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Fremtiden sikret
Den nylig afholdte Generalforsamling, den første 

efter Krigens Aslutning, blev i alle Maader et vellykket 
Stævne, et Stævne, som vil blive husket og indgaa i 
Kæden af mange andre gode EDR-Dage fra svunden Tid.

Denne Generalforsamling prægedes af Ro og Saglig
hed, i Modsætning til flere tidligere, hvor Utilfredshed 
og Opposition mod den daværende Ledelse mere eller 
mindre med Rette kom til Orde.

Meningerne kunde nok være delte til forskellige 
Spørgsmaal, men man talte sig til Forstaaelse med 
hinanden, saa Generalforsamlingen i alle Retninger for
løb paa en for EDR værdig Maade.

Til Formandens Beretning for de to forløbne Aar var 
der kun en enkelt Forespørgsel. Dette tyder paa, at 
Ledelsens Arbejde for Medlemmerne er blevet paa
skønnet, hvilket ogsaa senere gav sig Udtryk i den En
stemmighed, hvormed Kai Nielsen, OZ3U, blev genvalgt 
til Formand. Aldrig før i EDRs Historie er en Formand 
blevet genvalgt med saa hjertelig Hyldest, som blev 3U 
til Del, da der blev foreslaaet Genvalg. Hele Forsamlin
gen rejste sig og gav sit Bifald kraftigt til Kende, da 3U 
modtog Valget.

Genvalgt blev ligeledes Sekretær og Kasserer, der 
begge har udført et stort og paaskønnelsesværdigt 
Arbejde for EDR, ikke mindst i Tiden efter Kapitula
tionen, hvor Tilstrømningen af nye Medlemmer til Fore
ningen paa en Maaned har været større end forhen paa 
et helt Aar.

I Krigens lange, tunge Aar saa vi, hvorledes Amatø
rer i mange Lande blev frataget deres Organisation; 
OZ-Amatørerne havde ogsaa dette i Udsigt, men ved 
et rigtigt og maalbevidst Arbejde fra Ledelsens Side 
undgik vi lykkeligvis denne Skæbne.

Det er et stort Gode for danske Amatører, at de i Dag 
har deres Forening' intakt, parat til at løse de store 
Opgaver, der vil foreligge. Herfor fortjener Bestyrelsen 
Medlemmernes Tak.

Et Spørgsmaal, der optog Sindene stærkt paa General
forsamlingen, var Eksklusion af Medlemmer, der i 
Tyskertiden havde vist en anstødelig Adfærd og ved 
denne havde modarbejdet Medlemmernes og EDRs 
Interesser. At saadanne Medlemmer ikke kan taales 
i Foreningen, var alle enige om, og der nedsattes da 
ogsaa paa Generalforsamlingen et Æresudvalg, der skal 
tage sig af dette store og ansvarsfulde Arbejde. Udval
get fik en Sammensætning, der borger for, at indkomne 
Sager vil faa en grundig og omhyggelig Undersøgelse.

Desværre var Tiden temmelig knap, hvorfor flere af 
de Ting, der var til Debat, maaske ikke fik helt den 
Drøftelse, de rettelig burde have haft.

Maaske skal det tages under Overvejelse at paabe
gynde kommende Generalforsamling allerede om For
middagen. Naar udenbys Medlemmer ofrer en lang 
Rejse for at komme til Generalforsamling, maa de ogsaa 
have Krav paa at faa Udbytte af denne. A. C.
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Generalforsamlingen*
Formanden for EDR, Kai Nielsen, OZ3U, kunde se ud over en 

tætpakket Sal, da han aabnede EDRs Generalforsamling i 
Odense den 23. September. Det var med synlig Glæde, at han 
bød den store Forsamling velkommen til den første General
forsamling efter Krigens Afslutning. Efter Velkomsten bad han 
om Forslag til en Dirigent, og OZ5Y valgtés, takkede for Val
get og udtalte Ønsket om, at Medlemmerne af Hensyn til den 
knappe Tid vilde udtrykke sig saa kort som muligt. Efter den 
sædvanlige Præsentation af hver enkelt personligt, aflagde For
manden Beretning:

Egentlig skulde Beretningen ved denne Generalforsamling 
strække sig over to Aar, men da Beretningen for 1943—44 blev 
bragt i OZ for Oktober 1944, er det sikkert nok, naar. vi nu 
resumerer Aaret fra Oktober 44 til nu.

Vi kan begynde med Haandbogen. Først i Oktober 44 blev 
Bogens Trykkeri delvis ødelagt af Spræng- og Brandbomber, og 
dermed ogsaa Bogen; som tidligere meddelt i OZ, tog OZ9R 
og jeg straks til Aarhus, hvor det lykkedes at faa Aftaler om 
en Optrykning af den ødelagte Bog.

Haandbogen udkom i December og blev straks venligt mod
taget.

Paa Bestyrelsesmøderne havde vi drøftet den Risiko, der var 
forbundet med Udsendelse af Bogen netop paa det Tidspunkt, 
hvor Tyskerne havde udsendt et Forbud mod Telegrafiundervis
ning og almindelig Radiotelegrafistuddannelse. Vi var meget be
tænkelig ved at udsende Bogen, og vor første Henvendelse til 
det danske Udenrigsministerium om en Godkendelse af Bogen 
hos Pressecensuren blev afvist med den Motivering, at man 
vilde foreslaa os at vente med at udsende Haandbogen.

Foreningen havde paa daværende Tidspunkt indbetalt ca. 6000 
Kr. paa Bogen, og Bestyrelsen mente det ikke forsvarligt stadig 
at udsætte Bogens Fremkomst og dermed forøge Mulighederne 
for Tab af det allerede betalte Beløb. Ad Bagveje lykkedes det 
os dog at faa Ministeriets Godkendelsesstempel paa Bogen, dog 
saaledes at man fra de danske Myndigheders Side ikke kunde 
garantere mod en evt. Konfiskation eller andre Ubehagelighe
der fra de tyske Magthaveres Side.

Der blev saa drøftet forskellige Maader at faa Bogen ud paa, 
enten ved at annoncere i Dagbladene, saa Bogen blev solgt i 
Løbet af kort Tid, eller kun lade de, der havde forudbestilt 
Bogen, faa den. Man enedes dog om at lade Bogen udkomme 
paa normal Vis, og lade Kassereren ekspedere den til Medlem
merne.

Kort efter Udgivelsen forespurgte Gjellerup om Køb af ca. 50 
Eksemplarer af Bogen, og ved en Samtale med Forlaget kom 
en Aftale i Stand, der gik ud paa, at Gjellerup overtog 2500 
Bøger, og vi selv 1000 til Medlemmerne, der fik Bogen til Frem
stillingsprisen.

Der er fra forskellig Side rejst nogen Kritik af denne Sag, 
men jeg kan forsikre Medlemmerne om, at der ved denne Over
enskomst med Gjellerup er handlet til EDRs Bedste. Der var 
nemlig ogsaa et andet Problem: Anbringelsen af det Beløb, der 
indkom ved Haandbogen; vi var ikke interesseret i at have 
mange Penge staaende paa Foreningens Konto, i det Tilfælde at 
man fra tysk Side skulde gribe ind og opløse Foreningen. 
Senere viste det sig ogsaa, at det var en Fordel ikke at have 
Penge, men Tilgodehavender.

Nu er Haandbogen helt udsolgt hos os, og Gjellerup er i god 
Gang med Salget af de resterende; vi haaber og tror, at inden 
Foraaret er hele Bogen udsolgt og De vil paa Regnskabet se, 
at Foreningen har faaet et pænt Overskud paa den Forretning.

Ved en Frokost i København, hvor alle Haandbogsforfatterne 
var indbudt, har vi paa passende Maade takket Forfatterne for 
det store Arbejde, der blev lagt i Bogen, og som trods det, at 
mange af dem var optaget af andet Arbejde, alligevel havde 
Tid til Gavn for EDR og dermed os alle.

Og saa tror jeg endelig, vi helt kan slippe for mere Omtale 
af Haandbogen, den blev til i en vanskelig Tid, var helt igen
nem et Smertensbarn, men alle os, der havde med Bogen at

gøre, høstede mange Erfaringer, der vil komme ny Bøger til 
Gode.

I December 1944 begyndte der pludselig at komme Liv i vore 
deponerede Sendere. Det begyndte med, at Tyskerne beslaglagde 
de i Odense deponerede, og med det Resultat, at Folk fra Fri
hedsbevægelsen en Dag fjernede ca. 20 Sendere, der sammen 
med en Del andre Sendere var deponeret i Radioingeniørtjene- 
stens Lokaler paa Nørrebrogade i København. Kort efter fjer
nede Tyskerne Landet over alle de deponerede Sendere fra 
deres Deponeringssteder.

Medlemmer af Bestyrelsen henvendte sig i Generaldirektoratet 
for der at varetage Amatørernes Interesser, men man stod her 
magtesløs og kunde kun yderligere advare Amatørerne mod at 
opbevare Radiomateriel, da Tyskerne var meget agressive og 
havde faaet Kig paa os.

I en Skrivelse fra Sekretæren den 19. December til alle EDRs 
Bestyrelsesmedlemmer blev disse Forhold oplyst, og man op
fordrede Bestyrelsen at bringe Meddelelsen rundt til saa mange 
Medlemmer som muligt.

I Februar udsendtes fra Generaldirektoratet en Anmodning til 
Medlemmerne om at indsende Stykliste over deponeret Sender
materiel, og Bestyrelsen drøftede igen Sagen med GD og ind
kaldte de lic. Amatører i København til et Møde, hvor det blev 
vedtaget ikke paa daværende Tidspunkt at indsende Stykliste, 
men lade en Sagfører overtage Foreningens Interesser med Hen
syn til Erstatningsspørgsmaalet, og samtidig gøre GD opmærk
som paa, at Forsikringerne for de deponerede Sendere burde 
sættes op i Lighed med almindelig Bohaveforsikring.

Men vore Sendere var spredt for alle Vinde, mange vidste 
man ikke hvor var, og som Tiden gik, hørtes det ene og det 
andet Rygte om Senderne, men vi kunde intet foretage.

Efter Kapitulationen er en Del af Senderne fundet i Shell- 
huset i København. Senderne har en Del af de københavnske 
Medlemmer haft Lejlighed til at bese, og det er et sørgeligt 
Syn; næsten alt er totalt ødelagt, og alle brugelige Dele, som 
Rør, Krystalleer og Maaleinstrumenter, fjernet.

Jeg kan i denne Forbindelse meddele, at flere af Bestyrelsens 
Medlemmer har haft et stort Arbejde med at hjælpe GD at 
identificere de ødelagte Sendere. Alle Senderne, der var nogen
lunde intakt, er nu udleveret til Medlemmerne. Resten, der er 
tilbage, er bogstaveligt intet værd, og vi maa her vente paa 
Forsikringen, men denne vil sikkert trække noget ud, idet det 
er ret betydelige Beløb, det drejer sig om, og disse skal først 
godkendes af Ministeriet.

Rundt om i Landet er lignende Forhold med de deponerede 
Sendere. I Odense er alle Apparaterne ødelagt ved Bombar
dementet af Husmandsskolen, og mange Steder ved man ikke, 
hvor Senderne er.

Sekretæren har i Øjeblikket et stort Arbejde med at skrive 
til Medlemmer og faa dem til at se paa Dele og Sendere for
skellige Steder i Landet.

Der er dog enkelte Steder, hvor Senderne var i Behold og ud
leveret til Ejerne, men desværre er Foreningens store Sender 
blandt de, der totalt er væk, ligesom de Sendere, der blev fjer
net af Modstandsbevægelsen, trods Eftersøgning af baade EDR og 
GD endnu ikke er fremkommet.

OZ har, som Medlemmerne sikkert har bemærket, skiftet Tryk
kested, og vi har al mulig Grund til at takke Redaktøren for 
hans Arbejde baade med Bladet og med Fremskaffelse af Papir, 
saa vi til Stadighed kunde udsende et mangesidet OZ.

Vi har ogsaa skiftet DR Leder, og jeg vil gerne benytte denne 
Lejlighed til at takke Holten, den ny DR-Leder, for den Interesse 
og Iver, han lægger i dette Arbejde. Holten har paa meget kort 
Tid skabt en virkelig DR-Afdeling indenfor EDR, som alle vor
dende Senderamatører og ogsaa ældre Amatører kan være 
glade for.

Rundt om i Afdelingerne hersker der nu igen stor Aktivitet, 
og ogsaa her har vor aldeles fortræffelige Sekretær OZ4H gjort 
et stort Arbejde med at knytte et intimere Samarbejde mellem 
Afdelingerne og Hovedbestyrelsen. Dette Arbejde med Afdelin
gerne vil fra Bestyrelsens Side blive uddybet endnu videre, 
idet det er Tanken nogle Gange i Vinterens Løb at udsende
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Matereiale til Afholdelse af Foredrag og Filmsaftener for Med
lemmerne.

Vi har nu i EDR Film og Lysbilleder til en eller to Aftener. 
Foredraget i København den 28. d. M.: „Tyskernes Radiohemme
ligheder afsløres“, bliver indtalt paa Plader og skal saa med 
ca. 50 Lysbilleder sendes rundt i Afdelingerne. Det er vor Me
ning at forsøge at skaffe Afdelingerne lignende gode Foredrag, 
og vi haaber, Tanken vil blive godt modtaget, og at Afdelings- 
lederne vil medvirke til at bringe de forskellige Foredrag og 
lignende til Medlemmerne.

EDRs Salgscentral har vist sig at være en god Idé; her har 
Kassereren OZ3FL virket som Grosserer og Forsendelsesleder, 
og det varer sikkert ikke længe, før 3FL maa lade være med at 
bestille noget ved Siden af sit Arbejde for EDR.

Og saa er det lykkedes at faa lagt OZs tekniske Stof i Hæn
derne paa en Stab med en Redaktør i Spidsen, der lover godt 
for Fremtiden; vi har ogsaa længe trængt til noget virkelig 
godt teknisk Stof i OZ.

