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RADIKAL VEDTÆGTSÆNDRING
Det er efterhaanden blevet noget af et Puslespil at 

holde Rede paa de nugældende Vedtægter for E.D.R. 
Siden 1939 er Vedtægterne ikke blevet trykt sær
skilt, og samtidig er der paa Generalforsamlingerne 
i saavel 1940 som 1941 foretaget Ændringer, saaledes 
at man kun ved Hjælp af Generalforsamlingsrefera- 
terne i „OZ“ kan være å jour med Vedtægterne, som 
de er gældende idag. Dette er i hvert Fald ikke gun
stigt for nye Medlemmer, som ikke ejer de paagæl
dende Numre, og det er upraktisk for alle andre. Dog 
kunde Vedtægterne have været optrykt i den ved
tagne ændrede Form, men det tilskrives sikkert For
nuftsgrunde i Forbindelse med Sparsommelighed, at 
man ikke har gjort det, da det jo kunde forventes, 
at ogsaa Generalforsamlingen i Aar indeholdt Æn
dringsforslag.

Som man vil se paa Side 125 i dette „OZ“, er der 
til den kommende Generalforsamling fremsat For
slag om en fuldstændig Revision af E.D.R.s Vedtæg
ter. Forslaget er paa visse Punkter radikalt, men el
lers er der ingen væsentlige Ændringer i Forhold til 
de bestaaende Vedtægter. I Forslaget er Paragraf
ferne ordnet i den Rækkefølge, som i Henhold til 
deres Betydning er den naturligste. Man bemærker, 
at E.D.R.s Formaal ogsaa omfatter Virke for Kort
bølgeamatørernes tekniske Kunnen, ligesom „OZ“ 
har faaet sin særlige Paragraf. I Øjeblikket er det 
slet ikke omhandlet. Desuden findes en Eksklusions- 
paragraf, hvad vi finder rimeligt, da de gamle Ved
tægter indeholder Bestemmelser om Afstemnings- 
majoritet ved Eksklusion, men iøvrigt ikke omhand
ler, hvorfor man kan ekskluderes.

Endnu nogle Smaaændringer synes at ville gøre 
Organisationsarbejdet mere smidigt, hvad man ikke 
kan have noget imod, men den radikale Ændring be- 
staar i § 5, som ved sin Vedtagelse vil betyde det 
nuværende Kredssystems Bortfald. Den nuværende 
Kredsinddeling er problematisk og har de sidste Par 
Aar tillige været et stærkt omdiskuteret Spørgsmaal. 
For vort Vedkommende finder vi, at Arbejdet med 
den nugældende Kredsinddeling er for tungt, ligesom 
vi finder, at Vedtagelsen af § 5 indebærer Mulighe
der for øget Aktivitet derved, at der kan dannes utal
lige Afdelinger, som gennem Samarbejde vil kunne 
løfte Opgaver, der kan blive til Gavn for samtlige 
Amatører. Det er endvidere tiltalende, at Dannelse 
af Afdelinger bygger paa Frivillighedens Grundlag, 
hvorimod det nugældende Kredssystems Arbejde er 
paatvunget gennem Vedtægt.

Vor Mening om det stillede Forslag til Ændring af 
Vedtægter er ikke almengyldig, og Medlemmerne be
stemmer selv Forslagets Skæbne paa Generalforsam
lingen, som jo finder Sted i Aarhus i indeværende 
Maaned, men det maa haabes, at Resultatet af For
handlingerne maa blive, at der skabes Ro om E.D.R.s 
Vedtægter, saa man ikke hvert Aar skal forhandle 
om Ændringer, der lige saa godt kunde have været 
foretaget Aaret i Forvejen. Der er jo ogsaa for de 
Medlemmer, der ikke har Tid eller Raad til en lang 
Rejse, Lejlighed til at give deres Besyv med, hvad 
enten man er for eller imod Forslaget, idet man i 
Henhold til Vedtægterne kan lade sig repræsentere 
ved Fuldmagt paa Generalforsamlingen .

A. S.
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Mere om Rørvoltmetre
OZ-DK153 KMUD E. LÆGRING

I „OZ“ for Juli beskrev jeg den praktiske Udform
ning af den Type Rørvoltmetre, som OZ7MP be
skrev Teorien for i „OZ“ for Marts. Det tyske Tids
skrift „E.T.Z.“ har i sit Aprilnummer i Aar behandlet 
den samme Type Rørvoltmetre, men Udredningen 
her giver en væsentlig simplere praktisk Udform
ning end den, jeg kom til. Forfatteren i „E.T.Z.“, 
J. F. Tonnies, V D E Berlin, kalder Systemet „im
perativ Forstærker“ og spaar det en udbredt Anven
delse i Fremtiden, ligesom han hævder, at det tilla
der en Nøjagtighed, som ikke overgaas af nogen an
den Type RV — end ikke af det statiske Voltmeter. 
Redegørelsen gaar noget mere i Dybden end OZ7MPs 
Artikel, hvilket ikke er saa underligt, da „E.T.Z.“ jo 
henvender sig til et andet Læserpublikum end et 
Amatørtidsskrift, men følger i det væsentlige de 
samme Retningslinier som OZ7MP. Der er dog be
nyttet en Stabiliseringsmetode, som bl. a. gør Stabi- 
liseringsrøret i min Opstilling overflødig.

Fig. 1 viser Koblingsskemaet, som det vises i „E.T. 
Z.“ Drejespolevoltmeteret er ikke indskudt i Katoden, 
men sidder som Indikator i en Broopstilling, hvor 
Røret og Katodemodstanden RI udgør den ene Gren, 
og Modstandene R4 og R2 udgør den anden. Instru
mentet indsættes over Um med Polarisering som

Modstandsbetegnelserne er tilsvarende Fig. 1. For- 
stærkningsfaktoren v vil for almindelige Trioder 
være ca. 20. Set fra et Amatørstandpunkt er det ikke 
saa godt at bygge sine Maalinger paa et Modstands- 
forhold, som kræver stor Nøjagtighed, hvorfor jeg 
har udført Rørvoltmeteret, som Fig. 2 viser. Modstan
dene R2 og R3 er her et Potentiometer, der kan ind
stilles, til Voltmeteret viser Nul. Formodstanden R 
til Instrumentet skal ikke justeres; det skal være 
den oprindelige Modstand fra Voltmeteret. Netdelen 
fra Juli „OZ“ er benyttet, men der findes intet andet 
Filter end de to Blokke paa 1 og 0,1 μF og den mel
lem og Potentiometerets Glidesko indskudte Mod
stand. Plus er direkte forbundet med A609’s Gløde- 
traad og Minus til Transformatorens frie Ende. Ka
todemodstanden paa 0,1 M-Ohm er shuntet med en 
2μF Blok i Stedet for 1μF for at faa en bedre Visning 
paa lave Frekvenser. Jeg bemærkede i Juli „OZ“, at 
1μF var lovlig lidt. Klemmerne a, b og c benyt
tes som beskrevet i første Udgave, ligesom det er en 
Fordel ved Maalinger af høje Frekvenser at benytte 
U.H.F.-Dioden EA50 med Justeringsmodstanden, saa- 
ledes at Instrumentet viser den effektive Værdi af
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vist paa Fig. „E.T.Z.“ viser, at naar Modstandene RI, 
R2 og R3 staar i et bestemt Forhold til hinanden, 
saa vil Drejespoleinstrumentet vise rigtigt, altsaa at 
Um er lig med Ue. Betingelsen er, at Katodemodstan
den RI forholder sig til R2 og R3 i parallel, som 
den virksomme Forstærkningsfaktor (v) forholder sig 
til 1. d. v. s.:



Fig. 1.

Vekselspændingerne. Maales der Vekselspændinger 
uden Dioden over Klemmen a, vil Instrumentet vise 
den maximale Værdi.

Den mekaniske Opbygning ses af Fotografierne. 
Forpladen hælder ca. 30 Grader bagover for at give 
en lettere Aflæsning af Instrumentet i baade sid
dende og staaende Stiling. De svære Klemskruer er 
Klemmerne a, b og c. Knappen er til Potentiomete
ret og Afbryderen til Nettet. Maaleomraadet er i Mo
dellen 50 Volt, der giver et passende all round Om- 
raade, men Omraaderne kan udvides efter Behag op 
eller ned. Den højeste Spænding, der kan maales med 
Instrumenter af denne Type er ca. 500 Volt, men saa 
skal Anodespændingen forhøjes til ca. 700 Volt. Det 
laveste Omraade ér betinget af det benyttede Dreje- 
spoleinstrument. Trioden er lagt ned under Chassiset, 
saaledes at Forbindelsen mellem Gitter og Klemmen 
b er meget kort. Paa Fotografiet af Bunden ses det 
tydeligt. Ellers er samtlige Komponenter pakket godt 
sammen. Der er Stikker for Tilslutning fra Nettet 
paa Bagsiden, saa Rørvoltmeteret let kan stilles til 
Side. Det er altid besværligt med en lang Ledning 
hængende fast i den Slags Instrumenter.

