødet Søndag den 12. Juli i Boderne 
blev OZ4RB genvalgt.

Vore gode Venner OZ4KA og OZ4AD, der begge 
holdt Ferie i Boderne, trakterede med henholdsvis 
Kaffe og Cerutter, og vi havde en dejlig Eftermiddag 
i disse smukke skovklædte Sandklitter.

OZ4RB.

E. D. R.s AARSREGNSKAR 
1941-1942
INDTÆGTER:

Kontingenter.....................................................  Kr. 12053,10
Annoncer..............................................................  - 982,09
Renter................................................................... - 105,29
Diverse.................................................................  - 293,55
Overført Girobeholdning....................................  - 2171,04
Overført Bankbehoidning................................... - 3519,47
Overført Kontantbeholdning.............................. - 5,95

Ialt Kr. 19130,49

QRA-RUBRIKKEN

(10758,00) 
( 1167,96) 
( 81,55) 
( 106,50) 
( 2331,66) 
( 3650,57) 
( 30,91)
(18127,15)

»OZ«
Trykning............  Kr.
Klichéer..............
Forsendelse . . 
Redaktion

UDGIFTER:

7802,65 (6862,84)
874,48 ( 778,73)
686,17 ( 594,69)

1250,00 ( 800,00)

QSL-Centralen................................. ....................
Porto........................  ................................
Kontorartikler og Tryksager...............................
Klublokale, Møder & Udstillinger......................
Københavns Afdelingens Kontingent....
Kasserererens Honorar.......................................
Diverse .................................................................
Tilstedeværende Girobeholdning 80/0 42 
Tilstedeværende Bankbehoidning 30/6 42
Tilstedeværende Kontantbeholdn. 8% 42

Kr. 10613,30

767,60
961,09
384,97
942.00
400.00 
953,24 
605,17

3263,31 
239,81

( 9036,26) 
31,00) 

620,03) 
428,40)
645.50) 
682 00) 
400,00)
587.50) 

( 2171,04) 
( 3519,47) 
( 5,95)

Ialt Kr. 19130,49 (18127,15)

STATUS PR. 30. JUNI 1043
AKTIVER

Girobeholdning 8% 1942.......................
Bankbehoidning 80/6 1942.....................
Kontantbeholdning S0/B 1942 . . . .  
Udestaaende Annoncefordringer 
Inventar.................................................

Kr. 605,17
3263,31

239,81
335.00
685.00

( 2171,04) 
( 3519,47) 
( 5,95) 
( 225,00) 
( 150,00)

Ialt Kr. 5178,29 ( 6071,46) 

PASSIVER
Forudbetalt Kontingent........................................  Kr. 3207,50 ( 2951,00)
Aktiver overstiger Passiver med.........................  - 1970,79 ( 3120,46)

Ialt Kr. 5178,29 ( 6071,46)

Undertegnede Revisorer attesterer herved, at vi har gennemgaaet 
Regnskabet og bemærker følgende:

ad Udgiftspost Nr. 135: Beløbet opført med 27,50 Kr. Skal være 
38,75 Kr. ifølge Bilag, 

ad Udgiftspost Nr. 190: Kvittering for Beløbets Udbet. mangler. 
Øvrige Poster er fundet i Overensstemmelse med Bilagene. Bila

gene er annullerede.
Giro-, Bank-, og Kontantbeholgning er fundet rigtig til Stede. 

København, den 81l/7 1942.
H. V. R. Hansen, Henri] Larsen,

OZ2VH. OZ7HL.

Nye Medlemmer
1999 - A. H. Jacobsen, Klosterhus 55, Nykøbing Fl. (Kreds 3).
2000 - Charles Hansen, Risholmsvej 42, København, Valby.

(Kreds 1).
2001 - Vagn Hermansen, Nyby, Aakirkeby. (Kreds 9).

Nye Adresser
231 - A. Andersen, Niels Møllersvej 5, Fakse. (Kreds 3/2). 
557 - Detlei Clausen, Holmbladsgade 107, a, 3. th., Kbh. S.

(Kreds 1/1).
747 - Sv. Rasmussen, OZ8X, Storegade, Nordborg.

(Kreds 5/5).
974 - H. T. R. Nielsen, OZ9R, Søndergaardsvej 4, Søborg.

(Kreds 1/1).
1003 - E. Langgaard, OZ8O, Rekr. 21, 7’ Ing.komp., Holbæk,

(Kreds 1/2).
1278 - L. Clausen, OZ5LBC, Kastrupvej 90, II, Kbhv. S.

(Kreds 1/1).
1290 - H. Rossen, OZ3HR, Møllegade 10, Augustenborg.
1346 - A. M. Larsen, Troldhede. (Kreds 4/6).
1409 - Frk. G. Rasmussen, OZ9YL, Søndergaardsvej 4,

Søborg. (Kreds 1/1).
1508 - C. F. H. Ladefoged, Nyrnberggade 18, 3’ tv, Kbhv. S.

(Kreds 1/1).
1601 - E: Hallberg, OZ2CW, c/o D.E.C. Bramdrupdam.

(Kreds 4/7).
1637 - Knud Sommer, Søndergade 3, Rønne. (Kreds 9/9).
1643 - Johs. Madsen,-c/o Postass. Madsen, Broager.

(Kreds 2/5).
1991 - H. Brøns, Vestergade 93, Esbjerg. (Kreds 6/6).

Slettet af Medlemslisten
1988 - Arvid Parmo Nielsen, Thisted. (Kreds 8).
1994 - Erik Gransøe, Birkerød. (Kreds 2).

Rettelser til Lærebogsstoffet
Side 165, L. 9 f. n.: qk >> 2, læs: X 2 R 2al
Side 172, L. 9 f.o.: Ordet »for« rettes begge Steder 

til: foran Rodtegnet i alle Udtryk med.

Rettelse til den duplikerede Facitliste til 
Lærebogens Opgaver Nr. 1-14©

Opgave Nr. 142 b: 4,54 Kiloohm, læs 4,56 Kiloohm.

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

Teknisk Redaktør: Knud E. Lægring, Vesterbrogade 124 *. Køben
havn V. Alt Teknisk Stof og Komponenter til Anmeldelse sen
des hertil.

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

Sekretær: Paul Heinemann, Vanløse Allé 100, Vanløse. — Telefon 
Damsø 2495. Hertil sendes al Korrespondance vedr. Forenings- 
forhold.

Kasserer: O. Havn Eriksen, Maribo. Hertil sendes alt vedrørende 
Indmeldelser, Adresseændringer og Pengesager.
(Giro Nr. 22116).

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

DR-Leder: Knud E. Lægring, Vesterbrogade 124 København V.
Ånnonoechel:Kaj Nielsen, UlrikBirchs Allél7. Kbh. S. Tlf. Amager 3039. 

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

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

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