Der har i Aarets Løb været afholdt 5 Bestyrelsesmøder og en 
Del flere Forretningsudvalgsmøder. 6 Gange har B-Medlemmer 
været til Møde i GD.

Den store Begivenhed i Aarets Løb, der samlede mange af 
Medlemmerne, var Sommerlejren. Lejren var besøgt af op imod 
100 Medlemmer og fik et meget fint Forløb; mange af de øvrige 
Medlemmer har sikkert hørt Radiofoniens Reportage fra Lejren. 
Vi havde søgt om Sendertilladelse, men faaet Afslag, saa Radio
fonien maatte i Aar bringe det Pust fra Lejren til de ikke 
Tilstedeværende, som vi før Krigen selv udsendte.

Det blev en rigtig Fredslejr med Masser af Radiomateriel. Det 
er mange Aar siden, vi har set saa meget rart Radiomateriel 
samlet. De store Oplevelser i Lejren var OZ7WH med sine 
Tonefilm og OZ7GL med sit fantastiske Foredrag og Demon
strationer af sit Arbejde under Besættelsen.

Et Medlem fra København henvendte sig for nogen Tid siden 
til Bestyrelsen og gjorde os opmærksom paa, at der var Mu
lighed for at faa udleveret noget af det tyske Radiomateriel, 
der beror i Landet, til KB-Amatørerne. Vi satte os straks i 
Forbindelse med de herværende engelske Myndigheder, under 
hvem Sager af denne Art sorterer, og ved en enkelt personlig 
og flere skriftlige Henvendelser er vi nu blevet henvist til de 
danske Myndigheder. Vi vil nu forsøge her, om der kan gives 
Medlemmerne nogen materiel Erstatning af de tabte Sendere 
i Form af noget af det omtalte Krigsbytte.

Med Stolthed og Glæde kan vi nu notere, at EDR faktisk er 
det eneste Land i Europa, der gennem hele Krigen aktivt har 
virket. Vi har hver eneste Maaned kunnet udsende OZ, omend 
med nogen Forsinkelse af og til, og Arbejdet i Afdelingerne har 
i det store og hele fungeret hele Krigen.

Medlemsantallet er næsten fordoblet, saaledes at vi i Dag tæl
ler ca. 1400 Medlemmer mod 700 i 1939.

Tilbage er saa det store, brændende Spørgsmaal om Sende
tilladelsen. Bestyrelsen har her gjort, hvad den formaaede, og 
havde egentlig haabet paa i Dag at kunne meddele Medlem
merne Tilladelse til foreløbig 2,5 og 5 Meter. Ved Forhandlinger 
i Generaldirektoratet har vi mange Gange søgt Tilladelsen 
fremmet saa meget som muligt, og efter den endelige Fredsslut
ning nærede vi et begrundet Haab om i hvert Fald den omtalte 
Tilladelse.

Desværre blev vor seneste Anmodning ogsaa afslaaet, men 
denne Gang uden særlig Begrundelse, saa vi nærer det Haab, 
at man fra GDs Side ikke vil tøve ret længe med at tilbage
give Amatørerne deres Sendetilladelse. Det er som tidligere 
nævnt lovet os, at saa snart de øvrige Lande, her menes USA 
og England, faar Sendetilladelse, faar vi det ogsaa, og det er 
formentlig det, man nu venter paa. Vi har ogsaa søgt om Til
ladelse til at udsende Morsekursus for Medlemmerne paa enten 
80 eller 160 Meter, men Svaret paa denne Ansøgning, foreligger 
endnu ikke.

Nu er Krigen endelig sluttet, og Fredens Arbejde venter paa 
os. Mange af vore Medlemmer har aktivt og med Livet som 
Indsats medvirket for den længe ventede Befrielse. Og saadan 
er det gaaet hele Verden over. Amatørerne har gjort deres store 
Indsats i denne Krig, i England og Amerika har de lic. Kortbølge
amatører været tilknyttet Hæren paa den ene eller anden Maade, 
og i de besatte Lande har de virket ved det underjordiske Ar
bejde, ved med deres Apparater at bringe Meddelelser og 
Ordrer videre. Lad os haabe, at Myndighederne nu vil huske 
dette og vise sin Interesse for Sagen, for Tiden har bevist, at

det var et stort Gode at have dygtige Radioamatører, som selv 
under de besværligste Forhold kunde betjene Sender og Mod
tager og dermed gøre deres Indsats.

Derfor bør man fra Myndighedernes Side ikke bare „taale“, 
men ogsaa vise Velvillighed og Forstaaelse med Kortbølge
amatørerne.

Til Slut vil jeg takke Bestyrelsen for de to Aar, der nu er 
gaaet, takke for godt Samarbejde og Deres Indsats i disse Aar; 
en Tak, fordi De holdt ud og var med til at føre Foreningen 
igennem Skærsilden. Tilsidst vil jeg udtale Haabet om en lys 
Fremtid for EDR.

*

Efter Formandens Beretning udspandt der sig en kort Diskus
sion, der indledes med, at Steffensen, Odense, efterlyste Kom
mentarer til Bestyrelsens tidligere Forslag om Omordning af 
Afstemningsreglerne ved EDRs Generalforsamlinger.

Formanden: Afstemning ved Fuldmagter har aldrig været vel
sete. Efter det tidligere Forslag vilde det være lettere for den 
enkelte, ensomt boende Amatør at afgive sin Stemme, men For
slaget havde hos nogle Afdelinger fremkaldt Tanken om, at 
de store Afdelinger vilde blive favoriseret ved Forslagets Gen
nemførelse. For at udelukke enhver Tvivl, blev Forslaget om 
ændrede Afstemningsregler trukket tilbage.

Formandens Beretning blev derefter sat under Afstemning og 
godkendtes enstemmigt.

Regnskabet for det forløbne Aar oplæstes af Kassereren, 
OZ3FL. Regnskabet har været offentliggjort i OZ August-Nr.

OZ3AP forespurgte som den første Deltager i Diskussionen om 
Regnskabet, hvorledes det forholdt sig med Restbeløbet for 
Haandbogen, og efterlyste en Frist for Indbetalingen.

Formanden: Ved Bøgernes Modtagelse betalte Forlaget Halv
delen af Beløbet. Resten deles i to Rater, der betales med 
første Halvdel, naar 1200 Haandbøger er solgt. Naar Salget er 
naaet 2000 Bøger, betales Restbeløbet.'

Lægring: Fortjenesten paa Morsenøglerne har været for lille.
Kassereren: Morsenøglerne skulde jo netop sælges billigt. Vi 

gav 15 Kr. for Stykket og solgte dem for 16,25.
OZ1W: Jeg vil gerne vide lidt om de udestaaende Fordringer 

for Annoncer i OZ.
Kassereren: Tybring skyldte os 1100 Kr, men disse er indgaaet 

efter Regnskabets Afslutning. Forsinkelsen skyldtes forskellige 
Aarsager, men Firmaet har tidligeré betalt for 3—4 Maaneder 
ad Gangen.

Efter disse korte Indlæg stillede Dirigenten Regnkabet til 
Afstemning. Det godkendtes enstemmigt.

Næste Punkt paa Dagsordenen var „Indkomne Forslag“.
OZ5LBC havde foreslaaet nyt Format paa OZ. Redaktøren 

havde til Deltagerne i Generalforsamlingen uddelt et Eksemplar 
af et OZ i et nyt Format. Prøvenumret var paa 8 Sider med 
nyt Omslag . og blev indgaaende studeret.

OZ5AC: Allerede ved Overtagelsen af Redaktionen for halv
andet Aar siden var jeg inde paa Tanken om et andet Format, 
men det drejede sig da kun om en mindre Ændring, nemlig til 
et Standardformat A 4, men Ændringen kunde jo først gennem
føres ved et Aarsskifte. I Mellemtiden var der fremkommet 
Røster om at ændre .Formatet, saa det blev mere i Bogform, 
og da saa 5LBC kom med sit Forslag, var dette kærkomment, 
idet Generalforsamlingen da kunde tage Stilling hertil.

Efter en Diskussion, hvori deltog flere Medlemmer, og som 
nærmest drejede sig om Standardisering, vedtoges et Format, 
som blev foreslaaet af OZ2Q, og som kun drejede sig om en 
Ændring paa nogle faa Millimeter mindre end det foreliggende 
Forslag. OZ vil derfor fra Nytaar fremtræde i Standardformat 
A6, 176X250 mm. Omslaget trykkes med en smuk rød Farve 
med Bogstaverne OZ og et Felt til Annonce eller Billede i 
hvidt.

Forslaget om „Udrensning“ affødte en længere Diskussion, der 
indledtes af

Formanden: Det er umuligt at „rense ud“ baade foroven og 
forneden. Skal en Mand, der bevisligt har skadet EDRs Interes
ser stadig være Medlem, selv om han er frikendt ved en Dom
stol? (Forsamlingen: Nej, nej!) Foreslog en Ærésret paa tre 
kendte Medlemmer, der skulde undersøge foreliggende Forhold.

7HL: EDR skal ikke være den højeste .Domstol her i Landet, 
og paapegesde. i de;. Besværligheder, der vilde fremkomme, hvis 
Medlemmer, der var indstillet til Eksklusion, tog Navneforan
dring.
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Søderberg, Odense: Vi har ingen Brug for en Mand, der har 
forbrudt sig, hverken nu eller i Fremtiden.

„Bornholmeren“ foreslog et Æresudvalg paa 3 a 4 Mand, der 
eventuelt selv har været sat fast af Tyskerne.

Flere Talere gav dog Udtryk for Ønsket om, at Medlemmer, 
der havde udvist en daarlig og forræderisk Opførsel, absolut 
skulde dømmes ved en Æresdomstol.

Æresrettens Sammensætning drøftede igen under „Eventuelt“, 
og Søderberg, Lægring og OZ7HL valgtes.

Forslaget om Kontingentforhøjeise kom derefter til Debat.
Formanden gav Forslaget sin Tilslutning ud fra den Betragt

ning, at der var mange Ting, der nu skulde gennemføres, og 
dette vilde koste Penge. QSL-Centralen vil genoptage sin Virk
somhed i nær Fremtid, saa her vilde der blive forøgede Ud
gifter. OZ koster ogsaa mere.

8T foreslog, at Kontingentet blev ensartet for hele Landet, 
saa at de enkelte Afdelinger kunde faa et Beløb at arbejde med.

2KG støttede 8T, Afdelingerne maa have Penge at arbejde med.
Lægring: Vi kan ikke være bekendt at forlange Kontingent

forhøjelse af Hensyn til de nye, unge Medlemmer.
2ED: Foreningens Formue maa ikke anvendes til løbende Ud

gifter, disse maa afholdes af Kontingentet.
5G: Vi maa have Udbytte af EDR, et godt OZ var det store 

Ønske.
7HL vilde ikke anse det for nødvendigt at forhøje Kontingen

tet for at skaffe Balance, men mente, at forøgede Indtægter fra 
Annoncer i OZ formentlig vilde være medvirkende til, at Kon
tingentforhøjelsen ikke gennemførtes. Foreslog dog, at Kon
tingentet blev ens for hele Landet.

4H: QSL-Centralen vil koste Penge. En lille Afdeling paa en 
5—6 Medlemmer vilde ikke faa Glæde af at modtage et Tilskud. 
En stor Afdeling vilde derimod kunne faa baade Gavn og Glæde 
af et Tilskud til Foreningsarbejdet. Kun de Afdelinger, der frem
satte Ønsket herom, skulde have opkrævet et Ekstrakontingent 
gennem EDR, men Kontingentet skulde da være ens for de paa
gældende Afdelinger.

3FL: Kontingentet maa være ensartet, ellers er det ikke nemt 
for Kassereren at udsende Opkrævningerne. Foreslog, at Med
lemmer, indkaldt til Militærtjeneste, fritoges for Kontingent i 
den Tid.

„Bornholmeren“: Kan vi ikke faa et særligt Kontingent for 
studerende Medlemmer?

2KG: Odense-Afdelingens 85 Medlemmer kan ikke betjenes 
tilfredsstillende, hvis ikke Afdelingen har Penge at arbejde med. 
For et Beløb af 4 Kr. pr. Medlem kunde der gøres ikke saa 
lidt, blandt andet kunde mange Afdelinger faa eget Mødelokale.

4S: Kontingentforhøjelsen maa udskydes mindst et Aar, EDR 
har mange Penge for Øjeblikket.

3U: Vi skal arbejde paa langt Sigt. Der er mange Ting, vi 
skal bruge Penge til. Der bliver kun nogle faa Hundrede Kroner 
til Rest hver Maaned, hvis OZ skal bibeholde det Format og 
Udstyr, det har i Dag. En Forhøjelse paa 2 Kr. om Aaret maa 
ikke siges at være uoverkommeligt. Afdelingerne maa ved lokale 
Generalforsamlinger undersøge, om Afdelingens Medlemmer 
ønsker Særkontingent opkrævet.

5G vilde ogsaa støtte Kontingentforhøjelsen.
2ED: Formuen maa bevares til fremtidige Udgifter; støttede 

Forslaget om Forhøjelse.
5Y: Der er ikke Spor Mening i at forhøje Kontingentet i Dag, 

hvor der er Udsigt til, at mange Udgifter vil gaa ned. EDR maa 
ikke skabe Formue. De afsides liggende Afdelnger vilde ogsaa 
faa Glæde af et Kontingent særskilt til Afdelingerne.

1W: En Mand, der har Raad til at dyrke Radio som hobby, 
har ogsaa Raad til at betale 50 Øre mere pr. Maaned.

Diskussionen om Kontingentforhøjelsen affødte endnu en lang 
Række Indlæg, hvoraf mange var for, færre imod.

