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Det sidste Krigsaar.
Et Aar, der begyndte saa mørkt og trist som vist
aldrig noget før, er ved at gaa paa Hæld. Det var med
bange Anelser, vi bød 1945 Velkommen, da de Begiven
heder, der laa forude, ikke just kunde siges at være
af særlig opmuntrende Karakter.
Krigen rykkede truende nær ind paa Livet af os, og
ingen turde haabe paa, at den snart vilde høre op.
Men saa kom den glædelige 5. Maj, og straks fik vi
alle et nyt og lysere Syn paa Fremtiden.
Vort største Ønske for 1945 saa vi gaa i Opfyldelse.
Vil vi nøjes med at kaste Blikket ind ad egne Vin
duer, vil vi se, at Krigens Afslutning kom til at betyde
en hel Omvæltning for EDR. Arbejdet i Afdelingerne
havde været stærkt hæmmet af Restriktioner og for
skellige Forbud; det var forbudt i OZ at bringe Stof
om Sendere, det var forbudt at være i Besiddelse af
eller paabegynde Bygningen af saadanne. De usikre
Forhold paa Gaderne i Forbindelse med den af Tyskerne
paabudte kollektive Straf af Befolkningen, Spærretiden,
var medvirkende til, at mange blev fra Afdelingsmø
derne, ja, enkelte Afdelinger ophørte helt med Arbejdet.
Men alt dette ændredes, da Krigen sluttede. Forbav
sende hurtigt kom der atter Liv i Kortbølgeamatørerne.
Arbejdet i Afdelingerne kom i Gang, der kunde atter
skrives om Sendere og andet Stof, der tidligere var
Forbud mod at bringe, i OZ, ligesom der ogsaa kom
Gang i Senderbyggeriet.
Interessen for EDR var levende under hele Krigen,
der kom i den Tid flere ny Medlemmer til Foreningen,
men efter Kapitulationen var der en Tilstrømning saa
stor, at ingen vilde have troet det muligt. OZs Oplag

steg jævnt i Krigens Aar, og laa gennemsnitligt paa en
1200 Eksemplarer. I Dag har OZ et Oplag paa 1650
Eksemplarer.
Med den Begrænsning i Trykkefriheden, der var
under Krigen, kunde Indholdet ikke blive saa inter
essant og lødigt, som Redaktionen gerne vilde have det.
men den Interesse, der hidtil er vist OZ, lover godt for
Fremtiden. Det er vort Haab, at den Aargang, der nu
begynder med Januarnummeret, maa aftvinge endnu
større Glæde hos Medlemmerne.
Paa flere Omraader vil der jo ske Ændringer for OZ.
den største vil vel nok være Overgangen til det ny
Format, der blev vedtaget paa Generalforsamlingen i
September. Ogsaa Indholdet vil blive præget af den ny
Tid, der ligger foran os. Senderkonstruktioner og andet
af det Stof, der ikke kunde bringes førhen, vil den
tekniske Stab sørge for faar den Plads, det fortjener.
Interessen for Kortbølgeradio har taget et mægtigt
Opsving, og naar først Licensen frigives, og der kan
faas Materialer i større Udstrækning, vil denne yder
ligere stige. Men OZ-Amatørerne maa kende deres An
svar. Saa længe, der er Sendeforbud, maa alle loyalt
rette sig herefter. Overtrædelser kan blive til ubodelig
Skade for os alle. Vi ved, at Sendetilladelsen igen vil
komme, skal vi vente en Tid — kortere eller længere
— betyder knap saa meget. Nu har vi jo haft Lejlighed
til at forberede os paa Dagen, saa denne ikke kan
komme overraskende for nogen.
Lad det være vort største Ønske for det kommende
Aar, at Sendetilladelsen maa gives tilbage snarest.
A. C.
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Naar Senderne atter kommer i Gang.
Saa gik da Uvejret over det ganske Europa, og efter
fem lange Aar kom den tyske Kapitulation. Kortbølge
amatørerne øjnede nu Chancen for atter at kunne gen
optage deres Hobby, og mange regnede med, at Sender
licenserne kunde udstedes i Løbet af ganske kort Tid.
Saa simpelt gik det ikke. Og de Amatører, som ven
tede Kortbølgesending frigivet paa alle Frekvensbaand
var ogsaa meget kortsynede. De glemte helt, at Krigen
ogsaa har hærget her i Landet, at vort Land stadig er
„militært besat”, ganske vist af os venligtsindede Na
tioner, men af Nationer, som har nedkæmpet den tyske
Krigsmagt.
De sejrende allierede Nationer maa imidlertid regne
med, at den slagne Fjende stadig har hemmelige Agen
ter fordelt over Landet, og forskellige Afsløringer af
saadanne Organisationer er ogsaa fremkommet i Dag
bladene. Den, der skriver dette, har med egne Øjne set
en Sender-Modtager, som er bygget af Tyskerne, og som
er beregnet til „Varulvearbejde” her i Danmark.
Saa længe „Finkæmningen” ikke har fremdraget alle
saadanne Apparater, saa længe alle hemmelige Organi
sationer ikke er opdagede og uskadeliggjorte, saa længe
kan de allierede Magter i Kraft af en simpel militær
Nødvendighed heller ikke godkende, at vore egne Myn
digheder
frigiver
Amatørsending
paa
de
normale
Trafikbaand.
En anden Sag er, at man fra Myndighedernes Side
kunde vise Amatørerne den Gunst at frigive Amatør
sending paa Frekvensbaand, der i Kraft af deres Natur
ikke er velegnede til „Varulve-Arbejde”, f. Eks. 56—60
MHz eller 112—116 MHz, og det har, efter hvad der
forlyder, ikke skortet paa Bestyrelsens Bestræbelser
for at faa disse Baand frigivet.
Uofficielle Rygter vil nu vide, at Amatørerne „meget
snart” faar frigivet Baandet fra 56,5—58,0 MHz. Aarsagen til, at vi muligvis ikke faar hele Baandet fra
56—60 MHz, skulde ligge i, at Københavns Brandvæsen
har faaet tildelt Frekvensen 58,5 MHz til en speciel
Tjeneste mellem Brandstationens Hovedcentral og Am
bulancebiler.
Brandvæsenets Valg af Frekvensen 58,5 MHz begrun
des paa følgende Maade: I Følge Cairo Overenskomsten
af 1938 er Frekvensbaandet 56,0—58,5 MHz tildelt „mo
bile Tjenester” og kan desuden af de nationale Myn
digheder tildeles Amatørerne. Baandet 58,5—60,0 MHz
er forbeholdt Amatørerne. Brandvæsenet har nu søgt og
faaet Tilladelse til at benytte Frekvensen 58,5 MHz, som
er den højeste Frekvens inden for det Baand, som er
tiltænkt de „mobile Tjenester”.
En anden Sag er, at Brandvæsenet meget gerne hel
lere vilde benytte en højere Frekvens for at undgaa
Forstyrrelser fra Diatermiapparater og fra Amatører,
dersom disse, som det ventes, faar Tilladelse til at ar
bejde i 56 MHz Baandet, og saa vidt vides er der ogsaa
ansøgt om Tilladelse til at benytte en højere Frekvens,
men denne Tilladelse er endnu ikke opnaaet.
Og her kommer da Pointen i denne Opsats: Brandvæ
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senet ligger foreløbig paa 58,5 MHz og er en livsvigtig
Institution. Hvis Amatørerne faar tildelt et Frekvens
baand i Nærheden af 58,5 MHz, maa det være enhver
Amatørs ubetingede Pligt at undgaa at forstyrre paa
58.5 MHz. Liv og store Værdier kan staa paa Spil, naar
Brandvæsenet rykker ud, og Amatørerne maa ikke med
deres Hobby bringe Forstyrrelser ind i dette livsvig
tige Arbejde.
Hvis vi skulde faa tildelt Baandet 56,5—58,0 MHz, er
der ialt 1500 kHz til at boltre sig paa, og regner man
med en Baandbredde paa 60 kHz pr. Station (hvilket er
rigeligt), kan 25 Stationer være i Gang paa samme Tid
uden at forstyrre hinanden indbyrdes, d. v. s. i Virke
ligheden 50 Amatører, idet det forudsættes, at Halv
delen sender og den anden Halvdel modtager.
Det er i København, at der findes flest Amatører pr.
Kvadratkilometer, men selv her kan der altsaa, naar
Amatørerne selv vil det, blive Plads til et meget stort
Antal Amatører.
Men det er klart, at selvsvingende Sendere indtil
videre bør være bandlyst, og det samme gælder super
regenerative Modtagere uden HF-Trin. Bruger man en
Super, maa man paase, at Oscillatoren ikke kan straale
ud paa Frekvenser i Baandet og navnlig ikke paa
58.5 MHz.
Men frem for alt skal Kalibreringen af saavel Sen
dere som Modtagere være i perfekt Orden!
Det er — formodentlig i Spøg — fornyligt blevet
foreslaaet, at man blot skulde lægge en kraftig Sender
fast ind paa 58,5 MHz, saa skulde Brandvæsenet nok
vælge sig en anden Frekvens. Lad os aldrig glemme,
hvem der først opfandt „Støjsenderen”, og hvor man
foragtede det Grundprincip, der laa bag denne „Opfin
delse”: Sandhedens Druknedød i Voldsprincipet!
OZ7T.