Fig. 3 viser en Type Rørvoltmeter, som egentlig 
hører ind under den her nævnte. Det bestaar af to 
Trioder, der er indsat i en Broopstilling. Det er op
rindeligt benyttet i et Rørvoltmeter sendt paa Mar
kedet af R.C.A., men der har været Konstruktions
beskrivelser efter dette System baade i „QST“ og det 
svenske „Populär Radio“. Fra det sidstnævnte har 
jeg laant Fig. 3. Virkemaaden er den, at de to Anode
modstande Rai og Ra2 justeres saaledes, at Spæn
dingsfaldene over dem er lige store. Forskellighed i 
Triodernes Data udlignes derved. Begge Rørene faar 
tilført en meget stor fælles Gitterspænding over Rk. 
For at bringe Rørene til at arbejde paa den retliniede 
Del af Karakteristikken, tilføres begge Gitrene en 
positiv Spænding over Spændingsdeleren RI, R2. 
Denne Spænding reguleres saaledes, at den samlede 
Anodestrøm er ca. 5 Gange saa stor som den fordrede

Strøm for at faa fuldt Udslag paa Instrumentet ind
skudt mellem Rørenes Anoder, ellers vil Udslaget 
ikke blive lineært. Gitrene er forbundet med en stor 
Modstand Rg, og herover lægges den Spænding, som 
ønskes maalt. Tilføres en saadan Spænding, vil Ba
lancen i Rørene forrykkes, idet det ene Rør vil faa 
mere negativ Gitterspænding end det andet. D. v. s., 
at det forbruger mindre Anodestrøm, og Spændings
faldet over Anodemodstanden bliver mindre; samtidig 
vil Spændingen over Rk blive mindre, og Strømmen 
i det andet Rør vil stige. Derved faas et meget føl
somt Instrument. Paa Grund af den høje Katodemod
stand og Spændingsdeleren R1 og R2 vil det være 
næsten ufølsomt overfor Anodespændingsvariationer. 
Instrumentet kan ikke uden Hjælp af en Diode be
nyttes til Vekselspændinger. Det er en Del mere 
kompliceret end Fig. 1 og 2 og egner sig knapt saa 
godt til Amatørbrug.

Ekstrabladet
der altid er velorienteret om Kortbølgeamatørernes 
Ve og Vel, bragte i Anledning af E.D.R.s 15 Aars 
Fødselsdag et Indlæg, der sluttede saaledes: „Andre 
Foreninger, der er ramt af de øjeblikkelige Vanske
ligheder, kan lære af den Maade, hvorpaa Dagens 
Fødselar har holdt Hovedet oven Vande ved at vise 
Initiativ og Energi. Sidst har man vedtaget at udgive 
en ny Kortbølge-Haandbog, der bliver paa 200 Sider. 
I det hele taget har den danske Kortbølgeamatørbe- 
vægelse et Kvalitetspræg, der kun er glædeligt, og 
som lover godt for, at Danmark atter kan være le
vende og stort med, naar der atter kan sendes over 
hele Jorden. Der er virkelig Grund til at lykønske 
med de 15 Aar.“

E.D.R.s Formand modtog paa Foreningens 15 Aars 
Fødselsdag Lykønskningstelegrammer fra Viborg Af
deling samt 2NU.
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Ultrakortbølge- Antenner

(II)

Foredrag
holdt i den køben
havnske Afdeling 
1. Juni 1942

ai Civiling.
H. C. Jørgensen

OZ7N

4. Fødeledninger
Feedere kan enten være afstemte eller uafstemte, 

og her er afstemte Feedere almindeligt anvendt af de 
fleste Amatører og skal derfor kun kort omtales. Fig. 
4a og b viser, hvorledes en afstemt Feeder, som be-

staar af to Lechertraade med en indbyrdes Afstand 
af 4—6 cm, kan tilkobles en Ultrakortbølgesender. 
Fig. 4a angiver en parallelafstemt Feeder, hvor man 
har en Spændingsbug ved de to Instrumenter, og 4b 
viser en serieafstemt Feeder, hvor der ved Instru
menterne er et Spændingsminimum. Feederne skal 
saa vidt muligt være et lige eller ulige Antal kvarte 
Bølgelængder, alt eftersom Antennen fødes i en 
Spændings- eller Strømbug, men kan desuden af
stemmes ved Hjælp af Kondensatorerne Cp og C3. 
Arrangementet 4b er at foretrække, da man bedre 
kan afbalancere de to Grene, saaledes at Udstraalin- 
gen fra Feederen er mindst mulig.

At Antennen er strømfødet vil sige, at den fødes 
i Midtpunktet, hvor Strømmen er størst, som en Di
polantenne, medens en spændingsfødet Antenne fø
des i den ene Ende, hvor Spændingen er størst, som 
en Zeppelin-Antenne. Langs Feederen danner der sig 
staaende Bølger, men da Strømmene i Feedertraa- 
dene er modsat rettet, ophæves Virkningen udadtil,

saaledes at Udstraalingen kun er ringe. Hvis Feede
ren er lang (adskillige Bølgelængder) og ikke kan 
komme til at hænge fuldstændig frit, kan en afstemt 
Feeder ikke anbefales ved ultrakorte Bølger. Des
uden kan eventuel Udstraaling fra Feederen ændre 
Antennens Udstraalingsforhold og derved gøre den 
mindre effektiv. Man anvender derfor ved Ultrakort - 
bølgeantenner saavidt muligt uafstemte Feedere. 
Disse findes i to Former, nemlig som Parallellednin
ger og som koncentriske Rørledninger. Fig. 4c viser 
en Parallelledning, hvor Diameteren af de to Traa- 
de er 2a, medens Afstanden mellem Traadene er b. 
Tænker man sig, at Parallelledningen er uendelig 
lang, og maaler man Impedansen mellem de to Le
dere, vil det vise sig, at den er ren ohmsk og kan 
udtrykkes ved Formlen:

Rk = 276 • 10g • b/a Ohm
Rk kaldes Parallelledningens karakteristiske Mod

stand og belaster en Sender med Modstanden Rk, 
saafremt Parallelledningen selv afsluttes med Mod
standen Rk. Parallelledningen skal derfor tilsluttes 
Antennen i Punkter, hvor Antenneimpedansen er lig 
den karakteristiske Modstand.

Naar Feederen er afsluttet rigtigt, vil der langs 
den ikke dannes staaende Svingninger, men Strøm og 
Spænding vil være tilnærmelsesvis konstante, idet de 
dog aftager lidt langs Feederen paa Grund af dennes 
Dæmpning. Hvilke Værdier kan Rk nu have for en

saadan Feeder, der skal anvendes til en Ultrakort- 
bølgeantenne?

I Praksis vil Værdien for Rk ligge mellem 450 og 
600 Ohm. Er Traadtykkelsen 2a = 2 mm, svarer det 
til:

Rk = 450 Ohm Afstanden b           = 4,3 cm 
„   = 500 „ „ = 6,5 „
„   = 600 „ „              = 15

Af mekaniske Hensyn bør b næppe være mindre 
end 5—6 cm, saa meget mere som Dæmpningen for
mindskes, naar Afstanden b vokser. Paa den anden 
Side er det en Fordel, at Afstanden mellem Traa-
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dene kan blive saa lille som mulig, da Straalingen 
fra Feederen derved kan holdes nede. 600 Ohm er 
en meget anvendt Værdi for Rk, men ved Ultrakort
bølger bør man gaa lidt ned og regne med R^ = 
500 Ohm som Standardværdi.

I Halvbølgeantennens Midtpunkt er Impedansen 
ca. 80 Ohm, saa Parallelledningen kan ikke benyttes 
direkte til Strømfødning af en Antenne. Tilslutnings- 
punkterne skal ligge et Stykke paa hver Side af 
Midtpunktet, hvor Impedansen er 500 Ohm, og Im
pedansen er her ikke ren ohmsk men af reaktans- 
agtig Karakter. Imidlertid viser det sig, at Tilpasnin
gen ved Antenner ingenlunde behøver at være fuld
kommen. Man kan udmærket tillade en Impedans
forskel paa 20—25 % og alligevel faa en tabsfri 
Feeder. Tilpasning af en Feeder kan, som det skal 
vises senere, foretages paa forskellig Maade.