4H formulerede dette Forslag:

„Medlemskontingentet til Hovedforeningen er 12 Kr. pr. Aar 
eller 3,50 Kr. pr. Kvartal. Lokalafdelinger kan ved Henven
delse til Hovedforeningens Kasserer faa opkrævet et lokalt Kon
tingent paa 4 Kr. pr. Aar, hhv. 1 Kr. pr. Kvartal, sammen med 
Kontingentet til Hovedforeningen. Lokalkontingentet opkræves 
hos samtlige Medlemmer indenfor den paagældende Afdeling og 
overlades ubeskaaret denne til lokalt Foreningsarbejde.“

Næste Punkt paa Dagsordenen var Valg af Formand. Der blev 
foreslaaet Genvalg. Hele Forsamlingen rejste sig, og 3U mod
tog Valget.

Til øvrige Bestyrelsesmedlemmer valgtes 3FM (222 Stemmer), 
4H (222), 5G (214), 7EU (199), 3FL (190), 4M og 8T blev Sup
pleanter. Revisorerne genvalgtes.

Under Eventuelt fremkom forskelligt om de deponerede Sen
dere. I Kolding forefandtes en hel Samling Dele, men disse 
var i en saadan Forfatning, at flere Amatører havde nægtet at 
modtage disse. Flere Medlemmer havde Ordet og gav forskellige 
Oplysninger om de deponerede Sendere, men de fleste Steder 
var Materiellet i ubrugelig Stand.

4H anbefalede Medlemmer paa Sjælland at tage en Tur til 
Ringsted for at se nærmere paa de der fundne Amatørapparater.

7MP spurgte, om alle ny Medlemmer skal optages paa de gamle 
Licensbestemmelser.

5AC slog til Lyd for, at ny vordende Amatører kun aflagde 
Morseprøven med 60 Tegn, og at ny Sendere ikke byggedes som 
Selvsvingere, koblet direkte til Antennen.

Ryde og Madsen, Kerteminde, støttede disse Udtalelser.
2AV slog til Lyd for, at der blev taget Hensyn til „Jævnstrøms- 

amatører“ ved fremtidige Konstruktioner af Sendere i OZ.
9R havde den ny EDR-Super med og oplyste, at der er afgivet 

endelig Bestilling paa 50 Modtagere. Maalet maa dog være 100. 
Prøvemodtageren kan „gaa“ paa Batteri, Jævnstrøm og Veksel
strøm. Modtageren vilde fremkomme, saa snart Rørene er 
fremme, eventuelt om en 6 a 8 Uger.

Efter at 9R havde givet Svar paa forskellige Forespørgsler om 
Modtageren, lød der fra Forsamlingen Røster om Afslutning. Og 
da ikke flere Medlemmer ønskede Ordet, sluttedes Generalfor
samlingen uden det traditionelle Leve for EDR!

*

Efter Generalforsamlingen har Bestyrelsen konstitueret sig 
som følger: Formand: Kai Nielsen, OZ3U. Næstformand: Henrik 
Nielsen, OZ9R. Kasserer: O. Havn Eriksen, OZ3FL. Sekretær; 
Paul Heinemann, OZ4H. Øvrige Bestyrelse: Paul Størner, 
OZ7EU, Emil Frederiksen, OZ3FM, Georg Andersen, OZ5G, Be- 
styrelsessuppleanter: J. Carlsen, OZ4M, B. Otzen, OZ8T. Reviso
rer: H. V. R. Hansen, OZ2VH, Henry Larsen, OZ7HL. Revisor
suppleant: E. Langgaard, OZ8O. Teknisk Redaktionsleder: Aage 
Hansen, Lyngby. QSL-Ekspeditør: Paul Heinemann, OZ4H.

Forretningsudvalget bestaar af: Kai Nielsen, OZ3U, O. Havn 
Eriksen, OZ3FL og Paul Heinemann, OZ4H.

Deponeret Sendemateriel i Kolding:
I Kolding staar der, som allerede tidligere meddelt, 

forskelligt Sendemateriel, som det ikke er muligt for 
Myndighederne at faa fordelt. Der er al mulig Grund 
til at tro, at Materiellet tilhører sønderjydske Amatører, 
hvorfor det anbefales Sønderjyderne at tage en Tur til 
Kolding og se paa det, hvis de ikke tidligere har faaet 
Meddelelse om, at deres deponerede Sendemateriel er 
i Behold andre Steder eller maaske allerede udleveret

OZ4H.

Teknisk Redaktion af OZ:
I mit sidste Indlæg i Medlemsbladet, hvori jeg fortalte 

Medlemmerne om vor nye tekniske Redaktion, havde 
jeg skrevet, at der var „adskillige Ingeniører“ i Udval
get. Man har gjort mig opmærksom paa, at dette kan 
misforstaas, hvorfor jeg derfor nu gør opmærksom paa, 
at Ingeniørerne udgør 90 pCt. af Udvalget.

Endelig bedes Medlemmerne sende alt teknisk Stof til 
den tekniske Redaktions Leder Aage Hansen, Hollands- 
vej 27, Lyngby. OZ4H.
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Den super regenerative Modtager
Af S. H. Hasselbalch, OZ7T.

Det var i Aaret 1922, at Armstrong opdagede en Mod
tageropstilling, der syntes at have ganske usædvanlige 
Egenskaber i Retning af stor Følsomhed. Han kaldte Op
stillingen „den superregenerative Modtager”, idet den i 
Princippet blot var en almindelig regenerativ Detektor, 
hvis Tilbagekobling var forøget langt over den Grænse, 
hvorved man hidtil arbejdet med Detektoropstillinger. 
Modtageren gik herved „anden Gang i Sving”, hvilket 
vil sige, at den gik ind og ud af Sving paa den Frekvens, 
hvortil Gitterkredsen var afstemt. Den Frekvens, hvor
med Modtageren gik ind og ud af Sving, var over det 
hørlige. Under disse Omstændigheder viste det sig, at 
Modtageren var usædvanlig følsom over for modulerede 
Signaler.

Modtageropstillingen vakte stor Interesse, idet det paa 
det Tidspunkt ikke var let med simple Opstillinger at 
fremskaffe stor Modtagerfølsomhed. I Praksis og Teori 
blev der arbejdet med Armstrongs Modtager, indtil 
Skærmgitterrørerne kom frem og senere HF-Pentoderne. 
Saa kunde man paa anden og nok saa „sund” Maade op- 
naa stor Følsomhed. Nægtes kunde det jo ikke, at den 
superregenerative Modtager besad ubehagelige Egenska
ber: den var lidet selektiv, den gav Anledning til For
styrrelser, dens Signal/Støj-Forhold var ikke godt, og 
Gengivelseskvaliteten var daarlig.

Først da UHF-Arbejdet blev almindeligt, blev den 
superregenerative Modtager igen taget frem, og til dette 
Felt viste det sig, at den havde sin uomtvistelige Beret
tigelse. Arbejdet paa UHF bestaar jo hyppigst i Tele
foniforbindelse over relativt korte Distancer. Meget ofte 
skal Stationerne være let transportable, hvorfor man og- 
saa er interesseret i at klare sig med saa simpelt Grej 
som vel muligt. Saa kan man se bort fra, at Gengivel
seskvaliteten ikke er førsteklasses; ligeledes gør det ikke 
saa meget, om Modtageren giver Forstyrrelser, hvis man 
arbejder med transportable Stationer. Baandene er jo 
brede, og andre Stationer kan da benytte sine egne Fre
kvenser. At Signal/Støj-Forholdet ikke er saa godt er 
jo kedeligt, men hertil er egentlig kun at sige, at man 
ikke kan opnaa alle Fordele ved saa simple Modtagere.

Under Krigen er der i udstrakt Grad blevet gjort Brug 
af UHF, og superregenerative Modtagere har været al
mindeligt anvendt. For Amatørerne kan UHF-Arbejdet 

-nu blive særdeles aktuelt, og OZ har ogsaa i sidste Num
mer bragt ikke mindre end to Artikler om superregene
rative Modtagere. Den følgende Artikel skulde give 
Amatørerne et Indblik i den superregenerative Modta
gers ret indviklede Mekanik. Nogen virkelig Forklaring 
paa Problemet, hvorledes den superregenerative Modta
ger egentlig virker, har ikke været offentliggjort, hver
ken i OZ eller den øvrige danske Fagpresse; hermed er 
Formaalet for den følgende Artikel fastslaaet.

En regenerativ Dektormodtager bliver superregenera
tiv, naar man paa een eller anden Maade sørger for, at 
den et stort Antal Gange i Sekundet — gerne mellem 
20.000 og 200.000 Gange — gaar ind og ud af Sving paa

den Frekvens, paa hvilken der skal modtages. Det viser 
sig da, at modulerede Signaler kan modtages med stor 
Følsomhed. Hvorledes kommer nu denne „Detektorvirk
ning” i Stand?

Fig. 1.
Paa Fig. 1 er vist Diagrammet for en superregenera

tiv Modtager med seperat Quench. (Diagrammet er om
trent det samme som Fig.4 i DR-Rubrikens Artikel i sidste 
OZ). Principielt er Opstillingen at betragte som en til
bagekoblet Detektor, som anodemoduleres med en høj 
Frekvens, ca. 100 kHz, fra en Oscillator. Tilbagekob- 
lingsgraden og Amplituden af Vekselspændingen fra 
Quenchoscillatoren er saaledes afpasset, at Detektoren 
gaar ind og ud af Sving, følgende Vekselspændingerne 
fra Quenchoscillatoren.

For at forstaa Virkemaaden, maa man tænke sig et 
„Øjebliksbillede” taget i den Brøkdel af et Sekund, i 
hvilket Anodespændingen under Stigningen passerer den 
Værdi, hvor Tilbagekoblingen bliver saa kraftig, at HF- 
Svingningerne kan startes.

Afgørende for, hvorledes HF-Svingningen vokser op, 
er den øjeblikkelige Spænding paa Gitteret, og forudsat, 
at der intet Antennesignal kommer ind, er denne Spæn
ding i Sandhed lille, men den er der: Støjspændingen 
paa Gitteret. Saa lille denne Spænding end er, saa er 
det dog den, der vokser op til den fulde HF-Amplitude, 
som Røret kan levere under de givne Arbejdsbetingelser.

Er Svingningen først startet, vokser Amplituden til 
at begynde med efter en nærmest eksponentiel Kurve, 
indtil Amplituden har naaet en saadan stor Værdi, at 
Rørets Karakteristik sætter en Grænse for yderligere
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Opvoksen. Se Fig. 2. Kurve 1. Her er t0 det Tidspunkt, 
hvor Kredsdæmpningen er ophævet og HF-Svingnin
gerne kan starte. Sj er Støj spændingen i dette samme 
Øjeblik, og HF-Svingningens Amplitude følger Kurven 
1 indtil dens maksimale Værdi E er naaet.

Hvis nu i Øjeblikket t0 Støj spændingen havde været 
ikke Sj, men s2, vilde HF-Svingningen have vokset op 
efter Kurven 2, altsaa blive fremskyndet. Tilstedeværel
sen af stor Begyndelsesspænding virker altsaa som en 
tidsmæssig Fremrykning af HF-Svingningens Front; er 
Begyndelsesspænding derimod lille, udsættes HF-Spæn- 
dingens Opvoksen. Afslutningen af HF-Svingningen 
kommer derimod uanset Opvoksningens Tidspunkt altid 
til at ske paa samme Tidspunkt i Relation til Quench
svingningen. Svingningen vil nemlig blive afbrudt, naar 
Anodespændingen for nedadgaaende har passeret den 
Værdi, ved hvilken Rørets Stejlhed er for lille til at 
Svingningerne kan opretholdes. Dette Tidspunkt er paa 
Fig. 2 betegnet med ts.

Det, som er det interessante, er, at selv ganske smaa 
Forskelle i Begyndelsesamplitude giver meget store For
skelle i Svingningsfrontens tidsmæssige Placeringer.

Nu maa man gøre sig klart, at hver Opvoksen og Ned
dæmpning af HF-Svingninger afspejles i Anodekredsen 
i Form af Strømændringer. En Telefon, der indskydes i 
Anodekredsen vil dog ikke gengive de Strømændringer, 
som opstaar hver Gang Quenchspændingen starter en 
ny Serie HF-Svingninger, for dette sker som før hævnt 
med uhørlig Frekvens. Telefonen reagerer kun for ,Mid
delværdien af Anodestrømmen. Anodestrømsforløbet. vil

blive omtrent som vist paa Fig. 3, hvor Kurverne 1 og 2 
viser Anodestrømsforløbet ved hhv. lille og stort Be
gyndelsesamplitude. Middelværdien af Anodestrømmen 
er vist ved den punkterede Kurve; den falder øjensyn
ligt med stigende Værdi af Begyndelsesamplituden.

Hvis nu denne Begyndelsesamplitude er bestemt ved 
Amplituden af et moduleret HF-Signal, vil Anodestrøm
mens Middelværdi hele Tiden følge med den øjeblikke
lige Værdi af det modulerede Signals Amplitude, d. v. s. 
Modulationen er gjort hørlig. Forholdet er anskuelig- 
gjort paa Fig. 4. Ved a er vist det modulerede Antenne
signal, b viser skematisk HF-Svingningerne og c viser 
Middelværdien af Anodestrømmen.

I det Tilfælde, at der intet Antennesignal paatrykkes 
Modtageren, bliver det dé førnævnte Støj spændinger, 
der giver „Startimpulser” til HF-Svingningerne. Da 
disse Spændinger i Følge deres Natur har ganske til
fældig Størrelse og Fortegn, vil de ogsaa give Anled

ning til en ganske planløs og uregelmæssig Start af 
HF-Svingningerne. Dette medfører, at Længden af de 
enkelte Svingningstog kommer til at variere paa tilfæl- 
dig_ Maade, og Slutresultatet bliver den kendte, susende 
Lyd, som man hører i Telefonen, naar ingen Bærebølge 
modtages.