Dødsfald.
Det meddeles herved, at OZ7J er død i en Alder af 30
Aar. Han var ellers en lovende ung Mand; men allerede
for 10 Aar siden begyndte en snigende Sygdom at ned
bryde hans Helbred; men han bar sin tunge Skæbne med
et godt Humør og har altid været en god Kammerat.
OZ4UL.

Stof til Januar-Nummeret
bedes venligst indsendt i god Tid og maa være Red.
i Hænde senest den 28. December. Enkelte Afdelingsreferater kan dog modtages indtil den 1. Januar. Over
gangen til det nye Format for OZ kræver lidt længere
Tid til Forberedelserne — derfor denne høflige Henstil
ling.
Red.

Sendetilladelse for Radioamatører«
Generaldirektoratet meddeler:

men den 15. Januar følger 5 Meter Baandet og saa forhaabentlig meget snart de øvrige Amatørbaand.
Man maa dog her regne med, at før en international

Man skal herved meddele Foreningen, at der efter
Ansøgning i hvert enkelt Tilfælde vil kunne gives
Radioamatører med gældende Licens Tilladelse til fra
den 15. ds. at benytte Frekvensbaandet 28,1—28,9 MHz
og fra den 15. Januar 1946 at benytte Frekvensbaandet
58,7—59,8 MHz.
Det er for Udstedelsen af de omhandlede Tilladelser
en Betingelse:

nytte de to omtalte Bølgebaand, forsvinder forhaabentlig

1.

den for andre Tjenester generende Trafik paa 80 Meter.
Der har tidligere i OZ været omtalt dette Forhold, og

at den paagældende Radioamatør skriftlig meddeler
Generaldirektoratet, at han ønsker at genoptage Ar
bejdet som Radioamatør.

2.

at Radioamatøren anfører hvilket (hvilke) Frekvensbaand, der ønskes benyttet.

3.

at Amatør stationen disponerer over en Frekvensmaaler eller andre Midler, hvorved det efter Postog Telegrafvæsenets Skøn er muligt at bestemme,
hvorvidt Sendefrekvensen er beliggende inden for
Baandet.

4.

at der til Generaldirektoratet indsendes Tegning og
Beskrivelse af Sendeanlæget til Godkendelse.

Det bemærkes, at Sendeanlægenes Antenneeffekt ind
til videre ikke maa overstige 5 Watt, og at Frekvenssvinget ved FM ikke maa overstige 30 kHz.
En Meddelelse om ovennævnte Forhold vil snarest
blive tilsendt samtlige bcenserede Radioamatører.
Det kan ikke i Øjeblikket fastslaas, hvornaar Tilla
delser vil kunne udstedes til Radioamatører, der ikke
tidligere har haft Sendetilladelse, men disse vil alle
rede nu kunne indgive Ansøgning om Sendetilladelse og
om Tildeling af Kaldesignal, hvorefter Generaldirekto
ratet senere vil tilsende de paagældende Meddelelse om
Vilkaarene for Opnaaelse af Sendetilladelse.
Det bemærkes, at den anførte Frekvenstildeling er
rent midlertidig, idet der endnu ikke foreligger inter
nationale Aftaler om Benyttelse af de paagældende Frekvensbaand.
P. G. V.
M. Holmblad. / E. A. Hansen.

Saa kom endelig Sendetilladelsen.
Naar dette OZ er Medlemmerne i Hænde, er det atter
tilladt at benytte de opklodsede Sendere, forudsat man
i 1939 havde Licens som Radioamatørsender. Det første
Baand, der blev frigivet, var 10 Meter Baandet, vel nok
noget

af

en

Overraskelse,

idet

man

fra

mange

Sider

havde ment, at det først blev 5 Meter, der blev frigivet,

Konference har fundet Sted, kan Amatørerne ikke regne
med at alle Baandenes aabnes. I Øjeblikket bliver de øv
rige Amatørbaand stærkt benyttet til militære Tjenester.
Ved Tilladelsen til for de licencerede Amatører at be

det formodes ikke at være EDR Medlemmer, der her
optræder ulovligt.
10 Meter Baandet giver Amatørerne Mulighed for
saa.vel Lokal som DX Forbindelser og hilses derfor dob
belt Velkommen.
I Henhold til den udsendte Meddelelse fra P & T
lægges der stor Vægt paa, at
inden for de omtalte Frekvenser.
Her

er

en

stor

Opgave

Amatørerne

holder

Foreningen

at

for

sig

oprette

Kalibreringsudsendelser til Hjælp for Medlemmerne.
Kortbølgearnatørerne i Danmark modtager med Glæde
den inddragede Sendetilladelse tilbage og gaar med
Energi og Ivrighed op i de Opgaver, der nu venter, hvor
den Kundskab, der er erhvervet under Krigen, nu skal
omsættes i praktisk Arbejde.
Foreningens

Opgave

er

saa

at

medvirke

til,

at

de

mange nye Amatører, der ønsker Sendetilladelse, ogsaa
snart kan faa dette Ønske opfyldt, og Forhandlinger med
Generaldirektoratet herom er for nogen Tid siden ind
ledet.
OZ3U.

Mystiken om Tybring hævet.
Fabrikant Tybring, Søborg, har som bekendt i Besættelses
tiden været udsat for flere Sabotagehandlinger, idet hans Villa
een Gang og Fabrikken to Gange blev ødelagt af Bomber.
Det var en almindelig Antagelse, at Fabrikanten var Værne
mager i stor Stil, medens han hele Tiden har hævdet, at hans
Fabrik intet havde med Krigsformaal at gøre. Hr. Tybring blev
dog ikke troet, og det resulterede i, at han efter Kapitulationen
en Tid var interneret.
Landsretten har imidlertid efter tilvejebragte Oplysninger
afsagt en Kendelse af 4. August, hvorefter Hr. Tybring skulde
løslades, da der ikke var Grund til at opretholde den rejste
Sigtelse.
Herefter maa Mystiken om Hr. Tybring være hævet.
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En moderne
Amatørsender.
Af OZ7HB