Paa Fig. 4d er angivet en koncentrisk Rørlednings- 
feeder, hvor den inderste Leders ydre Diameter er 
benævnt d, og den yderste Leders indre Diameter D. 
Den karakteristiske Modstand for en Rørledning 
kan bestemmes af Formlen:

Rk = 138 • log D/d Ohm
Rørledningens karakteristiske Modstand vil i Al

mindelighed være mindre end Parallelledningens, og 
undersøger man Tabene for en Rørledning, vil det 
vise sig, at for en bestemt Værdi af Forholdet D/d 
faar man mindste Dæmpning. Er Betingelsen 
D = 3,6 d opfyldt, giver en Rørledning og en Paral
lelledning samme dielektriske Tab, saafremt man for 
sidstnævnte har, at b/2a = 2 (Forholdet mellem Led- 
ningsafstand og Traadtykkelse). Da dette Forhold 
sædvanligvis er større end 2, kan det siges, at en 
Rørledning giver større dielektriske Tab end en Pa
rallelledning. Derimod har Rørledningen praktisk 
talt ingen Straalingstab. D = 3,6 d giver Rk = 
77 Ohm.

Rk bør saa vidt muligt være af Størrelsen 70—80 
Ohm, og dette er saa meget gunstigere, som Straa- 
lingsmodstanden for en Halvbølgeantenne er 73 
Ohm. Rørledningen er derfor overordentlig anven
delig som Feeder for en strømfødet Halvbølgean- 

 tenne. Tabene i en Rørledning bestaar af to Faktorer, 
hvoraf den ene afhænger af den indre Leders Dimen
sioner og Dielektrikum mellem den og det omgivende 
Rør og er proportional med sqr(f)og sqr(E) medens den 
anden Faktor afhænger af Dielektrikumets Tabsvin- 
kel.

For en god Feeder med Luftmellemrum er første 
Faktor alt overvejende. Ved 56 MHz er Tabet, naar 
den indre Leder er 1 mm og Rk = 77 Ohm 0,045 
db/m, d. v. s. man faar 10 %’s Tab ved en Rørlængde 
paa 9 m. Ved en Rørlængde paa 66 m er Energien 
faldet til Halvdelen, saa man ser, at en Rørlednings- 
feeder helst ikke maa være længere end en Snes 
Meter.

En simplificeret Form for en Rørledningsfeeder 
kan laves ved at lade 4 Traade omslutte den indre 
Leder og forbinde Traadene ved Enderne, men ved 
Ultrakortbølger er en Rørledningsfeeder absolut at 
foretrække. Den er ikke saa let at konstruere for en

Amatør, og der findes da ogsaa i Handelen nogle 
bøjelige Rørledninger, hvor den indre Leder holdes 
paa Plads ved et spiralsnoet Dielektrikum. Den ka
rakteristiske Modstand er forholdsvis høj, ca. 100— 
120 Ohm.

Endelig kan man som Feeder benytte snoet Glans- 
garn, og selv om en saadan Feeder paa Grund af for
holdsvis høje Tab ikke kan anbefales ved Ultrakort
bølger, saa kan den i mange Tilfælde gøre god Fyl
dest, især hvis den ikke bliver for lang (indtil 5 m).

5. Antenneformer
Af de enkle Antenneformer er den simpleste og 

mest anvendte Antenne den horisontale Halvbølge
antenne, som tidligere er omtalt. Længden skal være 
en lille Smule kortere end en halv Bølgelængde, 
nemlig 0,47 X. Antennen udviser Retningsvirkning, 
og Udstraalingen er størst i en Plan, der staar vinkel
ret paa Antennen. Man kan benytte afstemt Feeder, 
men det vil være naturligt at anvende en uafstemt 
Feeder, da Antennen fødes i en Strømbug, og man 
derfor ved Anvendelse af en af de tidligere om
talte Feedere kan faa fuldstændig Tilpasning. Simp
lest er det at bruge en snoet Glansgarnsledning, men 
bedre er det at anvende en Rørledningsfeeder som 
vist paa Fig. 5a.

Ønsker man en Parallelledningsfeeder, kan An
tennen udformes som angivet paa Fig. 5b. Der er her 
benyttet den saakaldte Delta-Tilpasning, hvor man 
kommer med en 500 Ohms Feeder og fører den til 
Antennen i Punkter med ovennævnte Impedans. Di
mensionerne for Delta Feederen fremgaar af Fi
guren.

En anden Udformning er Q-Antennen, som er vist 
paa Fig. 5c. Her fødes Antennen fra 500 Ohms Feede
ren, idet der indskydes et Tilpasningsled, som er λ/4
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langt. Dets karakteristiske Modstand skal være mel
lemproportional med Feeder- og Antenneimpedans, 
altsaa Rt = sqr(Rf • Ra,) og da Rf = 500 Ohm og Ra 
= 73 Ohm, bliver Rt ca. 200 Ohm. Benytter man et 
saadant Tilpasningsled, vil Reflektionerne fra An
tenne og Feeder ophæve hinanden, saaledes at man 
undgaar staaende Bølger. Et Tilpasningsled paa 200 
Ohm kan bestaa af to parallele Rør med 1 cm’s ydre 
Diameter og med et Mellemrum paa 2 cm.

Det er tidligere omtalt, at en Ultrakortbølgeantenne 
ikke maa være for selektiv, og at man undgaar dette 
ved f. Eks. at lave Antennen af Rør. En Udformning 
af en ikke selektiv Antenne er vist paa Fig. 5d, hvor 
der til en almindelig Dipol er føjet et gennemgaaende 
Parallelstykke. Antennen kan fødes direkte fra en 
500 Ohms Feeder.

Den vertikale Halvbølgeantenne giver god horison
tal Udstraaling og er ikke retningsbestemt. Den kan 
udformes som vist paa Fig. 5e, hvor den nederste

Antennedel er et Rør, der omgiver Feederen. Man 
opnaar herved at føre Feederen til Antennens Midt
punkt uden at indvirke paa Antennens Straalingsfelt.

I Stedet for at lade den nederste Antennehalvdel 
være et Rør kan den bestaa af 4 Stænger, men des
uden kan man lade Stængerne gaa vandret ud fra 
Fødepunktet og faar da den saakaldte Brown An
tenne (Fig. 5f). Straalingsmodstanden for sidst
nævnte er temmelig lav (21 Ohm), og der maa derfor 
laves en gradvis Indsnævring af Rørfeederen, hvor 
denne nærmer sig Fødepunktet.

Neutrofon- 
Modeller 
1943

Sølvsegl de Luxe

Gennem flere Aar har Neutrofons Sølv- og Guld- 
segl-Apparater hævdet sig blandt Eliten af den dan
ske Radioindustris Frembringelser, og Firmaets 3 
Modeller til den kommende Sæson er værdige Arv
tagere af tidligere Aars Typer. De nye Modeller bæ

rer Betegnelserne Sølvsegl 4204, Sølvsegl de Luxe 
4305 og Guldsegl 4309.

I Overensstemmelse med Tidens Krav er alle Mo
deller forsynet med den allerede kendte Baandspred- 
ning for KB-Radiofoniomraaderne. Paa dette Felt 
har Neutrofons Teknikere ydet en bemærkelsesvær
dig Indsats. Som bekendt kan det have sine Vanske
ligheder at holde KB-Stationerne indenfor Stations- 
felterne, naar Omraaderne er spredt for meget — et 
Problem, der tilsyneladende kun kan løses ved at 
snævre Omraaderne sammen, saa Frekvensdriften 
kun udgør en lille Procentdel af Omraadets Bredde 
paa Skalaen. Men paa Neutrofon er man gaaet en 
anden Vej. Teknikerne har taget Tyren ved Hornene 
og systematisk søgt efter Aarsagerne til den kedelige 
Ufuldkommenhed ved Baandspredningen. Disse Un
dersøgelser har ført til en gennemgribende Ændring 
af Apparaternes HF-Del, hvorved det er lykkedes at 
opnaa en næsten fuldstændig Frekvensstabilitet, og 
samtidig har man været i Stand til at bibeholde den 
ideelle Baa.ndspredning, hvor KB-Stationerne i hvert 
af Omraaderne er fordelt over Skalaen i hele dens 
Længde.