Fig. 5

Saa snart man stiller ind paa et Signal, bliver det 
Amplituden af den af Signalet frembragte Spænding, 
som overtager Styringen af HF-Svingningerne. Disse 
startes nu paa regelbundet Maade, hvorved den susende 
Lyd undertrykkes, og Signalets Modulation træder i 
Stedet. For at et Signal skal kunne modtages, skal dets 
Amplitude blot være nogle faa Gange større end Støj
spændingernes. Dette illustrerer den superregenerative 
Modtagers enorme Forstærkningsevne.

Det er naturligt i denne Forbindelse at se lidt paa de 
Forhold, hvoraf Modtagerens Følsomhed bliver af
hængig. Med Reference til Fig. 2 og 4 er det ret klart, 
at Følsomheden bliver afhængig af følgende Forhold:

1). Quench-Frekvensen (jo flere Gange i Sekundet, 
Antennesignalet frembringer en Anodestrømsændring, 
i des højere Grad paavirkes ogsaa Middel-Anodestrøm- 
men).

2). „Frontforskydningen” af HF-Svingningstogene for 
en given Værdi af Antennesignalet (Afstanden Δ paa 
Fig. 2).

3). Maksimalværdien af HF-Svingningerne.
Imidlertid er Forholdene ikke saa simple, at man uden

videre kan sørge for, at alle de indvirkende Faktorer 
hver for sig giver størst mulig Følsomhed, fordi Fakto
rerne i nogen Grad indvirker paa hinanden.

Ved lave Quench-Frekvenser bliver Antallet af Sving- 
ningstog/Sekund lavt og Følsomheden af denne Grund 
lav; til Gengæld bliver Frontforskydningen relativt stor, 
hvilket bringer Følsomheden lidt i Vejret, men ikke nok 
til at opveje Tabet i Følsomhed hidrørende fra den lave 
Quench-Frekvens.

Ved høje Quench-Frekvenser bliver Forholdene lige 
omvendt: Frontforskydningen bliver lille, men Antallet 
af Svingningstog/Sekund stort; Følsomheden bliver lille, 
fordi det førstnævnte Forhold her bliver afgørende.

Den største Følsomhed opnaar man med en passende 
Middelværdi af Quench-Frekvens. Japaneren H. Ataka
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har indgaaende undersøgt dette Forhold og illustrerer 
Resultatet af Undersøgelserne ved et Sæt Kurver, der 
gengives i Fig. 5. For givne Værdier af Quench-Sving- 
ningens Amplitude afbildes Følsomheden af Modtageren 
som Funktion af Quench-Frekvensen. Med en Quench- 
Spænding paa 50 Volt opnaas saaledes den maksimale 
Følsomhed med en Quench-Frekvens paa ca. 170 kHz. 
Er Quench-Spændingen kun 30 Volt, kommer den stør
ste Følsomhed til at ligge med Quench-Frekvensen ca. 
100 kHz.

I det foregaaende er kun omtalt Forholdene med sepe- 
rat Quench, og det næste Spørgsmaal kommer da til 
at lyde: I hvor høj Grad gælder de fremsatte Syns
punkter nu for Modtagere med Selv-Quench? og hvor
dan bliver Forklaringen paa Superregenerering med 
Selv-Quench?

De fleste regenerative Detektoropstillinger kan bringes 
til at selv-quenche, naar Tilbagekoblingen forøges kraf
tigt, og naar Gitterkondensatoren ikke er for lille. Selv- 
Quench opstaar, naar den ved Gitterstrømmen opstaaede 
negative Gitterspænding, som virker til at regulere 
Svingningsamplituden, ikke hurtigt nok kan indtage 
den Værdi, der svarer til en given Værdi af HF-Sving- 
ningens Amplitude. Denne „Forsinkelse” af Regulerings- 
spændingen er jo større, jo større Gitterkondensator og 
-modstand er; des lavere bliver samtidig Quench-Fre- 
kvensen.

Fig. 6 viser skematisk Virkemaaden af en superrege
nerativ Modtager med Selv-Quench. Naar Begyndelses- 
amplituden er s,, bliver Tidsforskellen mellem to paa 
hinanden følgende Svingningsmaksima t1 d. v. s., at 
Quench-Frekvensen bliver 1/t1 Hvis Begyndelsesampli- 
tuden er s2, bliver Tidsforskellen mellem Svingnings
maksima ene mindre, d. v. s. Quench-Frekvensen stiger

til 1/t2
Den Anodestrømsændring, som et enkelt HF-Sving- 

ningstog medfører, er praktisk talt uafhængig af Begyn- 
delsesamplituden (Fig. 6 og forøvrigt ogsaa Fig. 2 er 
meget stærkt fortegnet af Hensyn til Tydeligheden! 
Maksimalamplituden skal i Virkeligheden være henved 
en Million større end Begyndelsesamplituden).

Man ser af det foregaaende, at selvom „Mekaniken” 
ved Selv-Quench paa et afgørende Punkt er væsensfor
skellig fra Forholdene ved Seperat-Quench, bliver Slut
resultatet det samme: Middelanodestrømmen varierer 
med Amplituden af det paatrykte Signal, og Modtageren 
gengiver derfor Modulationen af den modtagne Bære
bølge.

Betragtningerne angaaende Modtagerens Følsomhed, 
som tidligere blev udviklet for den seperat quenchede 
Modtager, gælder uændret for den selv-quenchede. 
Quench-Frekvensen skal saaledes være ret høj, og mel
lem 150 og 200 kHz giver Optimum af Følsomhed. En

anden Sag er, at det i Praksis kan vise sig vanskeligt 
at drive Quench-Frekvensen saa højt i Vejret. Man skal 
gaa ned med Værdierne af Gitterafledning og Gitter
kondensator, men man risikerer da, at Modtageren hol
der op med at frembringe Selvblokering eller eventuelt 
holder op med at svinge. Man maa da indstille paa et 
passende Kompromis. I mange Diagrammer ser man, at 
Gitteraflederen ved Selv-Quench er ført til + Anode
spænding. Dette kan somme Tider lette Vanskelighe
derne med at faa en høj Quench-Frekvens, men det er 
langt fra nogen Betingelse for overhovedet at faa Mod
tageren til at fungere rigtigt.

Maalinger og Forsøg viser, at en selv-quenchende 
Modtager, som er rigtigt indstillet, giver samme Følsom
hed, som man opnaar med en seperat quench et. Naar 
man alligevel gerne foretrækker den seperat quenchede 
Modtager, er det, fordi det under alle Forhold (f. Eks. 
varierende Antennedæmpning, forskellige L/C-Forhold) 
er lettere at sikre sig en høj Quench-Frekvens med den 
dermed følgende store Følsomhed.

Med begge Quench-Metoder kan man komme ud for 
Fænomenet „Multiresonans”, som viser sig ved, at Sig
nalet kan findes paa en hel Serie af Indstillinger med 
ganske lille indbyrdes Afstand. Multiresonans bør und- 
gaas, selvom man ved nøjagtig Indstilling paa det kraf
tigste af Resonanspunkterne faar meget god Følsomhed. 
Ulempen er nemlig, at denne Indstilling kun meget van
skeligt kan holdes, og Signalet forsvinder derfor ogsaa 
let ud af Indstilling. Multiresonans er gerne Tegnet paa, 
at Quench-Svingningens Amplitude er for lille. En For
mindskelse af Antennekoblingen hjælper gerne, naar 
Modtageren er uden HF-Trin.

Det skal omtales, at det er muligt at faa et enkelt 
Rør til at arbejde som en seperat quenchet Oscillator,

idet man benytter en Opstilling som paa Fig. 7. Quench- 
Frekvensen bestemmes af de to koblede Kredse L1—C1 
og L2—C2, som f. Ek. kan være en MF-Transformator 
til 150 kHz. Armstrong benyttede dette Princip i sin 
Modtageropstilling, efter at man havde „kultiveret” den 
første selv-quenchende Opstilling. Principet er ret ofte 
benyttet, men Forfatteren af denne Artikel er paa 
Grund af manglende Erfaring ikke i Stand til at knytte 
egne Bemærkninger til Principet.

Naar man benytter seperat Quench, bør Gitteraflede
ren ikke gøres for stor, helst ikke over 100 kOhm.. Man 
risikerer nemlig ellers let, at der opstaar en Blanding 
af seperat Quench og Selv-Quench, idet Modtageren 
under Svingningsperioden, som fastlægges af Quench- 
Oscillatoren, giver Gitterblokering med dermed følgende 
Selv-Quench. Denne Sammenblanding giver nedsat Føl
somhed og usikker Funktion.
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Til Slut skal anføres nogle Bemærkninger om super
regenerative Modtagere i Almindelighed:

En „Superreg” uden HF-Trin giver en Mængde For
styrrelser over et bredt Frekvensbaand med Centrum 
paa den Station, der lyttes paa. Det bør derfor være en 
Lov, at man med en Modtager uden HF-Trin aldrig lyt
ter paa andres Kommunikation. Jvf. iøvrigt Bemærknin
gerne i S. Bagges Artikel i sidste OZ om „Walkie- 
Talkie”. Hvert Par kommunikerende Stationer har sit 
eget Frekvensbaand med en Bredde paa ca. 400 kHz.

Superreggen uden HF er derfor enten en Modtager til 
udpræget transportabel Anvendelse eller ogsaa kun et 
Stadium paa Vejen frem til en bedre og mere hensyns
fuld Modtager. Ingen Amatør med Agtelse for sig selv 
bør blive staaende paa Halvvejen.

Den superregenerative Modtager er som flere Gange 
pointeret en Modtager for AM. At man ogsaa ret godt 
kan bruge den til FM, ligger i, at man ved „skæv” Ind
stilling paa en Station, der sender med FM, allerede i 
Modtagerens Indgangskreds faar FM-Signalet omdannet 
til AM, som detekteres paa den beskrevne Maade. Man 
bør gøre sig klart, at den forvrængningsfrie og støjsvage 
Modtagning, som man opnaar med en „rigtig” FM-Mod- 
tager, ikke kan opnaas med en Superreg.

En Superreg er i kvalitetsmæssig Henseende en sær
deles tarvelig Modtager. Den giver nemlig en For
vrængning, der i Procent er lig en Fjerdedel af Sende
rens Modulationsprocent. Et 40 pCt. moduleret Signal 
vil altsaa i Modtageren alene give en Forvrængning paa 
ikke mindre end 10 pCt.!

En stor Fordel ved den superregenerative Modtager 
er dens automatiske Styrkeregulering. Indstiller man en 
Maalesender, som afgiver et moduleret Signal, paa den 
Frekvens, som Modtageren er indstillet paa, vil man 
kunne iagttage, at LF-Styrken praktisk talt ikke varierer 
med Styrken af det indkommende Signal, naar dette 
blot er saa kraftigt, at Suset er nogenlunde neddæmpet. 
Denne Regulering er i Modsætning til AVC-Regulerin- 
gen ved almindelige Supermodtagere øjeblikkeligt vir
kende, og dette faar den meget nyttige Virkning, at 
korte og kraftige Forstyrrelsesimpulser som f. Eks. Bil- 
tændingsforstyrrelser ikke gør sig videre stærkt gæl
dende under Modtagningen. I denne Henseende er den 
superregenerative Modtager i Virkeligheden ganske ene- 
staaende.

Det er nævnt i Indledningen, at den superregenerative 
Modtager kun er lidet selektiv. Dette viser sig ved, at 
en Station kan høres over et forholdsvis bredt Frekvens- 
omraade med nogenlunde konstant Styrke. Interessant 
er det dog at bemærke, at Forstyrrelser fra selv meget 
kraftige Stationer, f. Eks. ens egen Sender, fuldstændig 
forsvinder, naar Forstemningen gøres nogenlunde stor. 
Dette muliggør Duplekstelefoni med meget simple Mid
ler. Det er endogsaa muligt at benytte samme Antenne 
til Sender og Modtager, naar Forstemningen er tilstræk
kelig. Dog bør man i saa Tilfælde bruge et Antenne
system, med hvilket Senderen ikke med fuld Styrke 
sender ind i Modtageren. Dette kan realiseres, hvis man 
som Senderantenne bruger en symmetrisk Dipol og som 
Modtagerantenne bruger den samme Antenne koblet som 
asymmetrisk T-Antenne. Her er et vidt Felt for inter
essante Eksperimenter.

EDR-Superen.
En af Forudsætningerne for, at den meget omtalte 

EDR-Super kunde fremstilles, var, at der fandtes et til
strækkeligt Marked for den.

Efter det store Antal foreløbige Bestillinger (ca. 250 
Stk.), der blev afgivet inden den 1. Juli d. A., blev der 
fra Fabrikkens og min Side arbejdet paa fuld Kraft for 
at konstruere og fremstille den projekterede Modtager, 
og et Prøveeksemplar blev da ogsaa forevist af under
tegnede paa Generalforsamlingen i September.
- For at holde Prisen indenfor de lovede 440 Kr., maatte 
der fremstilles i det mindste 100—150 Modtagere, men 
da EDRs Bestyrelse (der i sin Tid startede Sagen) ikke 
mener at kunne lade Foreningen garantere Sagens Øko
nomi, og da der ikke engang er indgaaet 50 bindende 
Bestillinger i Dag (den 7. Oktober), ser Fabrikken sig 
nødsaget til at lade Sagen falde.

Dette Udfald af Sagen er trist, baade fordi der fra 
forskellig Side er ydet en stor Indsats, som nu ikke bli
ver honoreret, og fordi der sikkert er adskillige Ama
tører, der havde glædet sig til denne Modtager.

OZ9R.

Afdelingerne:
Det er morsomt at se, at Medlemmerne rundt om i 

Landet er glade for denne faste Rubrik i Bladet. Ikke 
alene er nye Medlemmere i Stand til at se, hvor de bedst 
henvender sig for at faa klaret deres smaa Problemer, 
men ogsaa de ældre Medlemmer kommer igen mere i 
Afdelingerne. Nu er det jo ogsaa snart oppe over Byen, 
hvis man vil være klar med Morsekundskaberne og 
det tekniske, hvis det skal naas, inden Licensen kommer.