Vi har haft god Tid til at overveje, hvorledes vor nye
Sender skal være, og jeg haaber, at det resulterer i, at de
Sendere, vi faar at høre, vil svare til Tidens Krav. Disse
bliver store med det store Antal Stationer, vi kan for
vente paa alle Baand. Og med de moderne Modtagere,
BCL nu har, skulde der være Mulighed for et stort Antal
Døgntilladelser, men saa maa Materiellet ogsaa være i
Orden, klikfri o. s. v.
Den her beskrevne Sender er opbygget over 2 Stk. RS
287 (Telefunken), eller som Værnemagtens Typebetegnel
se var, RL 12 P 35. Disse er nu godt kendte fra Omtalen
i Radiopressen, saa yderligere Omtale er overflødig. Disse
Rør arbejder godt ved 500 Volt Anodespænding, hvilket
jo er tiltalende, da man saa kan lade Styrerør og For
dobler og en eventuel Modulator arbejde paa den samme
Anodespænding, foruden Komponenterne saa bliver rela
tivt billige.
Som Styrerør kunde jeg tænke mig et Rør som EF 14,
men da dette ikke kunde skaffes, har jeg med godt Re
sultat anvendt et EF 11. Røret arbejder i ECO, Gitter
kredsen gaar paa 1,7 MHz og Pladen paa 3,5 MHz.
Skærmgitteret er stabiliseret med et Glimr ør; det er til
strækkelig Stabilisering mod Frekvensforskydninger til
Trods for de meget store Belastningsvariationer under
Nøglingen.
De næste 2 Rør er EDD 11 med de to Systemer koblet
parallelt, disse fordobler til henholdsvis 7 MHz og 14
MHz. 14 MHz Fordobleren kan ogsaa omstilles til Tre
dobling af 7 MHz, hvorved man faar Omraadet ved 22
MHz med. Det har jo været omtalt, at IARU vilde foreslaa et nyt Omraade her.
Udgangstrinet gaar som Forstærker paa de nævnte
Baand. Paa 28 MHz fordobles fra 14 MHz i Udgangs
trinet. Udgangstrinets Anodespole bliver her kortsluttet
fra den varme Ende. Det er af Hensyn til, at der skal
ligge en Link over den kolde Ende, som derfor skal ligge
fast. Foruden Omraade-Omskifteren for Anodespolen er
der vist endnu en Omskifterarm; denne anvendes til Im
pedanstilpasning for direkte koblede Antenner. Dette er
i Praksis opnaaet ved at forbinde to Omskiftere parallelt.
Der er taget 10 Udtag fra Spolen og ført til Kontakter
paa begge Omskifterne.
Tilpasningsomskifteren er ogsaa praktisk ved Eksperi
menter paa Prøvebordet. Man kan ved Hjælp af denne
belaste Senderen med en ohmsk Modstand og finde mak
simalt Output med Omskifteren. Ved at sætte et Ampere
meter (HF) i Serie med Modstanden har man forøvrigt
et direkte Maal for Output (IX R = W). De mange Ud
tag giver ydermere Mulighed for korrekt Tilpasning af
LC-Forholdet og korrekt Antennetilpasning, naar Ud
gangstrinets Arbejdsforhold ændres. Ved nedsat Anode
effekt, f. Eks. ved Gitter- eller Fanggittermodulation,

148

Vi præsenterer her en virkelig Lækkerbidsken
for den kræsne Amatør. OZ7HB’s Konstruktion be
tyder en Afvigelse fra de gængse Amatørveje. Vi
har her alt i een Kasse, ingen Fuglerede, ingen
løse Ledninger eller lignende. Der er fast indbyg
gede Spoler til de normale Amatørbaand, nem og
hurtig Betjening, Fællesafstemning, som, i hvert
Fald paa Amatør stationer, er noget nyt. Og flere
andre Finesser. Man ser tydeligt, at denne Sender
er Resultatet af et Stykke intensivt Arbejde
T. R.

eller hvis man i denne Sender af en eller anden Grund
vil køre med 1 Rør i Stedet for 2 Udgangsrør, skal LCForholdet ændres, ligesom Antennekoblingen i saa Fald
maa ændres. I Lærebogen findes Tabeller over LC-For
holdet.

Den færdige Sen
der har et smukt,
kommercielt
Udseende.

For ikke at overbelaste Senderrørene under Indstillin
gen er Skærmgitterspændingen variabel i tre Trin.
I Netdelen bemærkes et Ensretterrør, som er vendt
paa „Hovedet“. Dette leverer Gitterforspænding til Udgangsrøret og Fanggitterspænding. Her udnyttes den hal
ve Sekundærvikling i den negative Halvperiode. I denne
Periode er Viklingen jo ikke belastet af Anodeensrette
ren, og det giver som Følge deraf ikke nogen skæv Be
lastning. Den første Kondensator i dette Filter maa være
af høj Kvalitet. Her er anvendt 2 Kondensatorer i Serie
for ikke at løbe den Risiko, at Gitterforspændingen svig
ter. Anodespændingsensretteren er ganske normal. Ens
retterrøret er et Kviksølvdamprør. Dette skal opvarmes
nogle Minutter, inden Anodespændingen tilsluttes. Ano
despændingen tilsluttes med de to Afbrydere i Sekun
dærviklingerne; det er naturligvis en topolet Afbryder.
Det vilde være nærliggende at afbryde i Minusledningen
fra Sekundæren, men er umuligt af Hensyn til Gitterforspændingsensretteren, der da pludselig vilde faa 1000
Volt Vekselspænding i Stedet for 500 Volt.
Som Modulation er valgt Fanggittermodulation, da Mo
dulatoren herved bliver meget enkel. Denne er kun be
regnet for Talefrekvenser. Alt unødvendigt er skaaret
bort, d. v. s. Kurven falder stærkt under 300 Hz og over
3000 Hz. Dette er jo ogsaa det Spektrum, en moderne
Amatørmodtager kan gengive, hvorfor saa modulere
Senderen med unødvendig Effekt af Frekvenser uden for
dette Spektrum, med mindre man ynder at fylde Baandene med „Grammofonkoncerter“.

Senderens praktiske Opbygning er der en Del at sige
om. Pladekredsene for ECO og de to Fordoblere afstem
mes med en Tregangskondensator. (Havde jeg haft en
Firegangskondensator, var Gitterkredsens Afstemning i
ECO-Røret kommet med i Ensemblet; nu afstemmes den
af en Prahn Trimmer). Anodespolerne og Gitterspolerne
i ECO er viklet paa Dralowid Garnrollekerner; dog er
14MHz Spolen viklet paa en Schcuboe Form Nr. 6119 a.
Det gaar udmærket med Jernkernespoler her; man kan
lige mærke, at Jernkernen bliver lunken efter lang Tids
Drift. Forsøg viste, at Godheden laa meget nær den bed
ste Spole, der kunde fremstilles, og til Gengæld laa Di
mensionerne og det ydre Felt paa mindre end 1/20 af
den bedste Spole uden Jernkerne. Ved at holde alle var
me Genstande langt væk fra Spolerne og især de kera
miske Blokke, kan man faa en fin Frekvenskonstans.
Omskifterne A, B, C, D, E og F i Styre- og Fordoblertrinene er en 3 Dæks Mec Omskifter, som sørger for
Omskiftning til de forskellige Baand og Afbrydelse af
Anodespændingen for ubenyttede Rør.
ECO-Gitterspolen har 65 Vindinger med Katodeudtag
paa 1/3. Kredsen dækker Frekvenserne fra 1725—2025
kHz. Dette giver i Anodekredsen lidt ud over de 500 kHz,
som 3,5 MHz Omraadet er bredt. Naar Gitterkredsen er
justeret til at dække omtalte Omraade, justeres nu Ano
dekredsen ved at dreje begge Drejekondensatorerne ca.