Radiopressen om E. D. R.
I „Radio Magasinet“ for September skriver Bladets Redak

tør, Gerh. Hansen, OZ7G, følgende i Anledning af E.D.R.s 
Fødselsdag:

„Eksperimenterende Danske Radioamatører, danske Kort
bølgeamatørers Forening, har i disse Dage bestaaet i 15 Aar, 
idet Foreningen ved et maalbevidst Arbejde fra en ganske 
lille Begyndelse for de mange Aar siden har arbejdet sig op 
til en stor og stærk Forening med Medlemmer fra alle Sam
fundslag. Radiomagasinets Medarbejdere har været Medlem
mer i mange Aar, og en Mængde af Teknikere indenfor Ra
diofoni og Radioindustri arbejder med i Foreningens Kreds, 
ligesom E.D.R. har betydet meget for Industrien derigennem, 
at den har givet unge Mennesker saa stor Indsigt i Radio
arbejdets Problemer, at mange senere har kunnet gaa ind 
i Radioindustrien og ydet værdifuldt Arbejde i den hastige 
Udvikling. E.D.R. har derfor haft sin store Betydning for vort 
Land og vil have det, saa længe Foreningen holder den Li
nie, den saa smukt har fulgt gennem de forløbne 15 Aar.

Det er ejendommeligt at se, at den nuværende Tid, hvor al 
Amatørsending er forbudt, og hvor alle Amatørstationer er 
opmagasinerede hos Myndighederne, ikke har medført nogen 
Nedgang i Medlemstallet, idet E.D.R. ved 15 Aars Dagen staar 
med sit hidtil højeste Medlemsantal. Dette skyldes utvivlsomt, 
at Foreningens Ledelse med stor Dygtighed har kunnet føre 
Medlemmerne ind i forskellige andre Grene indenfor Radio
eksperimenternes store Felt, saaledes at det i Dag er teknisk 
Undervisning, Foredrag, Bygning af Modtagere og Forstær
kere, Maalinger og mange andre Ting, der tages op til Be
handling. Hertil har Foreningens udmærkede Medlemsblad 
„OZ“ i høj Grad medvirket. Bladet er det typiske Medlems
blad, levende og godt og aabent for alle Medlemmer, saavel 
med tekniske Artikler som med Kritik og Polemik. Inden 
E.D.R. blev en stor Forening med eget Medlemsblad havde 
det Plads for Stof i forskellige Radiotidsskrifter, og „Radio 
Magasinet“ havde ogsaa i nogle Aar den Glæde at kunne huse 
Foreningens Medlems-Sider.

Foreningen blev startet for 15 Aar siden af nogle faa Poly
teknikere og var i den første Tid nærmest en københavnsk 
Forening, hvor især stud. polyt.’er med Elektricitet som 
Speciale mødtes. Derpaa blev der oprettet Underafdelinger 
rundt omkring i Landet, hvor Radioamatørerne gjorde et 
godt Arbejde. Og gennem Aarene fik Foreningen det udpræ
gede Lands-Samarbejde i Gang, som nu gør E.D.R. til saa 
stærk en Sammenslutning.

E.D.R.s Betydning er uomtvistelig. Vi ønsker til Lykke med 
de 15 Aar og haaber, at Senderne snart kan bruges igen.“

G. H.
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dr  RUBRIKKEN

Redigeret af Kirødi E.

FM og- Ultralkortebølger
Fra første tekniske Kontor (P&T) har vi modtaget 

nogle Aflytningsresultater, der er opnaaet i de sidste 
Maaneder. Det er kedeligt, at det ikke er E.D.R.s 
Medlemmer, der gennem FM-Testen tilvejebragte 
disse Resultater, men P&Ts egne Teknikere, der har 
maattet rejse Landet rundt og gøre deres Erfaringer. 
Det blev, da FM-Testen startede, udtalt, at der sik
kert var Mulighed for at høre FM-Senderen ogsaa 
udover de 50 km, som angaves som Senderens Ræk
kevidde. (Se f. Eks. „OZ“ April 41 Side 63). Det er 
beskæmmende at se, at der kun var een Amatør 
udenfor København, som havde den Tro paa Mulig
hederne, at han satte sig til at lytte efter FM-Sen- 
derens Signaler. At han ogsaa opnaaede at høre dem, 
regner han sikkert selv for et Held, men første Tek
niske Kontors Aflytningsresultater siger noget der
om:

„De omhandlede Forsøg er opnaaet ved Benyttel
sen af en transportabel Modtager med 1 HF-Trin,

1 Blandingsrør — separat Oscillator, 1 MF-Trin, 2 
Begrænsertrin, 1 Frekvensdetektor og 1 LF-Trin — 
altsaa en Modtager, der er noget simplere end den, 
der fornylig blev beskrevet i „OZ“ af Ingeniør Gra- 
venhorst. Som Antenne anvendtes en lodret Dipol 
bestaaende af 2 Automobilantenner hver ca. 150 cm 
lange.

Der er udført Forsøg følgende Steder:
Aarhus. (Marselisvej) Højde ca. 15 m, Afstand ca. 
156 km. Antennen ophængt i ca. 8 m høj Flagstang. 
Modtagningen varierede fra uhørlig til „Tale let 
forstaaelig“.
Agri Bavnehøj. (Mols) Højde ca. 137 m, Afstand ca. 
140 km, Tale fuldt forstaaelig.
Ejer Bavnehøj. Højde ca. 172 m, Afstand ca. 175 km, 
Antennen anbragt i 10 m Taarn. Senderen høres kon
stant og fuldt forstaaelig.
Himmelbjerget. Højde ca. 147 m, Afstand ca. 185 km. 
Antennen anbragt paa Vandtaarn ved Himmelbjerg- 
gaard. Senderen høres forstaaelig, men ikke saa kraf
tigt som paa Ejer Bavnehøj.

Programmet for FM-Udsendelserne er stadig som 
anført i Generaldirektoratets Brev af den 6. Januar. 
Dog foretages der nu i Almindelighed ogsaa Udsen
delser Mandag og Tirsdag, saaledes at der i Reali-

Lægrringr, OZ-DR152

teten er daglige FM-Udsendelser Kl. 15,00—23,00. 
Onsdag og Torsdag sendes AM i Tiden Kl. 14,00—ca. 
14,50 af Hensyn til Sammenligning AM-FM.“

Det er altsaa muligt at høre FM-Senderen ogsaa 
udenfor Københavns nærmeste Omegn. Udsendel
serne med AM giver de Amatører, som ikke ønsker 
at bygge en speciel Modtager Lejlighed til Forsøg 
med almindelige Modtagere. Den Modtager, der er 
benyttet til ovennævnte Aflytninger, kan let sam
menstilles efter de givne Oplysninger og Ingeniør 
Gravenhorsts Artikel her i „OZ“. Endvidere kan en
hver jo bygge „efter de for Haanden værende Kom
ponenters Princip“. Der er Muligheder nok for en 
vaagen Amatør, der vil i Gang med et interessant 
Arbejde og støtte E.D.R.s Prestige.

Antenneproblemet behandler OZ7N jo i Øjeblikket 
her i „OZ“, og P&T Resultaterne synes at pege hen 
imod, at jo højere Antennen er, des bedre Aflytning. 
En opfindsom Amatør, der ikke paa anden Maade 
har Mulighed for et godt Resultat, kunde jo f. Eks. 
sætte en Antenne op ved Hjælp af en Drage; det er 
med Held blevet gjort i U.S.A.

Noget helt andet er, at der er meget andet at gøre 
ved U.H.F. end Aflytning af FM-Senderen. En me
get aktiv DR-Amatør har sendt os en Rapport over 
noget „mærkeligt“, han har hørt i Omraadet mel
lem 5,1 og 6,3 m. Eftér Rapporten at dømme er det 
en Øvelse af et amerikansk Amatørkorps. Der var 
mere end en halv Snes Stationer i Gang samtidigt. 
Der blev skiftet meget hurtigt, og Svarene kom paa 
samme Frekvens. Teksten bestod af fircifrede Tal og 
Kodeord. At Svarene blev afgivet paa samme Fre
kvens tyder paa en meget stor Frekvensstabilitet i 
de benyttede Apparater. Rapporten er interessant 
paa mange Punkter, men det vil vi ikke komme ind 
paa her. Vi nævner den blot for at vise, at de Ama
tører, som stædigt holder fast ved U.H.F., ogsaa 
af og til kan opleve noget interessant.