Ogsaa i dette Nummer er jeg i Stand til at give Med
delelse om Tilgang til Listen over Afdelingerne, saa at 
der i Dag er tilmeldt ikke mindre end 20 Afdelinger, 
men det er altfor lidt endnu. Alle større Byer bør have 
deres egen Afdeling, og det er Bestyrelsens Haab, at vi 
med Tiden gennem Afdelingerne kan staa i mere intim 
Forbindelse med Medlemmerne rundt i Landet.

I Tønder afholdes Møde to Gange om Ugen, og der 
er naturligvis Morsekursus m. m., i Esbjerg har man i 
Vinter valgt at lede Afdelingen som en Slags Studie
kreds for derved at dygtiggøre Medlemmerne, og i Vi
borg er man ogsaa godt i Gang med Morsekursus etc.

Fra Maribo meddeler Aage Paaske, Birgittevej 11, mig, 
at han vil prøve at faa Liv i den engang saa udmærkede 
Lolland-Afdeling. Det er godt at se, at der stadig er 
Interesse for Afdelingsarbejdet paa Lolland, og jeg beder 
interesserede paa Øen om at sætte sig i Forbindelse med 
Paaske, saa der kan laves faste Rammer for Afdelingens 
Arbejde og valgt en Bestyrelse. Gør det hellere i Dag 
end i Morgen.

Endelig skal jeg gøre Afdelingsformændene opmærk
somme paa, at Afdelingsreferaterne sendes til Hoved
redaktøren 5AC, og de maa være ham i Hænde senest 
den sidste i Maaneden. Inden længe vil der til Afdelin
gerne komme en Rundskrivelse fra Bestyrelsen om Fore
drag, Lysbilleder o. s. v. Hvis en Afdeling skifter For
mand, vil jeg gerne omgaaende have Meddelelse om det, 
saa jeg kan faa Listen a jour. vy73s. OZ4H.

Fortegnelsen over Aidelingerne findes paa Side 125.
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En

'

56 Mc Modtager 
med HF-Tirin

Af
Henry Larsen, OZ7HL

Interessen for UHF har ogsaa grebet mig, saa da jeg 
fik fat i 3 Stk. RV12P2000, benyttede jeg dem i en 56 
Mc.-Modtager. Jeg havde den med i Afdelingen en Aften, 
og da der var flere, der var interesseret i den, bad 3U 
mig om den til OZ, og her er den.

En Modtager med HF-Trin er ikke noget nyt, men 
paa 56 Mc. har det ikke været brugt saa meget blandt 
Amatører. Der er det mest den superregenerative Detek
tor, der har været anvendt, men dens Udstraaling er 
næsten lige saa kraftig som en lille Sender, og naar 
flere lytter paa samme Frekvens paa een Gang, bliver 
der en Hylekoncert uden Lige, og al Modtagning øde
lægges inden for et ret stort Omraade. Med HF-Trin 
foran Detektoren bliver Udstraalingen ganske ringe, og 
jeg tror, at den helt kan undgaas, hvis Modtageren 
bliver bygget ind i en Metalkasse, og der indsættes HF- 
Drosler og Afkoblinger i Telefon- og Batteriledninger.

Modtageren bestaar af 3 Rør: HF-Superreg. Det., -LF. 
Forpladen maaler 160X110X1,5 mm, Chassiset 140 
X170X1,5 mm, 50 mm højt, begge Dele af Aluminium. 
Der er ingen Fatninger til Rørerne, disse er skruet paa 
en Strimmel Aluminium, som saa med Afstandsstykker 
fastgøres under Chassiset, saaledes at Rørernes øverste 
Del stikker op gennem Chassiset og saa højt, at Metal
liseringen ligger i Plan med dette, og de tilhørende Kom
ponenter monteres saa direkte paa Rørenes Stifter, som 
man med Forsigtighed godt kan lodde paa.

HF-Trinets Kondensator ligger med den ene Side til 
Stel, men Detektorens Kondensator maa isoleres fra 
Stel, da begge Pladesæt ligger paa HF-Potential og sam
tidig har Anodespændingen liggende paa sig. Iøvrigt 
monteres begge Kondensatorerne med tilhørende Spoler 
saa tæt ved Rørene som muligt.

Spolerne har en indvendig Diameter paa 10 mm og 
bestaar af 10 Vindinger, Traadtykkelse 1,5 mm. Med 
en saadan Spole ligger FM-Senderen (50,1 Mc.) paa 85 
Grader.

Afstemningskondensatorerne er 15 pF Prahn Lufttrim- 
mere med Aksel. Detektoren er koblet som Triode og 
transformatorkoblet til LF-Trinet, den er selvquenchen- 
de og reguleres med P1 paa 50 KOhm.

Modtageren suser som andre superregenerative Mod
tagere, men naar HF-Trinet stilles i Resonans, falder 
Suset noget. Modtageren er ret selektiv, FM-Senderen, 
som paa Detektormodtageren fylder 10 Grader af Ska
laen, fylder her kun 2 Grader.

Af Strømforsyning kræves Vekselstrøm (12 Volt) til 
Glødetraadene og Anodespænding fra en Eliminator paa 
150 Volt.

Modtageren er beregnet til Dipolantenne, men en 
Stavantenne kan føres ind paa HF-Gitter gennem en 
lille Trimmer.

Hvad den teoretiske Side af Sagen angaar henvises 
til 7T’s Artikel i dette Nr.

Stykliste.
Cl: Lufttrimmer 15 pF Prahn.
C2: Lufttrimmer 15 pF Prahn.
C3: 0,1 μF.
C4: 0,1 μF.
C8: 0,1 μF.
CIO: 0,1 uF.
C5: Trimmer 40 pF.
C6: 75 pF keramisk.
C7: 5000 pF Glimmer.
C9: 25 uF/25 Volt Elyt.
RI: 0,2 MOhm.
R2: 1500 Ohm.
R3: 2 MOhm.
R4: 50 KOhm.
R5: 10KOhm.
R6: 50 KOhm.
PI: 50 KOhm lin.
P2: 1 MOhm log.
TR: 1:3.
DRI: 50 Vdg. 0,1 Traad 6 mm Ø.
DRII: 50 Vdg. 0,1 Traad 6 mm Ø.
Forplade: 160X110X1,5 mm.
Chassis: 140X170X1,5 mm.
3 Rør: RV12P2000.
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„Der var engang ..
(Fortsat.)

Senderrøret hedder KL 12P35 og er en indirekte opvarmet 
20 Watts Pentode. Røret er ret gammelt (det hed tidligere RS 
287), det er opbygget paa normal Maade med Quetschfod og har 
som Følge deraf temmelig lange Gitter- og Katodetilledninger, 
Til Lang- og Kortbølgesenderne er det dog sandsynligvis lige 
saa egnet som ethvert nyere Rør, hvorimod dets Anvendelse i
7 Meter-Anlæget næppe kan forsvares ud fra rent tekniske 
Betragtninger, men maaske nok ud fra Ønsket om kun at have 
een Rørtype i Brug. Røret arbejder med en Anodespænding paa 
800 Volt (ved 7 Meter dog kun 450 Volt), en Skærmgitterspæn
ding paa 200 Volt, og det kan afgive ca. 50 Watt CW over 20 
Meter. Ved 5 Meter kan Røret iflg. Telefunkens Data afgive 
20 Watt CW, men den nødvendige Styreeffekt er her væsentlig 
større end ved lavere Frekvenser. Som Telefonisender kan Røret 
anodemoduleres, gittermoduleres eller fanggittermoduleres. Ved 
Anodemodulation bestemmes den afgivne Effekt ikke af Anode
tabet, men af det tilladelige Skærmgittertab (5 Watt), saa man 
kun faar ca. 25 Watt ud af Røret. Den nødvendige Modulator- 
effekt er ca. 20 Watt, og Røret maa, som de fleste Pentoder 
betegnes som ret uegnet til Anodemodulation.

I de ovenfor nævnte Sendere benyttes Gittermodulation med 
følgende Data:

Anodespænding 800 Volt.
Skærmgitterspænding 200 Volt.
Gitterforspænding — 100 Volt.
Styrespænding (HF) 65 Volt eff.
Modulationsspænding (LF) 17 Volt eff. (80 pCt. Mod.) 
Anodestrøm 40 mA.
Skærmgitterstrøm 6 mA.
Gitterstrøm 0,5 mA.
Styreeffekt 0,4 Watt.
Afgiven Effekt 12 Watt.
De opgivne Data gælder for den umodulerede Bærebølge, og 

den maksimalt opnaaelige Modulationsgrad er ca. 85 pCt. For
vrængningen er ikke ubetydelig, men dog ikke saa stor, at det 
gaar ud over Forstaaeligheden. Den samme Effekt (12 Watt) 
kan opnaas ved væsentlig mindre Forvrængning, naar man an
vender Fanggittermodulation. Her gælder følgende Driftsdata: 

Anodespænding 800 Volt.
Skærmgitterspænding 400 Volt NB.!!
Gitterforspænding —80 Volt.
Styrespænding (HF) 70 Volt eff.
Fanggitterforspænding —250 Volt.
Modulationsspænding (LF) 175 Volt eff. (90 pCt. Mod.) 
Anodestrøm 45mA.
Skærmgitterstrøm 23mA.
Gitterstrøm 3mA.
Styreeffekt 0,5 Watt.
Afgiven Effekt 12 Watt.
NB.! I Tilledningen til Skærmgitteret skal indskydes en fast 

Modstand paa 10000 Ohm, saaledes at den virkelige Skærmgit
terspænding kun er 150—200 Volt. Dette er absolut nødvendigt 
for at undgaa Overbelastning af Skærmgitret! De opgivne Data 
gælder som før i umoduleret Tilstand.

I Lang- og Kortbølgesenderne benyttes som nævnt Gitter
modulation, og da der anvendes 2 Rør i Parallel i Udgangs- 
trinet, kan man regne med en afgiven Effekt paa ca. 20 Watt 
i Antennen ved Phone og MCW og 80—90 Watt ved CW. Ud- 
gangstrinet styres af 1 Stk. RL 12 P 35 som Colpitt-Oscillator.

Baade Oscillator- og Udgangskreds afstemmes med Variometre 
i Stedet for Drejekondensatorer, og de to Variometre er me
kanisk sammenkoblet og indstilles med en Skala, der er direkte 
kalibreret i kHz. Ved Frekvensskift er der derfor kun to Ind
stillinger at foretage — Senderens Hovedskala indstilles paa 
den ønskede Frekvens og Antenneafstemningskredsen, der er 
anbragt agter i Maskinen umiddelbart ved Antenneindføringen 
og er fjernbetjent, indstilles til maksimal Antennestrøm.

I Ultrakortbølgesenderen benyttes 1 Stk. RL 12 P 35 som 
ECO-Dobler og 1 Stk. RL 12 P 35 som gittermoduleret PA-Trin. 
Alle tre Afstemningskredse er sammenkoblet, og Udgangskred- 
scn er linkkoblet til en Halvbølgedipol, saaledes at Frekvens
skift her foregaar ved kun een Indstilling. Telegrafi sendes kun 
som MCW, og Udgangseffekten er følgelig 8—10 Watt i Anten
nen baade ved Telegrafi og Telefoni. Senderen indeholder en 
Del interessante Enkeltheder til Sikring af Frekvenskonstansen. 
Da Akkumulatorbatteriet er ret lille i Forhold til de store Lade- 
og Afladestrømme, det bliver udsat for, varierer dets Spænding 
stærkt med Ladetilstanden (22—29 Volt). For at undgaa, at 
dette influerer paa Styretrinets Frekvens, faar første Rør 
Glødestrøm gennem en Jern-Brint-Modstand (Strømregulator- 
rør), ligesom Anode- og Skærmgitterspænding er saaledes af
passet i Forhold til hinanden, at Variationer i den af Omfor
meren afgivne Spænding ikke paavirker Frekvensen. Styretri
nets Gitterkreds bestaar af en Spole paa keramisk Materiale og 
faste keramiske Kondensatorer, shuntet med en lille Dreje- 
kondenstor, og de keramiske Kondensatorers Temperaturkoeffi
cient er afpasset saaledes, at Kredsens Resonansfrekvens ikke 
ændrer sig med Temperaturen (Flyvemaskinsendere kommer 
ud for Temperaturer fra - 10 Gr. til + 30 Gr. eller mere!!). 
En anden Kilde til varierende Frekvens har man i de Tempera
turforandringer, der sker inde i selve Oscillatorrøret som Følge 
af Anodestrømmens Varmevirkning (Senderen nøgles ved at 
afbryde Anodespændingen til begge Trin, og Glødestrømmen 
er tilsluttet baade under Sending og Modtagning). Denne Tem
peraturændring modvirkes ved at give Røret 10—15 pCt. højere 
Glødespænding i Modtageperioder end under Sending. Herved 
opnaas, at den samlede Varmeudvikling i Røret bliver konstant, 
og derved holdes Temperaturen af Elektroderne praktisk talt 
konstant, bortset fra de første faa Minutter efter at Gløde
strømmen er sluttet til. —tekniker.

(Fortsættes.)

Angaaende tekniske Spørgsmaal.
Ved Indsendelse af tekniske Spørgsmaal er det en absolut 

Nødvendighed, at Svarporto eller helst frankeret Svarkonvolut 
medsendes. Da det kun er E. D. R.’s Medlemmer, der kan faa 
Spørgsmaal besvaret, maa endvidere Medlemsnummer opgives.

Spørgsmaal, der indløber i den Tid, hvor Stoffet til OZ bliver 
samlet (de sidste ti Dage i Maaneden), kan som Regel først 
besvares efter den 1ste.

Det letter Ekspeditionen, hvis Spørgsmaalene sendes direkte 
til T. R. Adresse: A. G. Hansen, Hollandsvej 27, Lyngby.