10 Procent ind (Omskifteren staar i første Stilling, som
tilslutter Udgangsrørene til Anodespolen). Ved Hjælp af
en løst koblet Pick-up Spole justeres nu Pladekredsens
Paralleltrimmer til maksimalt Output. Derefter inddrejes
Kondensatorerne til 90 Procent, og Serietrimmeren ju
steres; dette gentages nogle Gange ganske som ved Mod
tagerjustering. Under denne Justering skal Udgangsrø
rene være tilsluttet Anodekredsen og helst være tilført
en stor Gitterforspænding, saa Rørene ikke beskadiges
af for stor Gitter- og Anodestrøm, d. v. s at Nøglen skal
være oppe.
Næste Stilling paa Omskifteren flytter Udgangsrøre-

149

En

vel

tænkt
giver

gennem
Placering

korte

Led

ninger.

nes Gitter over paa 7 MHz Spolen, og 3,5 MHz tilsluttes
Gitteret paa EDD 11. Dette Rør har imidlertid ikke saa
stor Gitter-Katode Kapacitet, derfor justeres Trimmeren
ved Gitteret paa EDD11, til vi igen har Resonans i 3,5
MHz Kredsen. Fordoblerspolerne 7 og 14 MHz justeres
derefter som ovenfor omtalt.
Senderen har ikke nogen Skala kalibreret i kHz. Op
søgning af en bestemt Frekvens foregaar med Gitter
kredsen i ECO og den kalibrerede Modtager. Naar man
med Gitterkredsen har fløjtet ind paa den ønskede Fre
kvens, stilles ganske simpelt 3 Gangs Kondensatoren
paa det samme Gradantal. Det er Fordelen ved, at de
to Kondensatorer løber ens og dækker det samme Omraade. Under QSY paa 14 MHz har man saaledes kun
et Haandtag, som bestemmer Frekvensen og skal staa
bestemt, de andre Haandtag følger blot slavisk efter
og er ikke kritiske, de skal blot staa paa nogenlunde
samme Gradantal.
3,5
MHz Spolen har 30 Vindinger, 2X20-traadet Litze
og 7 MHz har 14 Vindinger, 2X20-traadet Litze. 14 MHz
Spolen har 14 Vindinger 1 mm Traad. Ved 22 MHz kort
sluttes blot nogle Vindinger af 14 MHz Spolen.
Udtagene ligger paa Midten af Spolerne.
Nøglingen foregaar ved at spærre Udgangsrørene med
500 Volt negativ Spænding paa Styregitteret. Drossel
spolen paa 50 Hy og Kondensatorerne paa 5000 og 20000
pF fjerner Nøgleklik, disse i Forbindelse med Filtermod
standene paa 0,4 M. Ohm og 50000 pF giver Tegnbølgen
en fin Form. Alle disse Værdier maa overholdes nøje,
da de er kritiske. Værdierne er fundet med Oscillograf
ved at lade Kipspændingen styre Nøglerelæet via en
Forstærker. Tegnbølgen var fin ved Tegnhastigheder op
til 200 i Sekundet.
Omskifteren G, H og I er en Telefonbordsnøgle, som
skifter mellem CW, MCW og Fone.
Ved CW ligger Fanggitteret til - Nøglingen foregaar
over Relæet K, som nedsætter Gitterforspændingen til
de normale 75 Volt.
Saa snart Nøglen nedtrykkes, og Relæet arbejder,
bringes Udgangsrøret i Forstærkeren til at oscillere med
en Tone omkring 800 Hz. Tilbagekoblingen etableres
over en RC Kæde fra Udgangstransformatoren til Git
teret. Den variable Modstand paa 1 M. Ohm indstiller
Tonehøjden. Tonen føres over et andet RC Led ud til
Medhørklemmerne, saa man kan kontrollere sine egne
Morsetegn.
I MCW Stillingen sluttes Fanggitteret til Modulatoren, og Senderen er moduleret med Tonen. Omskifteren
I aabner for en 1000 pF Kondensator, idet Fanggitterets
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Afkoblingskondensator paa 1000 pF nu erstatter denne,
og Tonehøjden herved forbliver den samme.
Ved Fone og MCW er Output 25 Watt.
Ved Fone kortslutter Kontakt H Nøglerelæet. Denne
kan dog stadig starte LF Oscillationen. Det er meget
praktisk at kunne udsende tonemoduleret Telegrafi til
at understøtte en vanskelig Telefoniforbindelse. Fone
kan naturligvis ogsaa aflyttes paa Medhørklemmerne.
I Senderrørenes Data er angivet 200 Volt, som normal
Fanggitterspænding ved Modulation, jeg fandt imidler
tid, at 300 Volt var nødvendig i denne Opstilling for at
opnaa 100 pCt. Modulation.
Ved Fone og MCW er Output 25 Watt.
Efterskrift.
Efter nu at have læst 7BO’s Artikel i Oktober Num
meret vil jeg foreslaa at ændre Gitterkredsens faste
Kondensator til at bestaa af to Kondensatorer af hen
holdsvis Keramik og Glimmer. Det kan blive en meget
interessant Beskæftigelse at finde netop den Kombina
tion, som giver den bedste Temperatur-Kompensation.
Jeg vil dog anbefale, som tidligere i Artiklen, at af
skærme Afstemningskomponenterne mod enhver Varmepaavirkning udefra.

Æresretten!
Den paa Generalforsamlingen i Odense ned
satte Æresret anmoder herved enhver, der med
Rette har Klage at føre over et af E. D. R.s
Medlemmers Gøren og Færden under Besæt
telsen, om snarest at tilsende Rettens Medlem
mer en skriftlig Klage vedlagt Beviser for eller
Henvisning

til

Vidner,

som

kan

bevidne

det

paaklagede.
Det indskærpes, at urigtig Anklage kan faa
uheldige Følger, og ubeviselige Paastande maa
afvises af Retten.

Knud E. Lægring.

Henry Larsen,

OZDR.152.

W. Søderberg Jensen.

OZ7HL.

Den færdige Mast
virker let og elegant.

En Antennemast
Af
H. Thomsen, Graasten,
OZ5BW.

Da de fleste Amatører sikkert har mistet deres Anten
nemaster, efter at Senderen har været „closed down“ i
6 Aar, og nu staar foran Anskaffelse af nye, kunde det
maaske have Interesse for andre at se, hvorledes jeg har
lavet mig et Par Master af en lidt anden Type end før
September 1939.
Dengang havde jeg to Granstænger af en Længde paa
ca. 20 Meter. De var boltet til en Egetræsfod og var
meget gode, naar de først var stillet op, men med den
Længde var de jo temmelig solide og derfor meget be
sværlige at faa op; der krævedes baade Trefod, Talje
o. s. v. Skete det saa, at Antennen faldt ned, eller der var
noget i Vejen med Trissen (nu bruger jeg et Antenneæg),
saa man skulde have hele Historien ned, var det et kolos
salt Arbejde med Nedtagning cg ny Opsætning.
Belært af disse Erfaringer vilde jeg denne Gang undgaa saadanne Besværligheder og har derfor lavet et Par
Master, som udmærker sig ved at være billige. Materialet
er forholdsvis nemt at skaffe, og sidst, men ikke mindst,
er de nemme at opstille og nedtage.
Jeg fik Idéen fra „The Radio Amateurs Handbock“ og
har lavet dem derefter med smaa Ændringer. Af hos-