U.H.F. er et Felt med store Muligheder, men kræ
ver en noget større Energi fra Amatørens Side end 
Fortidens QSL-Jagt, ligesom den kræver en solid 
teknisk Viden, hvis Arbejdet skal have nogen praktisk 
Betydning. Der er i Dag ingen Tvivl om, at Fremti
den vil bringe praktiske Anvendelser af U.H.F., som
vi i Dag ikke drømmer om. Danske Amatører vil
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kunne gavne sig selv og E.D.R. ved at ofre noget 
mere paa Arbejdet med U.H.F. i Øjeblikket. P&T 
giver os Lejlighed til at gøre dette Arbejde efidnu 
mere interessant ved stadig at udsende Programmer 
over FM-Senderen til Trods for, at der kun er me
get faa, der aflytter disse Udsendelser.

Det var maaske et Forsøg værd at gentage FM- 
Testen under en eller anden Form og haabe paa, at 
der nu var adskilligt flere, som gav sig i Lag med 
Opgaverne paa U.H.F.

Fra Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæ
senet har vi modtaget det sidst udkomne Bind af 
den Række Lærebøger, som Generaldirektoratet har 
ladet udarbejde til Brug paa Post-og Telegrafvæse
nets Kursus og Fagprøver.

Af de foregaaende Bind kender vi kun det første 
Bind, der benævnes A og omhandler Elektroteknik. 
Vi vil meget anbefale at anskaffe sig dette Bind, før 
man gaar i Gang med det sidste, der omhandler Ra
dioteknik og benævnes Bind F. Det sidste Bind er 
næsten uden Værdi alene, blandt andet paa Grund 
af de stadige Henvisninger til Bind A. Naar dette er 
sagt, kan vi kun anbefale Bøgerne, der indeholder 
alt, hvad en Radioamatør kan vente at have nogen 
Gavn af, og enhver Radiotekniker vil med disse Bø
ger være paa sikker Grund under Udøvelsen af sit 
Fag.

Den tilsendte Bog er paa 216 Sider med 214 Foto
grafier og Tegninger. Indholdet spænder over alt fra 
Senderens Oscillator over Antennen, Forplantningen 
i Rummet, Modtagerantennen og Modtagerens Virke- 
maade indtil Telefonen. De viste Eksempler er en Del 
udenfor det almindelige, idet de er taget fra den 
kommercielle Praksis, men dette kan kun være et 
Plus for Amatøren, der her faar et Indblik i Sendere 
og Modtagere, der skal benyttes i dagligt Arbejde 
paa Radiostationer, hvor Apparaternes sikre Drift 
spiller en større Rolle end ved Amatørens Experi- 
menter. Bogens Forfatter, Telegrafingeniør cand. 
polyt. G. E. R. Bramslev, er saa velkendt blandt dan
ske Kortbølgeamatører, at yderligere Præsentation er 
unødvendig.

Til Slut skal lige nævnes, at Bogen kan købes paa 
alle Landets Postkontorer. Leveringstiden er en Dag 
eller to, alt efter hvor langt Postkontoret ligger fra 
Generaldirektoratet i København. Prisen er Kr. 4,50.

K. E. L.

Generalforsamling i 
E.D.R.

E.D.R.s Generalforsamling afholdes i Aar Søndag 
den 27. September Kl. 14,00 paa „Folkets Hus“, 
Amaliegade, Aarhus. Dagsordenen omfatter:

1. Valg af Dirigent.
2. Formanden aflægger Beretning.
3. Kassereren fremlægger Regnskabet i revideret 

Stand.
4. Eventuelle Forslag til Vedtægtsændringer.
5. Almindelig Drøftelse af Foreningens Virksom

hed.
6. Valg af Formand.
7. Valg af 6 andre Bestyrelsesmedlemmer og 2. 

Suppleanter.
8. Valg af 2 Revisorer og 1 Suppleant.
9. Eventuelt.
Til Punkt 4 er der indkommet Forslag om fuld

stændig Revision af E.D.R.s Love. Forslaget til nye 
Vedtægter findes aftrykt omstaaende i Henhold til 
Vedtægternes § 8.

Under Punkt 9 behandles Forslag fra Kreds 8 om 
Udvidelse af Kredsenes Antal i Henhold til tidligere 
indsendte Forslag.

Der tilstedes kun Adgang til Generalforsamlingen 
mod Forevisning af gyldig Kontingentkvittering for 
Juli Kvartal 1942. Samme Kvittering benyttes ved 
Afstemning med Fuldmagt.

Bestyrelsen.
Program for Dagen:

Kl. 10,00 prc.: Besøg paa Universitetets Højspæn- 
dingslaboratorium. Mødested: Universitetets Hoved
bygning. Der indlades ikke Besøgende efter Kl. 10,00.

Kl. 14,00: Generalforsamling i „Folkets Hus“, 
Amaliegade.

Kl. 15,00: Fælles Kaffebord, hvorefter Generalfor
samlingen fortsættes.

Kl. 18,00: Middag. Der serveres Steg og Dessert for 
en Pris af Kr. 3,50 pr. Kuvert. Bestilling ved Kaffe
bordet.

Dersom Tiden tillader det, vil der om Aftenen 
blive forevist Farvefilms, ligesom der bliver afholdt 
Auktion over medbragt Radiomateriel. Saafremt til
rejsende Amatører ønsker at medbringe Frokost, vil 
der være reserveret Lokaler dertil. Frokosten indta
ges umiddelbart efter Besøget paa Universitetet.

Dansk Tidsskrift-Index
Syvogtyvende Aargang af ovennævnte Index er ud

kommet. Det er et stort Værk, som indeholder en 
systematisk Fortegnelse over Indholdet af ca. 260 
danske og en Del andre nordiske Tidsskrifter i 1941, 
deriblandt „OZ“. Indexet er udgivet af Statens Bi
bliotekstilsyn og udarbejdet af Biblioteksdirektør Th. 
Døssing og Biblioteksinspektør Robert L. Hansen. 
Det er i Kommission hos Nyt Nordisk Forlag, Arnold 
Busk, København.
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Forslag til nye Vedtægter
for Landsforeningen Experimenterende 
Danske Radioamatører

§ 1.
Foreningens Navn er „Experimenterende Danske Radio

amatører“, forkortet E.D.R. Foreningen er den danske Af
deling af „The international Amateur Radio Union“ (I.A.R.U.) 
og „Nordisk Radio Amatør Union“ (N.R.A.U.).

§ 2.
E.D.R.s Formaal er at samle alle danske Kortbølgeinter- 

esserede, virke for Kortbølgeradioens Udvikling og Forbed
ring af Kortbølgeamatørernes Arbejdsvilkaar og tekniske 
Kunnen samt repræsentere Kortbølgeamatørerne overfor an
dre lignende Organisationer, Post- og Telegrafvæsenet og an
dre Myndigheder.

§ 3.
E.D.R. udsender den 15. i hver Maaned sit eget Medlems

blad „OZ“, der redigeres af en Hovedredaktør og en Teknisk 
Redaktør. Hovedredaktøren er ansvarlig overfor Presseloven.

§ 4.
Foreningen opretholder til Brug for sine Medlemmer en 

QSL-Central, der ledes af en QSL-Ekspeditør, og som sam
arbejder med de tilsvarende Centraler i andre Lande. Saa- 
fremt der i et Land findes mere end een Kortbølgeforening, 
og een af disse er en Afdeling af I.A.R.U., finder Samarbejde 
kun Sted med denne Forening. QSL-Centralen ekspederer 
ikke QSL-Kort til eller fra ulicenserede danske Sender
amatører.

§ 5.
Hvor flere Medlemmer af E.D.R. bor samlet, f. Eks. i en 

enkelt By, nærliggende Nabo-Byer eller et passende Land
distrikt, kan disse danne en lokal Afdeling af Foreningen og 
igennem Samarbejde virke for E.D.R.s Program. De lokale 
Afdelinger er helt igennem selvstændige; dog skal eventuelle 
Love for saadanne Afdelinger godkendes af E.D.R.s Ledelse, 
forinden de faar Gyldighed.

§ 6.
Medlemskontingentet er 12 Kr. pr. Aar eller 3,50 Kr. pr. 

Kvartal. For Medlemmer med Bopæl indenfor Københavns 
Lokalportoomraade andrager Kontingentet dog 16 Kr. pr. 
Aar eller 4,50 Kr. pr. Kvartal, hvoraf 4 Kr. pr. Aar hen
holdsvis 1 Kr. pr. Kvartal ubeskaaret udbetales den køben
havnske Afdeling til lokalt Foreningsarbejde. Ved Indmeldel
sen betales et Indskud paa 3,50 Kr., hvori er inkluderet Til
sendelsen af Foreningens Emblem, Vedtægter samt Med- 
lemscertifikat. Kontingentet betales forud, og undlader et 
Medlem at betale sit Kontingent rettidigt, betragtes Vedkom
mende som slettet af Medlemslisten. Saafremt slettede eller 
udmeldte Medlemmer paany ønsker at blive Medlem af 
E.D.R., skal der betales nyt Indskud.