T. R.

R. S. G. B.
Indmeldelsesblanketter til R. S. G. B. (Kontingent 15 Kr. aar- 

ligt) kan faas ved Henvendelse til OZ2EA, Hans P. Petersen, 
Horsekildevej 11, Valby, Kbh.
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Franklin-Oscillatoren
Af Bo Brøndum=Nielsen

*
Mange Kortbølgeamatører staar sikkert for snart at 

skulle gaa i Gang med Bygningen af en ny Sender. Flere 
har mistet den gamle paa Grund af Krigsbegivenhederne, 
andre har faaet den tilbage i uskadt Stand, men er kom
met til den Erkendelse, at den ikke helt svarer til det, 
man kunde ønske af en Sender af 1945. Endelig er der 
alle de mange vordende Senderamatører, der ikke har 
haft Sender før Krigen.

Og saa melder det første Spørgsmaal sig: Hvordan 
skal den ny Sender se ud? Hvilke Krav maa man stille 
til den? Hvordan bliver de ny Amatørbaand? Er det i 
det hele taget muligt at tage nogen endelig Bestemmelse 
paa et Tidspunkt, hvor vor Viden om den tekniske Ud
vikling er stærkt begrænset. Svaret herpaa maa blive, 
at selvom man i Dag ikke kan tage nogen definitiv Be
stemmelse med Hensyn til Detaljer, saa er der alligevel 
en hel Del Punkter, man kan fastlægge og Forsøg, der 
kan gøres.

Personlig er jeg nogenlunde klar over de Krav, jeg 
vilde stille til min ny Sender, og da disse Krav antage
lig vil falde sammen med adskillige andre Amatørers, 
vil jeg anføre dem her:
1. Senderen maa kunne arbejde paa alle Baand indtil 

30 MHz. (Til 60 MHz bygges enten en transportabel 
AM- eller fast FM-Sender).

2. Senderen skal være indrettet for saavel Telegrafi som 
Telefoni. Ved Telegrafi skal der kunne arbejdes med 
BK (Break in).

3. Senderen skal kunne bestryge de enkelte Baand kon
tinuerligt, og Frekvensen skal kunne aflæses direkte 
med god Nøjagtighed.

4. Stabiliteten skal være saa nær Krystalstabilitet som 
muligt.

5. Frekvensskift inden for de enkelte Baand skal kunne 
foretages med et Minimum af Besvær. Mindre Æn
dringer udelukkende ved Ændring af Oscillatorfre
kvensen.

6. Baandskiftning maa ligeledes kunne ske hurtigt og 
nemt. Alle Spoler (maaske med Undtagelse af PA- 
Spolen) ind- og udkobles ved Omskiftere. Kan dette 
arrangeres ogsaa for Udgangstrinets Vedkommende, 
vil det absolut være at foretrække, selvom Virknings
graden herved skulde blive lidt reduceret.

7. Sidste Punkt, som egentlig burde have staaet først: 
Berøringssikker ved Betjening og uagtsom Berøring, 
specielt med Henblik paa Uvedkommende (Børn). 
Næste Spørgsmaal bliver saa: Hvilken Styresender

skal man vælge til denne Sender? Den ordinære Kry
staloscillator er paa Forhaand udelukket (jfr. Pkt. 3). 
De fleste selvsvingende Oscillatorer lader meget tilbage 
at ønske med Hensyn til Stabilitet, i hvert Fald i Sam
menligning med Krystalstabilitet. ECO-Principet blev 
overvejet, men atter opgivet efter adskillige praktiske 
Forsøg, selvom det maa betegnes som det næstbedste. I 
min Søgen efter noget bedre fandt jeg omsider et Oscil

latorprincip, der, selvom det langtfra er nyt, saa dog 
praktisk talt er ukendt blandt Kortbølgeamatører, nem
lig Franklin-Oscillatoren. Det er forbløffende simpelt 
og har netop de Egenskaber, man har Brug for: en Sta
bilitet, der ved hensigtsmæssig Konstruktion skal kunne 
bringes op paa Højde med et X-Krystals. De praktiske 
Forsøg, jeg har foretaget, lover saa godt, at jeg allerede 
paa dette Tidspunkt mener, at det kan have Interesse 
for andre.

Princippet

i Franklin-Oscillatoren er vist i Fig. 1. Der er anvendt 
to Trioder omtrent paa samme Maade som i den ordi
nære modstandskoblede Forstærker. Første Rørs Gitter 
og andet Rørs Anode er gennem smaa Kondensatorer 
koblet løst til en LC-Kreds. Tænker vi os denne Kreds 
udeladt, er det klart, at de to Rør vilde gaa i Sving paa 
Grund af den Tilbagekobling, der er tilvejebragt, hvis 
Koblingskondensatorerne C1 og C2 iøvrigt er store nok. 
Spændingerne i andet Rørs Anodekreds er i Fase med 
Gitteret paa første Rør. Den Frekvens, Oscillatoren vilde 
svinge paa, vilde være den, hvorpaa Forstærkningen i 
Rørene var størst, formodentlig en Lavfrekvenssving
ning. Hvis vi imidlertid nu sørger for at Punkterne A 
og B ikke kobler direkte til hinanden, men hver for sig 
til en fælles LC-Kreds, vil der ske følgende: LC-Kredsen 
vil for alle Frekvenser med Undtagelse af Resonansfre
kvensen betyde en Kortslutning. Paa Resonansfrekven
sen derimod, vil den virke som en ohmsk Modstand af 
relativ stor Værdi. Den eneste Frekvens, Oscillatoren 
derfor vil kunne gaa i Sving paa, vil netop være den, 
LC-Kredsen er afstemt til.

Men hvorfor saa vælge en Oscillator med to a tre Rør, 
naar man kan klare sig med eet? Svaret er ligetil: I en 
ordinær Oscillator ligger der over LC-Kredsen en be
tydelig Kapacitet ud over selve Afstemningskondensato- 
ren. Kredsen er gennem en Gitterkondensator koblet ret 
kraftigt til Gitterkredsen i Røret, og Gitter-Katodekapa- 
citet samt Ledningskapacitet indgaar i Kredsen. Yder
ligere belastes Kredsen af Røret, saaledes at dens God
hed forringes kendeligt.

Begge disse Ulemper undgaas i Franklin-Oscillatoren. 
I Praksis er det nemligt muligt at benytte ganske smaa 
Koblingskondensatorer som C1 og C2 Va til 1 pF vil 
være tilstrækkeligt. Kapacitetsvariationer f. Eks. i Git- 
terkathodekapaciteten i Røret VI vil derfor ingen prak
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tisk Indflydelse faa paa Kredsen. Udformer man nu DC-, 
Kredsen paa hensigtsmæssig Maade, og anbringer den 
saaledes, at den ikke udsættes for Temperaturforandrin
ger af Betydning, (helst indkapslet) faar man en Oscilla
tortype med fremragende god Stabilitet. Udskiftning af 
Rør og selv ret store Spændingsvariationer har meget 
ringe Indflydelse paa Frekvensen: 

Fig. 2 viser, hvorledes Oscillatoren kan udformes i 
Praksis.

Det ses, at der er anvendt Penthoder (EF22, 7H7 e. I.). 
For det første giver disse større Forstærkning end Tri- 
oder, og Tilbagekoblingskondensatorerne kan derfor 
gøres mindre. For det andet betyder den mindre Anode- 
Gitterkapacitet, at Tilbagevirkningen fra det efterføl
gende Fordoblertrin bliver minimal.

Franklinkredsens Kondensatorer er dels den variable 
til Afstemning, dels to faste af hhv. Glimmer og Kera
mik. De anførte Værdier giver ret god Temperaturkom
pensation. De to smaa Tilbagekoblingskondensatorer er 
semivariable Trimmerkondensatorer paa max. 20 pF. 
Spolen L er paa 26 Vdg. (0,4 mm Laktraad) viklet paa 
et 20 mm Pertinaxrør. Keramisk Materiale vilde sikkert 
være at foretrække. Selve Oscillatoren adskiller sig ikke 
fra Principdiagrammet, ud over at der er indført Ka- 
thodekomplexer i begge Rør. Tilkoblingen til Fordobler- 
trinet sker kapacitivt fra V I's Anode gennem 100 pF. 
V III er en Udgangspenthode, der for en Sikkerheds 
Skyld er stabiliseret. Nogen Trækning af Oscillatoren 
kunde ellers spores i det foreliggende Tilfælde. Trinet 
er iøvrigt udformet paa ganske ordinær Maade.

I Følge Sagens Natur vil en Franklin Oscillator kun 
afgive ganske ringe Styrespænding. Principet er jo det, 
at Tilbagekoblingen kun netop gøres saa stor, at Oscil
latoren akkurat gaar i Sving. Gøres Tilbagekoblingen 
haardere, vil Output naturligvis stige, men til Gengæld 
gaar det saa ud over Stabiliteten. Den Styrespænding, 
der tilføres V III vil i Praksis kun være et Par Volt, 
og Røret vil følgelig arbejde som Klasse A/B Forstær
ker med tilsvarende ringe Virkningsgrad. Alligevel vil 
Udgangseffekten være tilstrækkelig til Styring af en 
stejl Penthode som f. Eks. EL 6 eller 6L6.

Nøglemetode.
For at muliggøre BK kan man gaa to Veje: enten 

nøgle selve Oscillatoren, eller foretage en saa effektiv 
Afskærmning af denne, at den 2. Harmoniske ikke spo
res i en følsom Modtager selv i umiddelbar Nærhed af 
Senderen. Da Nøgling i Oscillatoren jo unægtelig er 
det nemmeste, blev denne Metode forsøgt først, og da 
Resultatet blev ret tilforladeligt, er Metode 2 endnu 
ikke prøvet. Som det fremgaar af Fig. 3 nøgles der i 
Skærmgitteret paa V I. Skærmgitterspændingen tages 
fra et Potentiometer, der bestaar af R og et Stabili-

seringsrør (Philips Type 7475). C, er den normale Af- 
koblingskondensator og C, tjener til Eliminering af 
Nøgleklik. Da Skærmgitterstrømmen kun andrager 1 a 2 
mA og Spændingen ikke overstiger ca. 100 Volt, kan 
direkte Nøgling godt benyttes, selvom Nøglerelæ maa 
foretrækkes. Den med denne Nøglemetode opnaaede 
Tegnform var" nydelig, fri for Chirp og med minimalt 
Klik.

Indstilling.
Indstillingen af Oscillatoren er uhyre ligetil. V III fjer

nes fra sin Fatning. Cl—2 drejes ind. Et mA-Meter 
indskudt i Plusledningen vil vise et lille Fald, naar 
Oscillatoren gaar i Sving. I en Modtager opsøges Sig
nalet. Tilbagekoblingskondensatorerne drejes nu ud, ind
til Oscillatoren er lige ved at gaa ud af Sving. Det er 
af allerstørste Vigtighed, at de to Kondensatorer kun er 
saa store* at de sikrer stabil Svingning. De bør helst 
være lige store. Franklinkredsen tilpasses nu, saa Oscil
latorens 2. Harmoniske dækker Omraadet 3500—3800 
kHz.

Er dette i Orden, kan V III isættes, idet Skærmgitter- 
og Anodespænding dog afbrydes. Med svingende Oscilla
tor stabiliseres nu Trinet, idet man lytter i en Mod
tager. Naar Tilbagevirkning ikke længere kan spores, 
tilsluttes Spændingen og Trinet afstemmes til max. 
Output.

Praktiske Vink.
Mine Forsøg med den her beskrevne Opstilling har 

vist, at Oscillatoren er meget nem at faa til at arbejde 
godt. Opbygningen er ikke særlig kritisk; blot maa man 
sørge for, at Franklinkredsen er fornuftigt opbygget og 
hensigtsmæssigt placeret. Endvidere maa man passe paa, 
at Gitterledningen fra V I og Anodeledningen fra V II 
(til de to Tllbagekoblingskondensatorer) ikke kobler ka
pacitivt til hinanden, og at de er saa korte som muligt. 
En Opbygning, hvor LC-Kredsen og Tilbagekoblingskon- 
densatorer er anbragt i en Metalkasse for sig, vil sikkert 
være fordelagtig.

Ensretteren bør kun forsyne Oscillator og Fordobler- 
trinet med Spænding. Den afgivne Spænding maa være 
ekstra godt filtreret. Dog er Spændingsstabilisering 
unødvendig. Den af mig anvendte Dobbeltensretter ar
bejdede med et Filter, der er vist i Fig. 4.

Ønsker man at spare et Rør, kan dette antagelig lade 
sig gøre ved i Stedet for to Penthoder at anvende et 
Kombinationsrør af ECH 21-Typen. Endnu har jeg ikke 
haft Lejlighed til at indhøste praktiske Erfaringer her
med, men skal senere komme tilbage hertil.

DR-Siderne har vi desværre maattet lade udgaa paa Grund 

af Pladsmangel i dette Nummer tillige med en Del andet Stof.
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E. D. R. Filmene.
EDR raader nu over flere Film, der vil være et godt 

Supplement til de øvrige Programmer for Arbejdet i Af
delingerne Landet over.

Filmene er 16 mm og maa kun forevises paa gode Ap
parater og af Folk, der er kendt med Forevisningsappa- 
ratet. Filmene er alle Originaler, og der kan ikke i Øje
blikket skaffes Kopier af dem, saa der maa udvises stor 
Forsigtighed ved Brugen.

Foruden Filmene findes et righoldigt Udvalg af Farve- 
lysbilleder og dertil hørende Lysbilledapparat. Ogsaa 
dette kan udlaanes til Afdelingerne.

Filmene er følgende:
EDR’s Sommerlejr 1938 ved Smidstrup.
EDR’s Sommerlejr paa Bornholm.
Rævejagt paa Sjælland 1938.
Blind Radioamatør i Arbejde. Interessante Optagelser 

fra en Demonstration i den københavnske Afdeling. 
Den første Rævejagt med Sender efter Krigsafslutnin

gen.
EDRs Sommerlejr 1945 ved Karrebæksminde.