Antenne-Masten
i „Ormeperspektiv

staaende Fotos vil man sikkert nemt kunne se, hvorledes
jeg har realiseret Tanken.
Der skal til hver Mast bruges 3 Lægter, ca. 6 X 6 cm,
og af en Længde paa op til ca. 8 Meter. Til Samlingen
paa Midten af Masten (Samlingsstykket ca. 1,25 Meter)
skal bruges 5 Bolte, der er lidt længere end de 3 Læg
ters samlede Tykkelse. Hver Ende af Samlingen spændes
sammen med to Bolte og to Stykker Fladjern, hvori der
er boret Huller passende til Boltene. Den sidste Bolt
bores gennem alle tre Lægter paa Midten af Samlingen.
Der skal bruges store Spændeskiver under denne Bolts
Hoved og Møtrik, saa disse ikke trækkes ind i Træet ved
Sammenspændingen.
Hvor mange Tværspredere, der skal bruges, afhænger
af Mastens Højde. Mine Masters totale Højde er 15 Meter,
og jeg har anvendt 6 Spredere paa hver Mast.
Masterne bør ikke anbringes direkte paa Jorden, men
kan f. Eks. staa paa et Par Mursten. De holdes udeluk
kende oppe af Bardunerne, ialt 5 Stk., tre fra Mastetop
pen (en bagud og to til Siderne) og to fra Samlingen (en
bagud cg en fremefter). Bardunerne anbringes naturlig
vis paa Masten, før denne rejses. Den nederste Spreder
er dobbelt, en paa hver Side af Masten, og naar denne er
rejst, kan man slaa et Par Pløkke igennem Mellemrum
met. Saa staar den godt fast og kan ikke skride.
Denne Type Master skulde med Fordel kunne anbrin
ges paa et fladt Tag eller lignende. Man kan jo selv
variere Maalene, alt efter hvor høje Masterne ønskes,
men maksimal Højde vil nok være en 15 Meter. Det kan
anbefales at imprægnere Træet med et eller andet, der
gør det modstandsdygtigt over for Vejr og Vind.
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For vore Nybegyndere:
Lidt elementær Spoleberegning
Af Paul Størner, OZ7EU

Interessen for UKB er i høj Grad stigende for Tiden
og et staaende Spørgsmaal man altid faar stukket ud,
naar man i denne Tid er til EDR-Møde er dette: „Hvor
mange Vindinger skal jeg have paa en Spole til 5 eller
2½ Meter, naar jeg bruger den og den Spoleform”. Nu
kunde de paagældende jo gaa hen og slaa op i EDR’s
Haandbcg, ældre OZ’er eller anden Litteratur og under
søge Spørgsmaalet, evt. finde en Formel de kunde
regne det ud efter, men der er i den senere Tid kommet
en Del ny Medlemmer og Nybegyndere, som maaske
ikke er i Besiddelse af de nævnte Hjælpemidler, saa jeg
skal paa given Foranledning udrede dette Spørgsmaal
lidt nærmere. Selvfølgelig vil man ogsaa kunne an
vende nedenstaaende paa de almindelige Bølgeomraader.
Naar vi skal lave en Svingningskreds til en given Fre
kvens, maa vi kende Kredsens Konstanter, altsaa Spo
lens Selvinduktion i Mikrohenry som vi betegner ved L,
og den over Spolen liggende Kapacitet i Picofarad som
vi betegner ved C. Vi har en simpel Formel, der siger:
Bølgelængden i Meter 1,885 • sqr(L C)
eller vil vi hellere regne med Frekvensen f i kHz ser
dpn saaledes ud:

Naar vi nu staar over for den Opgave at skulle lave
en Kreds til f. Eks. 5 Meter, saa har vi som Regel en
eller anden variabel Kondensator, vi skal anvende, eller
vi kender en Type, der normalt anvendes. Vi har f. Eks.
en Kondensator med en Kapacitetsvariation paa 15 pF,
og den regner vi med skal drejes et Stykke, ca. halvt
ind. Men denne Kondensator har ogsaa en vis Begyndelseskapacitet, og endvidere er der Kapaciteterne i
Røret og Ledninger, vi ogsaa skal regne med, ogsaa i
Rørsoklen, hvis en saadan anvendes. Ved ældre Rør
typer maa man nemlig ofte pille Soklen af Røret og
lodde direkte paa Tilledningerne for at kunne anvende
det. Vi regner vor Spole ud til at have Resonans paa 5
Meter ved en Parallelkapacitet paa ialt 25 pF, men her
maa hver især skønne over de anvendte Komponenter.
Rørkapaciteter er som Regel opgivet fra Rørfabrikerne.
Vi indsætter nu de 25 pF i vor Formel og faar saa:
5 = 1,885 • sqr(L * 25)
Vi flytter lidt om paa denne Ligning og kvadrerer,
og faar saa:

Nu kender vi ogsaa L, og saa er det blot at faa lavet
en Spole med denne Selvinduktion. Den Spoletype, man
normalt anvender i en UKB-Opstilling, eller i det hele
taget til KB, i hvert Tilfælde hvad Senderen angaar, er
den cylindriske Eetlagsspole. Den kan saa være viklet
paa en Trolitulform eller en eller anden mere eller min
dre cylindrisk keramisk Form, eller evt. er den viklet
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„paa Luft”, d. v. s., den bærer sig selv. Disse Ting spil
ler ikke saa stor Rolle ved Beregningen, hvis man da ikke
ligefrem anvender en eller anden Form med store Tab,
herunder gamle Lampesokler, som man skal gaa langt
uden om til UKB. Formlen for en saadan Spole er:

hvor L er Spolens Selvinduktion i Mikrohenry, D Spo
lens Diameter i cm, N Vindingsantallet og 1 Spolens
Længde i cm. Formlen kan ogsaa omskrives, idet det jo
var Vindingsantallet vi skulde bruge, til:

Vi regner med at skulle bruge en Spoleform paa 2 cm
Diameter og vil vikle Spolen, saa den fylder 2 cm i
Længden, og disse Tal samt L indsætter vi saa i ovenstaaende Formel og faar:

Vi skal altsaa anvende en Spole med 472 Vinding til
dette Brug.
Produktet af L og C er altid konstant for en given
Frekvens, og man kan derfor opstille en Tabel for dette
for forskellige Frekvenser. Naar man kender L eller C,
kan man altid let finde den anden Faktor ved simpel
Division. For de almindelige Amatørfrekvenser er Tal
lene disse:
3,5MHz....................... ..2025
7
- ...................... ..506,25
14
- ...................... ..126,55
28
- ...................... ..31,64
56
- ...................... ..7,91
112
- ...................... ..1,98
For 5 Meter, altsaa 60 MHz, er Tallet nøjagtigt 7, og vi
kunde derfor ogsaa finde vor Spoles Selvinduktion paa
denne Maade. Vi siger blot 7 divideret med 25 = 0,28.
Altsaa samme Resultat.
Det vil ogsaa være meget rart at kunne se, hvor stort
Omraade vi kunde dække med den føromtalte Konden
sator. Variationen var 15 pF og C vil saa variere fra
ca. 18 pF til ca. 33 pF. Vi opstiller to Ligninger, som
ser saaledes ud:

Heraf regnes let ud, at vi kan dække fra ca. 4,2 Meter
til 5,8 Meter med den nævnte Kondensator.

Ved De det?
1)
2)
3)
4)
5)

Hvad forstaar man ved d.c.c.-Traad?
Hvad betyder WAC?
Hvad er en Transitron?
Hvad betyder Telegraftegnet .—..—?
Hvad er AVC for noget?
Svarene findes Side 159.