§ 7.
Foreningens økonomiske Anliggender administreres af en 

Kasserer, og Regnskabsaaret er fra 1. Juli—30. Juni. Regn
skabet omfatter Kasseregnskab og Statusopgørelse pr. 30. 
Juni.

§ 8.
Foreningen ledes af en Bestyrelse, der bestaar af en For

mand og 6 andre Medlemmer. Formanden indkalder til Be
styrelsesmøde, saa ofte han finder det fornødent, eller naar 
mindst 3 Bestyrelsesmedlemmer begærer det. Bestyrelsen 
vælges for et Aar ad Gangen paa den ordinære Generalfor
samling, og Genvalg kan finde Sted.

§ 9.
Paa sit konstituerende Møde vælger Bestyrelsen blandt sine 

Medlemmer Næstformand og Sekretær. De daglige Forret
ninger varetages af et Forretningsudvalg, der bestaar af For
manden, Næstformanden og Sekretæren. Hver Maaned ud
sender Formanden til de øvrige Bestyrelsesmedlemmer, Re
daktørerne samt Kassereren en Beretning om Forretningsud
valgets Arbejde i den forløbne Maaned. Bestyrelsen udpeger 
paa sit konstituerende Møde endvidere Kassereren, QSL- 
Ekspeditøren, Hovedredaktøren, Teknisk Redaktør samt en 
Leder af Modtageramatørernes Arbejde (DR-Leder). Kassere
ren, Hovedredaktøren og Teknisk Redaktør har, saafremt 
de ikke i Forvejen er Bestyrelsesmedlemmer, Ret til at over
være Bestyrelsens Møder uden Stemmeret.

§ 10.
Saafremt et Medlem modarbejder E.D.R. eller ved sin Van

del findes at være til Skade for E.D.R.s Renomme, kan Be
styrelsen udelukke Vedkommende af Foreningen. Udeluk
kelsen gælder kun til den først følgende ordinære General
forsamling, hvor der da skal træffes Afgørelse om Eksklu
sion.

§ 11,
Foreningens højeste Myndighed er Generalforsamlingen. 

Ordinær Generalforsamling afholdes hvert Aar en Søndag 
i September Maaned. Hvert andet Aar afholdes Generalfor
samlingen i København, ellers skiftevis i Odense og Aarhus. 
Dagsordenen skal mindst omfatte:

1. Valg af Dirigent.
2. Forhandlingsprotokollen.
3. Formanden aflægger Beretning.
4. Kassereren fremlægger Regnskabet i revideret Stand.
5. Eventuelle Forslag til Vedtægtsændringer.
6. Valg af Formand.
7. Valg af 6 andre Bestyrelsesmedlemmer og 2 Supplean

ter.
8. Valg af 2 Revisorer og 1 Suppleant.
9. Eventuelt.

§ 12 .
Forslag til Bestyrelses- og Revisorvalgene kan fremsæt

tes paa Generalforsamlingen af ethvert Medlem. Revisorernes 
Mandater følger Bestyrelsens, og Genvalg kan finde Sted. 
Intet Medlem kan undslaa sig ved at modtage Valg til Be
styrelse eller Revision uden fyldestgørnde Grund; dog gæl
der Pligten kun for eet Aar.

§ 13.
Afstemningen ved Formandsvalget og de øvrige Bestyrel- 

sesvalg er skriftlig. Alle andre Afstemninger kan foregaa 
ved Haandsoprækning. Alle Afstemninger afgøres ved simpel 
Stemmeflerhed; dog kræves der % Majoritet blandt de af
givne Stemmer til Vedtagelse af Vedtægtsændringer eller 
Eksklusioner.

§ 14.
Indkaldelse til ordinær Generalforsamling sker ved Be

kendtgørelse i „OZ“ med mindst 14 Dages Varsel. Samtidig 
med Indkaldelsen meddeles Dagsordenen. Eventuelle For
slag til Optagelse paa Dagsordenen under Punkt 5 og 9 maa 
være Bestyrelsen i Hænde senest den forudgaaende 1. Au
gust. Forslag til Vedtægtsændringer skal meddeles i deres 
Helhed i „OZ“ samtidig med Indkaldelsen til Generalfor
samlingen. En Generalforsamling er kun beslutningsdygtig 
i Sager, der findes optaget paa Dagsordenen; dog kan Æn
dringsforslag stilles paa Generalforsamlingen.

§ 15.
Adgang til Generalforsamlingen tilstedes kun mod gyldig 

Kontingentkvittering for det Kvartal, i hvilket Generalfor
samlingen finder Sted. Generalforsamlingen er kun beslut
ningsdygtig, naar mindst 10 °/o af Medlemmerne er repræ
senteret. Er Generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, ind
kaldes skriftligt til en ny, der afholdes een af de tre følgende 
Søndage. Den anden Generalforsamling er beslutningsdygtig 
uanset Antallet af repræsenterende Medlemmer. Ved Af
stemninger kan fraværende Medlemmer lade sig repræsen
tere ved Fuldmagter.

§ 16.
Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes af Besty

relsen, naar den finder det fornødent, eller naar mindst 10 % 
af Medlemmerne skriftligt og med Angivelse af Forhand
lingsgrundlag har begæret det. Betingelserne for Indkaldelse, 
Adgang, Beslutningsdygtighed og Benyttelse af Fuldmagter 
er ganske som ved den ordinære Generalforsamling. Saafremt 
Indkaldelsen er foranlediget af Medlemmerne, skal den frem
komme hurtigst muligt og senest 6 Uger efter, at Bestyrelsen 
har modtaget Begæringen.

§ 17.
Foreningens Opløsning kan kun finde Sted, naar % af For

eningens Medlemmer ved en Urafstemning stemmer derfor. 
Samtidig skal der træffes Bestemmelse om Foreningens 
Formue.
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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 8063v. Afdelingens Girokonto Nr. er 59755. 

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

Maanedens Begivenheder.
Mandag den 10. August demonstrerede DR152 et 

Rørvoltmeter og gennemgik forskellige Opstillinger. 
Konstruktionen viste sig at have stor Interesse for 
Medlemmerne, og der var flere, der vilde bygge sig 
et lignende Rørvoltmeter. Mandag den 17. var der 
Kredsmøde. OZ7SN genvalgtes til Kredsleder. Under 
Eventuelt blev der en ret livlig Diskussion paa Grund 
af nogle Forespørgsler fra DR152. Mandag den 24. 
August havde vi en udmærket Fotoaften, idet Foto
handler Torkild Henriksen holdt et interessant Fore
drag om teknisk Fotografering med særlig Henblik 
paa Kortbølgeamatørernes Nytte af at kunne tage 
gode Billeder af deres Modtagere. Endvidere demon
strerede Hr. Henriksen, hvorledes man let kunde 
foretage Reproduktioner af Diagrammer. Et Diagram 
fra „OZ“ blev reproduceret, og det viste sig, at Re
produktionen var lige saa god som det originale Dia
gram. Mandag den 31. August havde vi Auktion over 
Radiodele.

OZ5Z / OZ7SN.
Program for den kommende Maaned:

Mandag den 14. September. Ordinær Generalfor
samling. Dagsorden ifølge Vedtægterne. Da der er 
meget vigtige Ting paa Dagsordenen, anmodes alle 
Medlemmerne om at give Møde.

Mandag den 21. September. Diskussionsaften. 
Emne: Sendere for Kortbølgeamatører.

Mandag den 28. September. Alm. Mødeaften.
Mandag den 5. Oktober. Gennemgang af E.D.R.s 

Lærebog.
Mandag den 12. Oktober. Foredrag af OZ7GL: 

Mine Oplevelser som Radiotelegrafist paa Island.
Morsekursus. Der er endnu nogle Pladser ledige 

paa Afdelingens Morsekursus, der begynder omkring 
1. Oktober, saafremt det fornødne Antal Deltagere 
melder sig.