Filmen og Lysbillederne samt Lysbilledapparatet re
kvireres hos Sekrt., OZ4H, eller Formanden, OZ3U.

Fortegnelse over Afdelingerne.
Aalborg Afdeling:

Formand: E. Keller, Helgolandsgade 56, Aalborg.
Aarhus Afdeling:

Formand: W. Kaiser, OZ3WK, St. Billes Torv 8, Aarhus.
Bornholms Afdeling:

Formand: Andr. Kjøller, OZ4KA, Fiskerstræde 6, 
Rønne.

Esbjerg Afdeling:
Formand: A. Skelmose, OZ2XA, Vesterhavsvej 67 St., 
Esbjerg.

Falster Afdeling:
Formand: J. Quistgaard, OZ7JQ, Væggerløse.

Fredericia og Omegn Afdeling:
Formand: Aage Jasper, OZ5AJ, Elmevej 11, Fredericia.

Haderslev Afdeling:
Formand J. Christensen, OZ7JC, Simmerstedsvej 49, 
Haderslev.

Horsens Afdeling:
Formand: Emil Frederiksen, OZ3FM, Nørretorv 15, 
Horsens.

Kerteminde Afdeling:
Formand: Radiotekniker Aksel Madsen, Langgade 45, 
Kerteminde.

Kolding Afdeling:
Formand: J. A. Løwert, OZ2JA, Møllev. 16 B, Kolding.

Korsør Afdeling:
Formand: H. Rossen, Obelsvej 9, Korsør.

Københavns Afdeling:
Formand: Henrik Nielsen, OZ9R, Søndergaardsvej 4, 
Søborg.

Læsø Afdeling: 
Formand: Th. Bjørn Skou, DR 686, Byrum, Læsø.

Odense Afdeling:
Formand: Oskar Hansen, OZ2KG, Kochsg, 73, Odense.

Randers Afdeling:
Formand: Bankassistent Berg Madsen, DR 319, Han
delsbanken, Randers .

Ringkøbing Afdeling:
Formand: S. Gaardsøe, Ringkøbing.

Svendborg Afdeling:
Formand: A. H. Vilsbøll, Set. Jørgensvej 9, Svendborg. 

Sønderborg Afdeling:
Formand: Radiotekniker P. Jørgensen, OZ5J, Kirke
hørup, Als.

Tønder Afdeling:
Formand: M. Lehmann Poulsen, OZ3B, Tønder. 

Vendsyssel Afdeling:
Formand: Mondrup Christensen, Gartnergaarden, 
Hjørring.

Viborg og Omegns Afdeling: 
       Formand: Viggo P. Korsgaard, Koldingvej 96, Viborg.

»E. D. R.s Orkester«.
Hvor flot vilde det ikke være, om dette Ord, somme 

Tider kunde staa i vore Bekendtgørelser om Forenin
gens forskellige Stævner og lignende, EDR er jo snart 
ved at blive en stor Forening, og der melder sig jo 
glædeligvis mange nye Medlemmer for' hver Maaned, 
der gaar, og der skrives af og til, at vi skal have vores 
„eget“, hvad enten det gælder det ene eller andet, saa 
hvorfor saa ikke have. vores eget Orkester! For det kan 
ikke fejle andet, end der maa være en Del gode Musik
amatører imellem EDR, saa hvorfor skulde det saa være 
saa besværligt at faa et nogenlunde Orkester samlet, 
især hvis der da er nogle organiserede Musikere imel
lem, for jeg kan da ikke tro, at de vil sige Nej til at 
spille sammen med deres Kammerater, som ikke er 
organiserede. — Det vil selvfølgelig være temmelig 
nødvendigt, at alle Orkestrets Medlemmer kan spille 
efter Noder, nu ved jeg nok, at det er ikke nemt at 
samle et saadant Orkester paa Grund af, Medlemmerne 
bor meget spredt i Landet, men jeg regner med, at 

' naar vi nu snart faar vores Trafikforhold i Orden igen, 
vil enhver Amatør gøre hvad han kan for at møde ved 
vores Stævner og Sommerlejre. Og det er egentlig ved 
disse to Lejligheder, der er Brug for et godt Orkester, 
og saa skulde det være mærkeligt, om der ikke skulde 
være saa mange Amatører til Stede, at det kan lade sig 
gøre at faa et Orkester samlet, men fordi vi nu ikke alle 
kan være samlet paa engang, saa er det jo ingen Skade 
til, at vi alle bliver samlet, saa der er et Overblik over 
Sagen, saa jeg venter nu, at de Musikamatører, for 
hvem Sagen har Interesse, sender mig et Brev med 
Oplysning om Instrumenter og Uddannelse osv. Hjælp 
og Vejledning gives gerne i saa vid Udstrækning, som 
det er muligt.

Vy.s.73. Erik C. Pedersen, OZ-DR675 
„Vidtskue“, Vinding pr. Vejle.

Efterlysning. Generalforsamlingsdagen blev et Bundt Nøgler 
udlaant af Portieren paa Park Hotel til et Medlem, for at ved
kommende kunde hente en Cykel i Hotellets Gaard. Nøglerne 
blev ikke afleveret igen, og da disse er uundværlige for Por
tieren, anmodes Medlemmet om Æt sende Nøglerne omgaaende 
til Park Hotel.
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Fra Generalforsamlingsdagen bringes disse to Billeder, der 
viser en Del af de mange Amatører, der om Formiddagen besaa 
Telefonhuset. Nederst et Scenebillede fra Revyen om Aftenen

Apropos Rævejagten den 30. September

Det var et sløjt Resultat, vi fik ud af Rævejagten paa 14 MHz 
den 30.: kun tre Hold af 10—12 Hold naaede ind, og af disse 
var ved en kritisk Vurdering kun eet i Stand til at fremvise 
nogenlunde anstændige Pejlinger. Eet Hold kom ind med een 
Pejling, hvilket naturligvis ikke kan betragtes som et godt Re
sultat, idet Rævejægeren efler den ene Pejling paa ren og skær 
Mistanke styrede hen til 7BO’s QRA, hvor han ogsaa ganske 
rigtigt fandt Ræven. —

Nu vil nok nogen spørge: hvorfor skal man arrangere Ræve
jagter paa disse høje Frekvenser, naar det — rent pejlemæssigt
— gaar saa langt bedre paa 1,7 MHz, Jeg vil hertil svare som 
min egen personlige Mening, at Rævejagter paa de højere Fre
kvenser dog har deres Betydning, idet de aabner Deltagernes 
Øjne for de særlige Forhold, som gør sig gældende ved Pej
ling paa de høje Frekvenser og i tæt bebygget Omraade. Man 
bør ikke gøre Rævejagter til et „Standard-Foretagende“, som 
kun kan udføres paa een ganske bestemt Maade. Vi maa variere 
os, og vi maa aldrig staa stille.

„Standard-Rævejagten“ paa 1,7 MHz skal ikke opgives; den 
bør gentages paa rette Tid i passende Omraade. Men for Ræve
jagterne paa de højere Frekvenser skal Reglerne tillempes, saa- 
ledes at Foretagendet bliver muligt. Omraadets Størrelse skal af-
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passes til de særlige Vanskeligheder, som knytter sig til den 
høje Frekvens, og muligvis bør der ogaa sendes efter en anden 
Sendeplan, f. Eks. saaledes, at Rævesenderen efter de tre første 
Udsendelser, som kan foregaa som hidtil med en halv Times 
Mellemrum, sender konstant, indtil Stationen lukker helt.

Nu var Jagten den 30. September paa 14 MHz det første For
søg paa de højere Frekvenser. Forsøget faldt uheldigt ud, men 
man bør derfor ikke laste Arrangørerne, som lige saa lidt som 
Deltagerne vidste, hvilke og hvor store Vanskelighederne var. 
Nu ved vi det, og næste Gang, vi pejler paa 14 MHz (og for 
den Sags Skyld ogsaa paa 7 MHz), er der heller ingen Tvivl om, 
at Resultatet vil blive anderledes opmuntrende end ved den 
sidste Jagt. OZ7T.

Indregistrerede Modtagerstationer.
OZ-DR 729: Jens Eistrup, Herborg, Jylland.
OZ-DR 730: Fred. Aage Almegaard, c/o Klimax Radio, Nytorv 11, 

Kbhvn. K.
OZ-DR 731: Preben Lund, Hollandsvej 24, Kgs. Lyngby.
OZ-DR 732: Henning Gerth Hansen, Otto Mallingsgade 12, 2.

t. h., Kbhvn. Ø.
OZ-DR 733: P. V. Iversen, Brorsbøl pr. Haderslev.
OZ-DR 734: Jens Peder Pedersen, Kronprinsessegade 59, Køben

havn K.

ATTER INDREGISTRERET
OZ-DR 495: A. Damgaard, Østergade 41, Vamdrup.

FRA AFDELINGERNE *
KØBENHAVN

Afdelingen har normalt Møde hver Mandag Aften Kl. 19,00 i Foreningen 
al 1860’s Lokaler, Nørrevoldgade 92. Alle Oplysninger om Aldelingens 
Virksomhed faas paa Mødeaftenerne hos Formanden OZ9R Henrik Nielsen.

Mandag den 17. September holdt OZ7T et glimrernde Foredrag 
om et U. K. B. Anlæg med normale Rør til 250 MHz. Anlæget var 
benyttet til den illegale Sverigesforbindelse under Besættelsen 
og konstrueret af OZ7T.

Søndag den 30. September ‘holdt Afdelingen Rævejagt paa 14 
MHz i Københavns nordlige Omegn. Rævejagten, der var den 
første her i Landet paa dette Frekvensbaand, var ikke nogen 
ubetinget Succes, idet kun 3 Hold kom ind til Ræven. De 3 Hold 
havde ikke engang Pejlinger, der gik gennem Ræven, og at de 
kom ind, maa siges at være et Udslag af Kendskab til de lokale 
Amatørers QRA. Ca. 30 Medlemmer deltog i Jagten, og der var 
ved Frokosten bag efter Ønske om at faa arrangeret en lignende 
Jagt om ca. 3 Uger paa 7 MHz. Nr. 1 blev DR 467 Holten, der 
vandt en Prahn Split-Statorkondensator.

MAANEDENS PROGRAM
Mandag den 15. Oktober: Filmsaften med Damer (se sidste 

OZ).
Mandag den 22. Oktober, Kl. 19 præcis: Foredrag om Ultra

kortbølgeteknik af Civilingeniør Frøhlich Hansen. Foredraget 
afholdes paa Danmarks Tekniske Højskole, Østervoldgade 10, 
Auditorium LT.

Mandag den 29. Oktober: Intet Møde.
Mandag den 5. November: Auktion over medbragte Radio- 

dele.
Mandag den 12. November: Klubaften.
Mandag den 19. November: Begynderaften. Begyndernes Mod

tagere gennemgaas af DR-Lederne. OZ9R.



A A L B O R G
Søndag den 30. September afholdtes Aldelingens halvaarlige 

Generalforsamling med ret god Tilslsutning.
Saavel Formandens Beretning som Regnskabet kunde god

kendes, og under Punkt 4 behandledes flere Forslag, hvoraf kan 
nævnes: Vedtægtsændringer ifl. Udkast, Marketenderiet ønskes 
sat i Gang igen samt Ordensreglement og Aftale vedrørende 
Fyring i Lokalet.

Efter nogen Diskussion blev de foreslaaede mindre Ændringer 
af Vedtægterne vedtaget, og ligeledes enedes man om at starte 
Marketenderiet igen med J. Chr. Madsen som Leder.

Til Bestyrelsen genvalgtes Formanden, E. Keller, og Sekre
tæren, Herman Møller.

Efter Generalforsamlingen var der fælles Kaffebord, og senere 
viste J. Chr. Madsen en udmærket Film om de danske Radio
fonistationer.

De to ugentlige Mødeaftener er stadig godt besøgt, og der 
hænges i med Morsetræningen, for alle ved, at Sendelicensen 
nu er nærmere end nogen Sinde. Foruden Morseundervisningen 
holder Ingeniør Lehmann Andersen om Onsdagen Foredrag om 
Elektroteknik. OZ-DR 384.

A A R H U S
Lørdag den 15. September blev Afdelingen genoplivet efter sin 

lange Dvale ved et Møde paa Klostercafeen. Til Formand valg
tes DR152, Lægring, Kasserer Frands Nielsen, Sekretær OZ3R, 
Gjerulff, OZ5GW, Sv. Aa. Pedersen, og Hauge Madsen. OZ7GL 
viste Film om Svingningskredse, Symaskiner og Rævejagt. De 
Medlemmer, der ikke var til Stede ved Mødet, og som ønsker 
at deltage i Afdelingens Arbejde, bedes henvende sig til en 
af ovennævnte.

Morsekursus afholdes Fredag den 19. Kl. 19,00 pr. paa Tele
grafkontoret, Kannikegade. Papir og Blyant skal medbringes.

Søndag den 16. September afholdtes den første Rævejagt efter 
Kapitulationen. Omraadet var 80 m. Ræven, 7GL, havde gemt 
sig i Tilst Præstegaard med den „illegale" Sender, der i sin Tid 
blev kastet ned med Faldskærm. Det blev en Sukces, idet alle 
deltagende 8 Hold kom ind til Ræven.

Næste Afdelingsmøde bliver Lørdag den 27. Oktober paa Klo
stercafeen Kl. 19,00.

Den 28. Oktober afholdes Rævejagt paa 7Mc. Nærmere Oplys
ninger paa Telefon 2706. OZ3R.

B O R N H O L M
Generalforsamling afholdes Søndag den 28. Oktober Kl. 14,00 

i Radiohuset paa Snorrebakken ved Rønne. Besøg i den ny 
Dampcentral om Formiddagen Kl. 10,30. Afdelingens Morse
kursus m. m. afholdes hver Fredag paa Amtsbiblioteket Kl. 20,00.