En Hilsen fra Letland.
Jeg vil lige skrive et Par Ord til Foreningen for at overbringe
en Hilsen til EDR fra en Kortbølgeamatør i Letland, nemlig
YL2JV, Jonas Varnagas, Riga. Det vil maaske ogsaa interessere
EDR at vide, hvorledes jeg traf sammen med YL2JV, idet det
er lidt af en morsom Hændelse.
Jeg blev den første August som CB-pligtig indkaldt til Vagt
tjeneste ved de tyske Flygtningelejre her i Amtet. Jeg blev sat
paa Post ved Katedral-Skolen i Haderslev som var Lejr for
tyske Flygtninge, men havde tillige Opsigt med Bygningen Har
monien, som ligger lige overfor og er belagt med ikke-internerede Udlændinge, som er blevet befriet fra Tyskerne ved
Kapitulationen. Naa, som sagt, jeg stod paa Post og var netop
i Gang med at fjerne et Par uvedkommende tyske Piger, da en
Mand siger til mig paa Tysk, om det ikke var bedre at kalde
„CQ“ end at gaa her paa Vagt. Da han havde sagt dette, var
jeg klar over, at det maatte være en KB-Amatør, og en Sam
tale kom i Gang, ligesom han senere paa Dagen blev min Gæst
paa Stationen. Han havde set mit EDR Emblem paa Uniformen,
og han havde straks været klar over, at det var en dansk KBAmatør, han stod overfor.
Ved sit Besøg hos mig fortalte han, hvorledes han var endt
her i Danmark, og Historien lyder kortfattet saaledes:
YL2JV har deltaget i den finske Vinterkrig, er blevet taget
til Fange af Russerne og ført tilbage til Letland, men er, efter
at Tyskerne er rykket ind i Letland, blevet efterladt af Rus
serne og derefter af Tyskerne overført til Tyskland, og imod
sin Vilje tvunget til tysk Arbejdstjeneste. Han forsøgte der
efter at faa Orlov, men blev det nægtet. Da han imidlertid
vidste, at Soldater, som meldte sig frivilligt til Fronttjeneste,
fik fjorten Dages Orlov, meldte 'han sig til Soldat og til
Fronttjeneste, og fik derefter Orlov. Under denne Orlov kom
han i Forbindelse med en Transport, som skulde til Danmark,
og han tog Turen med til Skanderborg, hvorefter han rømmede
fra Tyskerne og „gik under Jorden“ til Krigens Afslutning, og
nu befinder han sig altsaa her i Haderslev sammen med mange
andre af samme Type.
YL2JV har under sin lange Rejse arbejdet paa en meget
interessant Scrap-Bog, i hvilken han indklæber Avisudklip,
Billeder m. m. her fra Danmark. Paa en Side har han mit QSL
Kort tillige med Foto, hvilket var til stor Glæde for ham.

For naar vi engang (det ske snart, inden der bliver flere
ulovlige Sendere) skal have vor Licens igen, saa ønsker vi
ikke at de Commercielle skal fylde op paa de i Forvejen alt
for smalle Baand, og vi ønsker ogsaa det Hul fjernet, som
blev lagt øverst i 80 Mtr. Baandet! Med Hensyn til at faa
Licens paa Ultrakortbølge-Omraadet (56 MHz) saa kan jeg
ikke tænke mig, at det 'har større Interesse for de gamle
Amatører, for de vil helst have de gamle Baand fri, saa de
atter kan knytte de Venskabsf or bindeiser, som de saa brat
maatte slutte i 1939! Jeg tror ogsaa, at det vil gøre et daarligt Indtryk paa de ny Medlemmer, naar de hører, at Besty
relsen skal agere Politi i Æteren, for som OZ8GN skriver i
„Radio Ekko“ for Decbr., saa skal det nok vise sig, at Par
terne er gamle Venner! Og det vil kun skabe Splittelse ;nden
for EDR, hvis det gaar saa vidt, at P. og T. konfiskerer en
eller flere Sendere og maaske nægter at give vedkommende
Licens igen, naar Forholdene tillader det, og det er vel ikke
Meningen med denne Ordre fra P. og T., for saa er det i
Sandhed sørgeligt. Og selv om der inden for EDR har været
nogle faa uheldige Elementer, som har gaaet i Tyskernes Sold,
saa er Englænderne vel nu helt klar over denne Missr^ saa
det ikke er denne Sag, der har forhalet Frigivelsen af Licen
sen?! Til Slut vil jeg gerne her bede alle gamle og ny Hamser om at have Taalmodighed nogle Maaneder endnu, saa vi
kan mødes i København til Generalforsamling med godt Hu
mør og uden for meget „Sprængstof“ i Luften.
Vy 73 es glædelig Jul fra ur old
OZ5U

En Tonegenerator.
15

OZ7JC.

Hvorfor?
Naar man som gammel KB Amatør læser „Morgenbladet“
for den 16. Novbr. 45, maa man forbavses over det lille Stykke
om, at KB Amatørerne skal agere Politi i Æteren, og især over
at Hr. Chefingeniør Holmblad, Post- og Telegrafvæsenet, kate
gorisk fortæller, at vi ikke kan faa vor Licens frigivet paa
de gamle Baand, da de er reserveret til Militærudsendelser.
Naar man lytter fra ca. 55 Mtr. til 190, saa kan man daarligt forstaa, at der ikke er Plads nok til den Slags TFC der
høres der, for den er næsten lige saa harmløs, som de ulovlige
Sendere, som man har kunnet høre paa 80 Mtr. Baandet! Jeg
vilde ogsaa gerne vide, 'hvem der har givet vor egen Marine
Licens til at sende paa 85 Mtr. med Fone og CW, for det har
vi aldrig hørt noget om, hverken i Dagspressen eller fra andre
Kilder.

30s,l
Nu, hvor der er fuld Gang i Morsetræningen, er det
nyttigt at have en lille Tonegenerator hjemme. Hvis man
ikke vil bygge saa stor en Generator som den i „OZ“
Aug. beskrevne, kan mindre ogsaa gøre det. Ovenstaaende viser et Diagram af en simpel Rørsummer, der særlig
udmærker sig ved kun at have eet Batteri. Rør: A 415
eller lignende. Tonen varieres ved Hjælp af Glødemodstanden. Virker Summeren ikke ved 1. Prøve, ombyttes
Tilledningerne til den ene Side af Transformatoren.
OZ3P.
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Omkring Kongresforslaget
'*

Meddelelse fra Bestyrelsen.
Bestyrelsens Forslag om en ekstraordinær General
forsamling i Januar samt Meddelelsen i sidste Nr. af
OZ om Betaling af de sidste Lærebogsblade er modtaget
meget unaadigt forskellige Steder i Landet grundet paa
en Opposition, rejst paa forkert Grundlag af Aarhus og
Horsens Afdelinger.
Det meddeles derfor, at Bestyrelsen trækker saavel
Forslaget om Kongresordningen som Meddelelsen om
Betaling af Lærebogsbladene tilbage.
Samtidig meddeles det, at følgende Bestyrelsesmed
lemmer fra 31. December 1945 at regne nedlægger
deres Mandater:
Kai Nielsen, OZ3U, Formand,
Henrik Nielsen, OZ9R, Næstformand,
Paul Heinemann, OZ4H, Sekretær, samt
Paul Størner, OZ7EU, Teknisk Redaktør.
Der henvises iøvrigt til Redegørelsen fra OZ7EU og
OZ9R, som de andre to Bestyrelsesmedlemmer fuldt kan
tiltræde. Bestyrelsen mener ikke, der er Grund til at
kommentere de indsendte Indlæg yderligere. OZ’s Spal
ter er for gode og for dyre til det. Det maa forventes,
at de Afdelinger, der har rejst Oppositionen mod Besty
relsens Forslag møder frem med et Forslag til Forenin
gens Nyordning paa førstkommende ordinære General
forsamling.
P. B. V.
Paul Heinemann, OZ4H,
Sekretær.
*

En Redegørelse.
Som meddelt andet Steds i dette OZ nedlægger 4 af
Bestyrelsens 7 Medlemmer deres Tillidshverv fra den
1. Januar 1946.
Denne uheldige Udvikling er Resultatet af en lang
Række Episoder af mere eller mindre korrekt Art, der
har fundet Sted mellem Bestyrelsen og Oppositionen i
to af vore største Provinsbyer, siden „Affæren Sindahl1'
løb af Stabelen.
For at præcisere, hvorfor undertegnede gaar med til
en saadan Udvikling, maa følgende Ting lægges klart:
Der har fra den siddende Bestyrelses Side altid været
arbejdet paa at gøre EDR til en solid og velfunderet
Forening, der var fuldstændig økonomisk uafhængig. I
1943 havde Foreningen en Formue paa ca. Kr. 5000,00,
som vi indenfor Bestyrelsen satte en Ære i at bevare
til
Efterkrigstidens
Opbygningsarbejde.
Vi
var
den
Gang klar over, at Tyskerne havde deres Øjne hen
vendt paa os, idet flere af vore Medlemmer var beskæf
tiget ved illegalt Meddelelsesarbejde, og derfor kunde
vi risikere en Opløsning af Foreningen og Konfiskation
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af Formuen. For at imødegaa et saadant Træk blev de
ca. 5000,00 allerede den Gang indbetalt til Trykkeriet i
Aarhus for, for det første at være skjult, og for det
andet at benyttes til den nye Haandbog. Da denne
Haandbog saa udkom, solgtes omtrent hele Oplaget paa
en saadan Maade, at ikke alene de oprindelige Kr.
5000.00, men ogsaa den Fortjeneste, som Haandbogen
gav, d. v. s. ialt ca. Kr. 17—18,000,00 blev begravet i et
Firma (Gjellerups Boghandel). I de forløbne 5 Krigsaar
er det altsaa lykkedes EDR’s Bestyrelse (med stor Ind
sats fra en Række menige Medlemmers Side) at forbedre
og underbygge EDR’s økonomiske Forhold med ca. Kr.