OZ7SN.
Kreds 4

Kredsmødet i Odense begyndte med et Besøg paa 
Odense Statsbanestation, hvor de over 25 Deltagere 
blev sat grundigt ind i det store og indviklede Appa
rat, der hedder Sikkerhedstjenesten. Besøget var ud
mærket arrangeret, og det tjener OZ2ED til Ære, at 
det lykkedes, og at Besøget i det hele taget kunde fin
de Sted. Efter mere end to Timers Rundgang i de for
skellige Afdelinger paa Stationen skiltes Deltagerne 
for senere at samles til selve Kredsmødet. Det var

glædeligvis mange, der havde Damer med, og de fik 
under Mødet et lille Indblik i Arbejdet indenfor 
Kredsen. OZ2ED aflagde Beretning for det forløbne 
Aar; denne affødte en Del Diskussion og blev een- 
stemmigt vedtaget. Som ny Kredsleder valgtes 
OZ5AC. Efter Mødet vandrede hele Forsamlingen, 
ca. 30 Medlemmer med Paarørende, til Møntergaar- 
den, hvis store og smukke Samlinger blev beset med 
Interesse. Om Aftenen samledes vi i vore Lokaler, 
hvor der var nogle Timers kammeratligt Samvær.
— Det blev en god Dag for Kredsen og for E.DR.

OZ5AC.

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

fon 5491.

Odense afholder sin halvaarlige Generalforsamling 
Onsdag den 16. September Kl. 20 prc. i Lokalerne, 
Nedergade 18.

Dagsordenen er:
Punkt 1 Valg af Dirigent

„ 2 Formanden aflægger Beretning 
„ 3 Kassereren aflægger Regnskab 
„ 4 Valg af to Bestyrelsesmedlemmer samt

1 Suppleant 
„ 5 Valg af Revisor samt 1 Suppleant 
„ 6 Eventuelt.

Program for Kursus i Vinter (Lærebog og Morse) 
tilrettelægges paa Generalforsamlingen. Derfor: Mød 
alle og vær med i Arbejdet!

OZ2KG.
Kreds 5

Haderslev Afdeling
Mødet den 9. August hos DR552 var sløjt besøgt, 

idet der kun var mødt 5 Medlemmer. DR552 fortalte 
interessant og indgaaende om Ohms Lov. Den 23 Au
gust afholdtes Mødet hos OZ7CN. Til dette Møde var 
ogsaa kun mødt 5 Medlemmer. 7CN demonstrerede, 
hvorledes en Super blev trimmet, og viste, med hvil
ke simple Midler en Maalesender kan bygges.

Maanedens Program :

Søndag den 20. September afholdes Møde i Aaben
raa. Kl. 14 mødes vi paa „Folkehjem“. Kl. 14,30 af
lægger vi Besøg paa Glødelampefabriken „Dan“. Ef
ter Besøget er der fælles Kaffebord og kammerat
ligt Samvær paa „Folkehjem“. Ved Kaffebordet vil. 
der blive afholdt en Pakkefest. Vi beder de Medlem
mer, der kan, medbringe en Pakke af Værdi mindst 
1 Kr. Medlemmer fra andre Afdelinger er særdeles 
velkomne. Der startes fra Torvet i Haderslev Kl. 
12,30 pr. Cykle. Medlemmer, der ønsker at benytte 
Toget, kan rejse fra Amtsbanegaarden Kl. 11,45.
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Søndag den 4. Oktober afholdes Møde hos DR543, 
Hans Schütz, St. Klinkbjerg, Haderslev. DR543 vil 
fortælle om forskellige Modulationsmetoder.

Vel mødt!
OZDR542.

Kreds 7 
Randers Afdeling1

Det sædvanlige Maanedsmøde afholdes Lørdag den 
19. September hos DR319, Bankassistent Berg Mad
sen, Hobrovej 32. OZ3G vil demonstrere sin Katode- 
straaleoscillograf og forklare dens Brug.

OZ-DR319.

Kredsmødet i Horsens.
Søndag den 30. August afholdtes i Horsens et vel

lykket Kredsmøde for Kreds 7. Mødet havde samlet 
30—40 Deltagere til Trods for, at Vejret lagde alle 
Hindringer i Vejen, hvorfor mange udenbys Ama
tører svigtede. Horsens-Amatørerne beværtede ogsaa 
denne Gang de udenbys Gæster med Middagsmad.

Kl. 14 samledes man ved Kaffebordene i Lokal
afdelingens Lokale, hvor Kredslederen, OZ3FM, bød 
Deltagerne Velkommen, idet han rettede en særlig 
Velkomst til 2Q, der var Dagens Foredragsholder og 
havde ofret baade Tid og Penge for at komme til 
Stede. Efter Kaffen blev Bordene ryddet, og 2Q holdt 
et yderst interessant Foredrag om Radiohusets tek
niske. Indretning, og saavel gennem Tekst som for
trinlige Lysbilleder fik Tilhørerne et Indtryk af den 
danske Radiofonis Højborg. Foredraget hilstes med 
stort Bifald.

Ved selve Kredsmødet valgtes Medlem Nr. 1047 
til Dirigent, og OZ3FM aflagde derefter Beretning 
for den forløbne Periode og omtalte E. D. R.s Stilling 
i Dag. 3FM fremhævede særligt de fire Faktorer: 
Kammeratskab, Sammenhold, Taalmodighed og Dyg
tiggørelse. Endvidere oplyste 3FM, at Kreds 7 i Dag 
er E.D.R.s største Kreds. Beretningen godkendtes een- 
stemmigt. Som Kredsleder genvalgtes OZ3FM med 
Akklamation. Man drøftede paa Mødet E.D.R.s in
terne Forhold, og 3FM, 3XA, DR341, 4JJ m. fl. havde 
Ordet. Debatten var temmelig langvarig, men Dis
kussionen foregik i Fordragelighed og var saglig. 
Efter at endnu nogle Amatører havde haft Ordet 
under Eventuelt, sluttede Dirigenten Kredsmødet 
med Tak for Ro og Orden. Det skal dog bemærkes, at 
man havde holdt Spisepause under Kredsmødet, og 
senere arrangeredes der Spil om medbragte Pakker. 
Resten af Aftenen forløb med kammeratligt Samvær, 
som sikkert varede ved længe efter, at Referenten 
ved 22-Tiden tog med Toget hjem.

OZ-DR341.
Aarhus Afdeling-

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

Maanedsmøde afholdes Mandag den 21. September 
Kl. 19,30 i Klosterkafeen, Frue Kirkeplads. Program 
som sædvanlig!!!

Denne Aften maa alle E.D.R.-Medlemmer i Aarhus 
og Omegn give Møde, da vigtige Ting i Forbindelse 
med Generalforsamlingen skal drøftes.

OZ3WK.

FOR 10 AAR SIDEN
------------------------------------------------------SEPT. 1 9 3 2  ---------------

„OZ“ 4. Aargang Nr. 9: Ved Helmer Petersens 
Fratræden er Hvervet som E.D.R.s Sekretær over
ladt til OZ1D, mens OZ7F fra og med dette Nummer 
har overtaget Redaktionen af „OZ“. Samtidig ind
føres det Princip, at hvert Nummer bringer en le
dende Artikel. — OZ4H er blandt de nye licenserede 
Amatører, og OZ-DRIOO er nu blevet indregistreret.

E.D.R. har ansøgt Generaldirektoratet om visse 
Lempelser i Licensbestemmelserne, og Resultatet 
meddeles nu. Man er gaaet med til at indføre den 
saakaldte Begynderlicens med Morsehastighed 40 
Tegn i Minuttet, og det kan endvidere lade sig gøre 
at faa Tilladelse til at sende Døgnet rundt paa Be
tingelse af, at Amatørstationerne ikke forstyrrer 
bestaaende Radiotjenester, herunder Radiofonien. 
Derimod kan Generaldirektoratet ikke imødekomme 
E.D.R.s Ønske om at faa Licensafgiften nedsat fra 20 
til 10 Kr. ved Fornyelse.

OZ2Z beskriver sin Radiostation i Thule, og det 
meddeles samtidig, at OZ2E som den første danske 
Amatør har haft QSO med 2Z fra den nye DX-QRA.
— E.D.R.s Aarsregnskab slutter med et Underskud 
paa næsten 550 Kr. — Da den nye Redaktør har øn
sket at arbejde uden Honorar, er „OZ“ blevet udvi
det til 12 Sider. Dette Nummer bringer iøvrigt Re
portage fra OZ7GL’s Afrejse til Island.

OZ7F.

Fra Radio-Tidsskrifternes Verden
Populår Radio, Stokholm, Juli—August.