OZ4KA.

E S B J E R G
EDRs Medlemmer i Esbjerg afholdt Møde den 23. August og 

den 3. September for at søge Esbjerg Afdeling genoprettet. Det 
blev vedtaget at oprette Afdelingen som en Studiekreds i Vinter 
og senere søge at faa eget Lokale, hvis Tilslutningen til den Tid 
er tilstrækkelig. Kontingentet blev fastsat til 1 Kr. pr. Maaned, 
dog 50 Øre for Lærlinge og Elever. Til Formand blev valgt 
OZ2XA, til Kasserer OZ8E.

Mødested: Centralbiblioteket, Nørregade, Esbjerg, fra og med 
den 20. September, hver Torsdag Kl. 19,30 til 21,30 og indtil April. 
Afdelingens Program er: Den første Torsdag i hver Maaned: Dis
kussion, Foredrag, Spørgetime m. m. De øvrige Mødeaftener:

Morsekursus, afsluttende med Teori og Teknik for Begyndere. 
Morsetræning for viderekomne.

EDRs Medlemmer fra Oplandet er velkommen i Afdelingen.
OZ2XA.

F A L S T E R
Ved en ekstraordinær Generalforsamling den 19. September 

blev Bestyrelsen udvidet med tre Medlemmer: 2567 Knud Jensen, 
2679 H. Th. Jørgensen og 2606 Søren Andersen. Det vedtoges at 
sætte Afdelingskontingentet op til 3 Kr. maanedlig. Efter Ge
neralforsamlingen holdtes Auktion over en Del ældre Radio
materiel, som Radioforhandler Lindegaard havde skænket Afde
lingen. Flere af Medlemmerne forærede i Aftenens Løb Afde
lingen forskellige Ting, som ogsaa blev bortauktioneret. Afde
lingen fik et Udbytte paa ca. 80 Kr.

Rævejagten den 30. September forløb godt, selv om der kun 
kom tre Hold ind. Nr. 1 blev „Trikker“, der kom ind paa 46 
Minutter efter to Pejlinger. Fint Resultat. Det 300 Watts Sen
derør var fortjent. Nr. 2 blev OZ7JQ, der kom ind paa en Time 
43 Minutter efter 4 Pejlinger. 7JQ fik 50 Stk. Gold Flake Ciga
retter. Nr. 3 blev „Svend“, der kom ind paa 1 Time 54 Minutter. 
Af en eller anden mærkelig Grund havde han overhovedet ikke 
hørt de første to Sendinger, saa han kom faktisk ogsaa ind 
paa to Pejlinger. Præmien var en Prahn Calit Kondensator. Efter 
Jagten traf vi sammen med tre Hold, der ikke naaede ind. To af 
disse havde ikke hørt Ræven, men deres Modtagere var ogsaa 
blevet færdige i sidste Øjeblik, og de havde ikke sikret sig, at 
Modtagerne dækkede 80 m Baandet. Det tredie havde, viste 
det sig, den nydeligste Pejling lige midt igennem Gaarden, hvor 
Ræven (DR-651) holdt til, men ved den næste Pejling havde 
han tilsyneladende lavet en Tanketorsk, idet denne Pejling viste 
nøjagtig 90 Grader fra Retningen til Ræven. Der var stor Inter
esse for snart at jage igen, og derfor har Afdelingen besluttet, 
saafremt Sendetilladelse opnaas, at holde en mindre Rævejagt 
Lørdag den 3. November. Omraadet er Storskoven (Hamborg
skoven) paa Lolland. Frekvensen er 3540 kHz. Der sendes hvert 
10. Minut, hver Gang 2 Minutter, første Gang Kl. 19,30 og sidste 
Gang Kl. 21,30. Det vil være klogt at medbringe Lygte. Efter 
Jagten samles vi i Afdelingslokalet, Skovbovej 4.

Søndag den 21. Oktober Kl. 19,00 har Afdelingen Filmsaften 
paa Hotel „Stad Nykøbing“. Der vises bl. a. Farvefilmen fra 
Sommerlejren 1945 samt en Del Farvelysbilleder. Efter Fore
stillingen er der fælles Kaffebord. Billetter a 2 Kr. faas hos 
Bestyrelsen. Kaffen er inkluderet i Billetprisen. Afdelingen op
fordrer Med'emmerne til at invitere Damerne med. Alle inter
esserede er velkomne. DR-651.

H O R S E N S
Ordinær Generalforsamling afholdtes den 13. September. Be

styrelsen genvalgtes. Fra 1. Oktober er vi flyttet til Sønderbro- 
gade 31 i nyt og større Lokale, og vi tager nu alvorligt fat paa 
vore allerede paabegyndte Kursus. Der er indtil videre Møde
aften hver Torsdag Kl. 20,00.

Mød a l l e  og mød til den fastsatte Tid. OZ3FM.

O D E N S E
Fredag den 19. Oktober Kl. 19,30: Maanedsmøde paa „Park 

Hotel“. OZ9Q fortæller over Emnet „Vi bygger den nye Sender“.
Derefter afholdes Auktion over de medbragte Radiodele.
Da Bestyrelsen mener, at mange staar over for at skulle bygge 

en ny Sender, beder vi alle give Møde. OZ2KG.
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S V E N D B O R G
Møde den 5. September 1845. Den foreslaaede Ordning af 

QSL-Centralen drøftedes, og OZ-Amatørerne her i Svendborg 
var meget interesserede heri.

En Fagtelegrafist, der var inviteret til Mødet, fortalte om Ra
dioens Udvikling i Skibene fra Gnistsenderen og Krystalmodtage
rens Tid og op til vore Dages Anlæg.

Møde den 3. Oktober 1945. Formanden 3H havde frasagt sig 
Hvervet som Formand, da hans Arbejde optog hans Tid saa me
get, at han saa sig ude af Stand til at varetage Afdelingens In
teresser.

I Stedet valgtes til Formand OZ2AV, der desuden stadig fun
gerer som Sekretær.

Derefter refererede 2AV Generalforsamlingen, hvorefter 
„Jesper“ holdt et populært Foredrag om Radiorørets Virke- 
maade.

Bestyrelsen bestaar herefter af følgende: Formand: OZ2AV, 
A. H. Vilsbøll, Set. Jørgensvej 9. Næstformand: OZ7U, S. Jo- 
hannessen, Porthusvej 14, Tlf. 2176. Kasserer: OZ4PB, P. Berg. 
Wandalsvej 2, Tlf. 342.

Kontingentet i Afdelingen er 1 Kr. pr. Md. og ikke som ved 
en beklagelig Trykfejl i OZ-Septbr. meddelt 8 Kr.

Næste Møde Søndag den 7. November Kl. 19,00. EDRs Films 
og Lysbilleder forevises. Tag OWs og YLs med. Anmeldelse til 
Formanden senest den 31. Oktober. VY73.

OZ2AV.

QRA RUBRIKKEN 

Nye Medlemmer i September Maaned 1945
2694 - Sv. Aa. Pedersen, Vestermarken, Varde.
2695 - Mogens Nielsen, Set. Mortensgade 8, Næstved.
2696 - Tage Nielsen, Ramsherred 19, Aabenraa.
2697 - Sv. Aa. Lund, Grønnevej, Tinglev.
2698 - Wilh. Larsen, Korinth Autoværksted, Korinth.
2699 - Minor Nielsen, Østergade 2, 1., Maribo.
2700 - G. Blaabjerg Sørensen, Gadekærsvej 12, 2. t. h., Ballerup.
2701 - Holger Jensen, Bellevuevej 17, Svendborg.
2702 - Kaj Mortensen, Godthaabsvej 69 A, Kbh. F.
2703 - Ebbe Ravn, Emdrupvej 127, Kbh. NV.
2704 - Arnold Jensen, Farstrup St., Fyn.
2705 - Schouw Nielsen, Mjøsensgade 6, 1., Kbh. S.
2706 - Karl Veirø, Blankavej 12, 1., Valby.
2707 - F. J. Rasmussen, 306/43, 4. A. A., 2. Komp., Holbæk.
2708 - Leo Jensen, Jyllandsgade 37, Esbjerg.
2709 - Asger Nielsen, Islandsgade 43, Esbjerg.
2710 - Aage Henriksen, Toreby, Flintinge.
2711 - Johs. Juul Jensen, Stolbergsvej 5, 1., Odense.
2712 - Willy Jørgensen, Rødegaardsvej 64, Odense.
2713 - C. E. Lykke, Poppelvang 11, Kastrup.
2714 - H. Lindner, Østergade 51, Tønder.
2715 - Henning Rasmussen, c/o Poulsen, Horsensgade 5, 4. t. h.,

Kbh. Ø.
2716 - Werner D. Jørgensen, Hornum St.
2717 - S. E. Koch Sørensen, Højer.
2718 - Otto Frej, Toftlund.
2719 - Alf Aggergaard, Nørregade 15, Skive.
2720 - E. M. O. Tybring, Grøntoften 2, Søborg.
2721 - N. O. Christensen, Bojsensgade 50, Horsens.
2722 - Vagn Hansen, Gevninge pr. Roskilde.
2723 - Th. Therkildsen, Bangsbo, Læsø.
2724 - Jørgen Ruusgaard, Øster Allé 32, Aalborg.
2725 - Holger Christensen, Schleppegrellsgade 62, Aalborg.
2726 - Egon H. Hansen, Kongensgade 13 B, 2., Helsingør.
2727 - Ernst Maier, Ribelandevej 30, Haderslev.
2728 - A. Gabs, Struksallé 79, Tønder.
2729 - Ove Kjeldgaard-Johansen, Borgumsvej 16, Tønder.
2730 - Erik Berland, Sukkerfabriken, Stege.

FOR 10 AAR SIDEN

„OZ“ 7. Aargang Nr. 10: Lederen omhandler „De ulicenserede 
Amatører — for sidste Gang“. — Den franske Amatør-Orga
nisation opfordrer til at mindes Vaabenstilstandsdagen ved at 
lade Stationerne staa med Bærebølgen paa i et Minut Kl. 11,00 
GMT, uden at der nøgles eller moduleres. — EDRs Bestyrelse 
advarer de ulicenserede Amatører alvorligt. Naar de opdages, 
vil de faa en skriftlig Advarsel, og har det ikke hjulpet i Løbet 
af to Maaneder, vil de blive anmeldt til Post- og Telegraf
væsenet.

EDRs Generalforsamling blev den mest bevægede i Forenin
gens hidtidige Historie. Den udbredte Anvendelse af Fuldmagter 
kritiseredes, og skønt Generalforsamlingen varede i fem Timer, 
naaede man kun en ganske overfladisk Behandling af Sagerne. 
Den først valgte Formand gav Anledning til en Meningskamp, 
hvorfor han udvandrede af Forsamlingen, og Resultatet blev, 
at man maatte vælge baade Formand og Bestyrelse hele to 
Gange, før der blev Ro.

Amatørerne klager over, at Politiet underkaster deres private 
Forhold en for nidkær Undersøgelse, naar de ansøger om Licens. 
Der klages over Tonen paa 80 m Søndag Morgen, hvor et Par 
Telefoni-Amatører anvendte nogle meget uheldige Udtryk om 
en Kollega. — De norske Amatører er begyndt at udsende et 
trykt Medlemsblad i Stedet for det tidligere duplikerede.

OZ7F.

Atter Medlem af EDR.

414 - N. Munch Petersen, Ndr. Fasanvej 198, Kbh. N.
660 - K. Fatum, OZ5K, Nürnberggade 48, 3., Kbh. S.
763 - E. Haagerup-Jensen, OZ3I, Vesterbrogade 6, Nørresundby. 
961 - Jørgen Nielsen, OZ7NJ, Falkonervænget 7, Kbh., V.

1185 - Johs. Petersen, OZ7RU, Grøndals Parkvej 6 a, 4., Kbh. F. 
1893 - S. Chr. Kierkegaard, Dr. Olgasvej 47, Kbh., F.
2006 - Wilh. A. Schwalbe, Frederiksgade 12, Randers 
2094 - Baker Sørensen, Toldbodvej 34, Kbh. K.

„OZ“ udgives af Landsforeningen „EKSPERIMENTERENDE DANSKE 
RADIOAMATØRER“, Postbox 79, København K.

Teknisk Redaktør: Aage Hansen, Hollandsvej 27, Lyngby. Hertil sendes 
alt teknisk Stof.

Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven): Å. Clausen, Enighedsvej 30, 
Odense. Telefon 10439. Hertil sendes alt øvrigt Stof, som ønskes opta
get i Bladet. Redaktionen slutter den 5.

Sekretær: Paul Heinemann, Vanløse Allé 100, Vanløse. Tlf. Damsø 2495. 
Hertil sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold.

Kasserer: O. Havn Eriksen, Vibevej 10, Næstved. Hertil sendes alt ved
rørende Indmeldelser, Adresseændringer og Pengesager. (Giro Nr. 
22116).

QSL-Ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse Allé 100, Vanløse. — Telefon 
Damsø 2495. QSL-Kort kan sendes til Box 9, Kbhvn. K. Giro Nr. 23934.

DR-Ledere: C. U. Holten, OZ-DR 467, Phistersvej 19, Hellerup. Hertil sendes 
alt vedrørende DR-Afdelingens Foreningsforhold — P. Møller, OZ-DR 
690, Vester Boulevard 49, Kbhvn. K. Hertil sendes alt vedrørende tek
niske Forhold.

Annonceclief: Kaj Nielsen, Ulrik Birchs Allé 17, København S. Telf. Ama
ger 3039. Amatør-Annoncer sendes til Kassereren og betales forud.

Ekspedition: Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. Klager vedrørende Til
sendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsenet og hvis dette ikke hjælper 
da til Kassereren.

Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse.
Fyns Tidendes Bogtrykkeri.
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