12 .000 .00 .

Umiddelbart før den sidst afholdte Generalforsam
ling blev der paa Bestyrelsesmødet besluttet ikke under
nogen Omstændigheder at benytte den opsparede og
bevarede Formue til det daglige Brød, d. v. s. Forenin
gens daglige Drift maa kunne bære sig selv og For
muen kun benyttes i en Nødsituation.
Da der paa Generalforsamlingen blev efterlyst et Bud
get for det kommende Aar, kunde Formanden (Besty
relsen) ikke fremkomme med et saadant, da det ikke
fandtes — i alt Fald ikke i Form af en Række tørre
Tal. Dette er selvfølgelig en utilgivelig Fejl — særlig
da Bestyrelsen krævede Kontingentforhøjelse. For at
undgaa den bebudede Tæring paa Formuen meddelte
undertegnede, OZ9R og OZ7EU, den øvrige Bestyrelse
paa et nylig afholdt Bestyrelsesmøde sidst i Oktober, at
der maatte foretages drastiske Forholdsregler for at
rette Økonomien op, saaledes at de daglige Udgifter
kunde dækkes af Kontingentindbetalingerne. Resultatet
blev at flere af de lønnede Poster indenfor Foreningen
blev skaaret stærkt ned, og der blev endvidere besluttet
at ophøre med at udgive Lærebogsblade gratis.
EDR’s Indtægter cg Udgifter ligger kort saaledes:

INDTÆGT
Medlemskontingent:
1400 Medlemmer à Kr. 12,00 . . . . Kr. 16,800,00
Annoncer ca............................................ — 1,200,00
Ialt Kr.

18,000,00

___ Kr.
m.m. —

13,200.00
4,800,00
4,000,00

Ialt Kr.

22,000,00

UDGIFT
Trykning af OZ pr. Aar
Trykning ai Lærebogsblade . .
Porto, Lønninger, QSL-Central

....—

Nettounderskud .................................... Kr. 4,000,00
i Øjeblikket kan EDR’s Formue ikke røres, idet Be
tingelsen for Udbetalingen af de Kr. 17.500,00 ikke er op—

fyldte før der er solgt 1200 Bøger (til Dato solgt ca. 1000
Stk.) Da Foreningen Maaned efter Maaned har kørt med
Underskud er vi nu saa langt tilbage, at vi ikke ved
blivende kan opfylde vore Forpligtelser udadtil, hvis
den Kurs, som Oppositionen kræver og ønsker skal
følges.
Som Protest mod denne Forringelse af EDR’s økono
miske Stilling, som fra Oppositionens Side ønskes og
kræves uden Kendskab til de virkelige Forhold — og
uden at have Tillid til Bestyrelsen, som de selv har valgt,
nedlægger vi vore Hverv og kun derfor.

ter, synes det, som om Bestyrelsen absolut vil gennemtrumfe
Kongresordningen. At Forslaget haster saa meget, at der ind
kaldes til en ekstraordinær Generalforsamling, paa Trods af at
Bestyrelsen klager over daarlig Økonomi, bestyrker denne
Tanke.
De store jydske Afdelinger, Aarhus og Horsens, har vedtaget
en

Protest

mod

den

benyttede

Fremgangsmaade

og

henvist

Forslaget til den ordinære Generalforsamling i September 1946.
Denne Protest har faaet Tilslutning fra mange andre Afdelinger
i Landet. Denne
dette „OZ”.

Protest

findes

forhaabentlig

andet

Steds

i

Odense Afdeling har vedtaget en Protest mod at Bestyrelsen

OZ9R.

OZ7EU.

gennemfører

en

camoufleret

skille Lærebogsbladene

*
Til E. D. R.s Hovedbestyrelse, København.

fra

Kontingentforhøjelse
„OZ” og

ved

at

ud

forlange ekstra Betaling

for disse.
Det sidst fremlagte Regnskab viste, at EDR var Ejer af en
Formue paa over 15,000 Kr. Bestyrelsen har til Dato ikke frem
lagt noget Forslag til, hvad dette Overskud er tænkt anvendt

Horsens og Aarhus Afdelingers Bestyrelse, samlet til Møde i
til, hvorfor Medlemmerne har Ret til at mene, at dette Over
Aarhus, udtaler, efter at være orienteret om Bestyrelsens For
skud skal være en Reservefond, som netop skal udligne evt.
slag om Kongresordningen af OZ3FM, vor Protest mod den for
Underskud paa Foreningens Drift i en kritisk Overgangsperiode.
hastede Maade denne Ordning søges gennemført paa. Der bliver
At Medlemstallet er i stadig og støt Stigning, tyder ikke paa,
for Medlemmerne ingen Mulighed for gennem Diskussion at
at de drastiske Spareforanstaltninger, Bestyrelsen har foretaget
belyse Forslaget fra alle Sider, og dette mener vi er i Mod
siden Generalforsamlingen i Odense, er nødvendige. Medlem
strid med den demokratiske Aand, som hidtil har behersket vor
merne kan derfor med Rette betragte disse som en Provokation
Forening. Specielt er vi Modstandere af det med „OZ” udsendte
mod deres Rettigheder. Odense Afdelings Protest bør derfor have
Brevkort, der giver Bestyrelsen Fuldmagt forinden Ordningens Tilslutning fra alle rettænkende Medlemmer.
evt. Modstandere har haft Lejlighed til at udtale sig.
For ikke at faa Skyld for Snigløb, skal det her meddeles, at
Vi haaber at denne Protest vil have til Følge, at Sagen bliver
paa den første ekstra eller ordinære Generalforsamling vil føl
udsat til den ordinære Generalforsamling i Efteraaret 1946, saagende Spørgsmaal blive stillet Formanden:
ledes at Medlemmerne faar Mulighed for at gennemdiskutere
1) Mener Formanden sig berettiget til at gaa imod General
Forslaget.
Med EDR Hilsen.

forsamlingens Ønsker?
2) Er det rigtigt, at Forretningsudvalget foretager alle Afgørel

Emil Frederiksen, OZ3FM. Knud E. Lagring, OZ-DR-152.

ser i Sager vedrørende EDR og derefter meddeler de øvrige Be

Johs. Gjerulff, OZ3R. (K. A. Hauge Madsen, OZ-DR-639.

styrelsesmedlemmer de fuldbyrdede Kendsgerninger undtagen i
ganske ekstraordinære Sager?