Radiomusikken og den akustiske Kvalitet, af Erik Holm- 
berg. — Strømstabilisering, af Diplomingeniør Rudolf Schif- 
fel. — Beregning af Udgangstransformatorer, af Civilingeniør 
Holger Marcus. — Rumakustik og Mikrofonplacering, af In
geniør Arne Djurberg. — Decibel, Neper og Phon, af Tek
nolog Nils Hunnefelt. — Apparatserie for Nybegyndere, af
S. Thurlin. — For Servicefolk og Amatører, af Lennart Bjur- 
strom. — Resonans ved Højfrekvens, af Ingeniør Uno Jo- 
hansson. — Spørgsmaal og Svar m. m.

Populær Radio, September.
Dr. phil. og techn. Valdemar Poulsen, Nekrolog. — Hvad 

er Decibel. — Bas- og Diskantregulering. — Diagramnyt. — 
Transportable Modtageres Teknik. ■— Lokal Forsats til P.R. 
Kvalitetsforstærker, Konstruktion. — Simpel 2-Kanal-For- 
sats. — Nye Kortbølgeantenner. — Grammofon Tips. — Ra- 
dio-Tips.

Radio Ekko, September.
De nye Modtagere. — Rumakustik. — Moduleret Signalgene

rator, Konstruktion. — 9 kHz-Tonegenerator, Konstruktion. 
-— Ekstrahøj ttalerens Kobling. — Spektroskopet. — Lidt om 
Højttaleren III. — Diagrammer og Noter. — Hvorfor Veksel
strøm-Konkurrencens Afslutning. —• Tre-Rørs Radiofonimod
tager med kun 2 Rørsystemer. — R.E. Kvalitets-Anlæg 1943, 
Konstruktion.

Radio Magasinet, September.
Valdemar Poulsen in memoriam. — Forskellige Maalinger 

af Modulationsgraden. — Sæsonens nye Modtagere. — Naar 
Modtageren piber eller brummer. — 50 Aars dansk Radiofoni. 
— E.D.R. fylder 15 Aar. — En rigtig Amatør modtager, efter 
„OZ“ Marts 1942 (OZ7SN's Modtager).
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QRA-RUBRIKKEN
Nye Medlemmer

2002 - Gustav Ankerstjerne, Sofiendalsvej 41, Aalborg.
(Kreds 8).

2003 - Chr. Lambertsen, Storegade 16, Varde. (Kreds 6).
2004 - Bjørn Andersen, Jyllingevej 2, Vanløse. (Kreds 1).
2005 - Niels Christiansen, Solsortvej 10, Kbhvn. F. (Kreds 1).
2006 - Wilhelm A. Schwalbe, Gyvelv. 11, Randers. (Kreds 7).

Nye Adresser
935 - P. Beyer, Dybendalsvej 15, Kbhvn. F. (Kreds 1/1).
996 - R. P. Christensen, Amaliegade 37 o. G., Horsens.

(Kreds 7/7).
1404 - N. Frøslev, Bursø. (Kreds 3/3).

1564 - P. Erhardtsen, Villa „Capri“, Sommerlyst, Gilleleje.
(Kreds 2/2).

1442 - H. Steen Jensen, OZ6Q, „Arnen“, Jelling. (Kreds 4/7). 
1662 - A. P. Christensen, Atxnslev E/V, pr. Hjulby, Fyn.

(Kreds 8/4).
1771 - Kaj Grosted, Ungdomshjemmet, Maribo. (Kreds 1/3). 
1863 - G. Skovmand, c/o Overlærer Skovmand, Løgiimkloster.

(Kreds 7/5).
1911 - Arne Hansen, Hobrovej 66, Aalborg. (Kreds 8/8).
1940 - T. Sørensen, CBU 112/Sørensen, Nordjysk Udryk

ningskolonne, Vraa Kaserne, Vraa. (Kreds 8/8).
1981 - K. Svendstorp, Middelfartvej 552. Odense. (Kreds 4/4).

Slettet af Medlemslisten
7 - P. E. Thorning Jepsen, OZ7DM, Kbhvn. F. (Kreds 1). 

285 - N Nielsen, OZ3NN, Vorup Kommunekontor pr.
Randers. (Kreds 7). 

321 - C. G. Christensen, OZQ, Nyborg. Udm. (Kreds 4).
854 - Johs. Erstad, Kbhv. F. Udm. (Kreds 1).
984 - Orla Ohlsen, OZ3T, Kbhv. N. (Kreds 1).

1007 - Sv. E. Andersen, Odense. Udm. (Kreds 4).
1043 - P. a Porta, OZ3AP, Kbhvn. Søborg. (Kreds 1).
1264 - H. Chr. Griinfeld, Sønderborg. (Kreds 5).
1278 - L. Clausen, OZ5LBC, Kbhvn. S (Kreds 1).
1293 - E. Rørvig, OZ7UN, Fredericia. (Kreds 7).
1435 - N. J. Yding, Haslev. Udm. (Kreds 2)
1460 - H. Jepsen, Hovslund. (Kreds 5).
1470 - Akel Tjelund, OZ6W, Ugerløse. (Kreds 2).
1522 - Dan Bolt Zandersen, Hillerød. (Kreds 2).
1619 - Ole Jensen, Nykøbing F. (Kreds 3).
1651 - E. Brodersen, Holte. Udm. (Kreds 1).
1700 - Aa. W. Nilausen, OZ5WN, Søborg. Udm. (Kreds 1). 
1765 - M. Haugaard, Hønnested, Mejeriby, Sindal. (Kreds 8). 
1784 - Joh. Th. Petersen, Kbhvn. V. (Kreds 1).
1804 - Kaj Larsen, Aalborg. (Kreds 8).
1806 - Kai Selmer Jensen, Kolind. (Kreds 7).
1807 - Arne Jørgensen, Haderslev. Udm. (Kreds 5).
1822 - Sv. Nielsen, Aalborg. Udm. (Kreds 8i.

1885 - S. Holmgaard Christensen, Kbhvn. K. (Kreds 1).
1905 - B. Biilow Gerke, Egøjevej 13, Køge. (Kreds 2).

1912 - A. Thomsen, Aalborg. Udm. (Kreds 8).
1925 - A. Brix, Herning. (Kreds 6).
1929 - F. A. Larsen, Kbhvn. S. (Kreds 1).
1943 - H. Larsen, Kbhvn. F. (Kreds 1).
1948 - F. E. Rasmussen, Hundslund. (Kreds 7).
1956 - N. Juel Guldhammer, Kbhvn. 0. (Kreds 1).
1962 - H. R. Larsen, Hillerød. (Kreds 2).
1969 - Børge Christensen, Kbhvn. Valby. Udm. (Kreds 1). 
1976 - E. Hallbjørnson, Kbhvn. N. (Kreds 1).

Teknologisk Institut
har udsendt Kursusplan for Sæsonen 1942/43, og 
Planen omfatter særdeles mange Kursus vedrørende 
Radioteknik. Pladsen i „OZ“ tillader ikke, at vi gen
giver disse, men interesserede Amatører kan ved 
Henvendelse til Teknologisk Institut, Hagemanns- 
gade 2, København, faa tilsendt nærmere Oplysnin
ger.

D A N S K E
HAMS
98-OZ7GB

Det er 15—16 Aar siden, at 7GB begyndte at be
skæftige sig med Radio, idet han i 1926 begyndte at 
bygge BCL-Modtagere, og Kortbølgemodtagere fulgte 
efter samme Aar. Interessen for Radio gik i den Grad 
7GB i Blodet, at han i 1929 fik Beskæftigelse i Radio
industrien, og indenfor denne har han siden haft sit 
Virkefelt. I 1939 kom Indmeldelsen i E.D.R., hvor
efter Interessen samlede sig om at erhverve Licens 
til Senderen. Dette skete i Juni 1939, og 7GB’s Spe
ciale er Morse. Det var jo ikke mange Maaneder, 7GB 
fik Lov til at arbejde med Senderen, før Suspensa- 
tionen kom, og alligevel lykkedes det ham at faa 
mange Resultater med Senderen, idet han paa 40 m 
opnaaede ca. 100 QSO, deraf 1 DX.

Senderen var dog ikke alene 7GB’s Interesse. Af- 
delingsarbejdet i Horsens fik han nærmere Føling 
med, og siden Oktober 1939 har han været Formand 
for Horsens Afdeling, een af de mest virksomme in
denfor E.D.R.

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

Teknisk Redaktør: Knud E. Lægring, Vesterbrogade 124 1. 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. Lægririg, Vesterbrogade 1241. København V.
Annoncechef: Kaj Nielsen, UlniBiTchs Allél7. Kbh.S. Tlf. Amager 3039. 

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

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

Eftertryk af »OZ«s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse. 
Afleveret til Postvæsenet Fredag d. 11. September.
Trykt i Reklametrykkeriet (P. Buseh), Aarhus.

128