J. H. Jørgensen, OZ4JJ. Rudolf Thomsen, DR658.
Svend P. Pedersen, OZ5GW. J. Chr. Nielsen.

3) Har Bestyrelsen tænkt sig nogen Anvendelse af Foreningens
Formue, og er der nogen Grund til at forholde Medlemmerne
denne Anvendelse?
4) Er det Misbrug af Fuldmagter at benytte disse til Afstem

Paa Generalforsamlingen i Odense forsøgte Formanden, OZ3U,
at begrænse Dirigentens Talefrihed, idet han benægtede hans
Ret til at udtale sig om de behandlede Sager paa Linie med Ge
neralforsamlingens øvrige Deltagere. Nu foreligger der. i Fl.
OZ4H, Forslag om at begrænse Medlemmernes Deltagelse i Gene
ralforsamlingen, idet der skal indføres en saakaldt Kongresord

ning om Formandens Beretning, Regnskab, Sager, bekendtgjort i
„OZ” samt til Bestyrelsesvalg?
5) Er der, efter Formandens Mening, sket Misbrug af Fuldmag
ter paa nogen af de seneste Generalforsamlinger, i bekræftende
Fald hvorledes og hvor?

sentere af et særlig valgt Medlem, en Delegeret, men han selv

6) Er det nødvendigt, at Formanden alene foretager alle Hen
vendelser angaaende Sendetilladelse til P. & T.?

kan ikke faa Lov til at udtale sig om Foreningens Sager. Tenden
sen er tydelig nok, jo færre, der skal tage Stilling til Bestyrel

repræsenterer Landets største Afdeling og er Bestyrelsesmedlem,

ning. Medlemmerne er derefter henvist til at lade sig repræ

7) Med hvilken Ret uddeler Formanden „Næse” til OZ9R, der

sens Arbejde, des mindre Vrøvl opstaar der omkring den.
Desværre kan Forslaget om Kongresordningen ikke kritiseres,

fordi denne forespørger i P & T?

før samtidig med at dette læses, da OZ4H jo kun angav de fore
løbige Retningslinier, og hele Forslaget først foreligger i dette

kvalificerede Medlemmer allerede nu kan faa udstedt Licens

Nr. af „OZ”. En effektiv Kritik af Forslaget før den ekstraordi

med Gyldighed, naar Sendetilladelserne foreligger, saaledes at

nære Generalforsamling og inden de mere letsindige Medlem

unødig Ventetid undgaas?

mer har afleveret deres Fuldmagt til Bestyrelsen, kan altsaa

8) Har Formanden forsøgt gennemført en Ordning, saaledes at

9)

Har Formanden Opmærksomheden henledt paa den Rolle,

ikke tillades- Naar der yderligere foreligger den Efterretning,

EDR kan komme til at spille ved det kommende Hjemmeværn,

at Forslaget enten skal vedtages eller forkastes i den foreliggende

og hvad har han gjort herved?

Skikkelse, idet Ændringsforslag paa den ekstraordinære Gene

Saafremt den ekstraordinære Generalforsamling den 20. Ja

ralforsamling ikke tillades som Følge af de udsendte Fuldmag

nuar bliver en Realitet, vilde det være paa sin Plads, at Forman—
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den besvarede disse Spørgsmaal i det „OZ”, der kommer den 15.

Resten en mærkelig Ting ved Meddelelsen, idet der staar, at

Januar 1946.
Vi opfordrer alle Kammerater indenfor EDR til at gaa imod

Lærebogen ikke medfølger fra Jan. Nr., men at den afsluttes
med Februar Nr., det bliver efter min Mening kun 2 Eks
emplarer, hvorfor vi saa skal betale for 3 er mig lidt af en

det fremsatte Kongresforslag, og samtidig tilslutte sig Odense
Afdelings Protest mod den camouflerede Kontingentforhøjelse

Gaade. Jeg synes ikke, det er paa den Maade, at der bør ind

gennem Lærebogsbladene.

føres Besparelser, derimod kunde jeg tænke mig, at man kun

til noget, saa lad være med at sende Fuldmagter til Bestyrel

leverede de sidste Lærebogsblade til de Medlemmer, der ind
sendte skriftlig Bestilling og betalte Portoen, idet der sikkert

Bliver den ekstraordinære Generalforsamling den 20. Januar
sen, men kan I ikke selv møde op saa overlad Fuldmagten til

paa denne Maade vilde blive en ret stor Besparelse, da Op

Jeres Afdelingsformand. Har I ingen Afdeling, saa send den til
Formanden for Horsens eller Aarhus Afdeling, der . . skal
vide at g re Brug af dem efter de Retningslinjer, som her er

ny Medlemmer i Foreningen, som alligevel ikke kan faa Lære
bogen komplet, og disse har selvfølgelig ikke Interesse af at

nævnt.

faa de sidste Blade, derimod vil jeg holde paa, at de Medlem

M!an lad være med at være neutral. Det gælder de menige
Medlemmers Talefrihed indenfor Foreningen. Det næste bliver

mer, der har været trofaste over for Foreningen ved at bevare

vel at „OZ” kun modtager Indlæg fra Bestyrelsesmedlemmer.

med en Kontingentforhøjelse.
Med Hensyn til Forslaget med at afholde Kongres i Stedet
for Generalforsamling, saa er jeg en bestemt Modstander af

Mød selv, eller lad dig repræsentere af en, Du har Tillid til,
til Kamp for den individuelles Frihed indenfor EDR.
(Indsendt af DR-152, Lægring.)

det foreliggende Forslag — tværtimod bliver det hele endnu
haandhæve Forbudet mod at alm. Medlemmer tog Ordet paa

Bestyrelsens
Sæt

en saadan Kongres. Med det Kendskab jeg har til Amatørerne,
kan jeg garantere for, at dette ikke kunde gennemføres.

Lærebogsblade.
Vi Medlemmer betragter det som en utidig Demonstration af

og tage lang Tid, naar alle de Delegerede skal have Ordet, og

Bestyrelsen mod Medlemmerne for den Stilling mod Kontingent

det skal de jo. De kan da ikke komme >hjem til deres Kreds

forhøjelsen, disse gav Udtryk for paa G. F. den 23. September

og fortælle, at de ikke har sagt noget paa Kongressen. Jeg
tror ikke, at dette Forslag er rigtig vel overvejet, og jeg skulde

Overgreb

udtaler

vedrørende

sin

til

mere besværlig. Jeg gad for Resten se, hvordan man vilde
1945.

Forsamlingen

samlet

dette, og det tror jeg ogsaa, de fleste Medlemmer er. Forsla
get har tidligere været fremsat paa en Generalforsamling af
gamle Ordning.
Efter min Mening opnaas der overhovedet ikke noget ved

Til E. D. R.s Hovedbestyrelse, København.
Afdeling,

deres Medlemsskab under Krigen ikke nu bør betale for det

OZ7HL, og der var almindelig Enighed om at bibeholde den

*

Odense

laget vilde blive meget mindre. Der er jo kommet en Masse

Møde

skarpeste

den 16.
Protest

Ekstrabetalingen

for

November
mod

de

tre

sidste

1945.

Der er ingen Tvivl om, at en saadan Kongres vil koste Penge

Hvorfor vi protesterer og kræver Lærebogsbladene udsendt
med „OZ“ som hidtil og det økonomiske Spørgsmaal udsat og

kende Medlemmerne meget daarligt, om de gaar ind for dette

behandlet paa den ekstraordinære G. F. den 20. Januar 1946.

jeg, at Bestyrelsen burde have haft dette Forslag fremme paa

Denne Resolution kræves optaget i December „OZ“.
Paa Mødets Vegne:
OZ2KG.

Forslag. Naar der tales saa meget om, at vi skal spare, synes
den lige afholdte Generalforsamling eller have ventet til næste
ordinære Generalforsamling i Stedet for at belaste Budgettet
med en ekstraordinær Generalforsamling. Der er ingen Tvivl
om, at Bestyrelsen fremkommer med disse Forslag i den bedste
Mening, og at jeg bliver beskyldt for at være Kværulant, men

*

jeg gaar ud fra, at OZs Spalter stadig ogsaa er aabne for Med
Svendborg Afdeling har paa Møde den 21. November 1945 ved
taget at udtale Protest mod den forhastede Maade, hvorpaa
Kongresordningen søges gennemført.
En eventuel Omordning ønsker Afdelingen her behandlet paa
den ordinære Generalforsamling i September 1946, saaledes at
Medlemmer faar Mulighed for
faa de forskellige Punkter belyst.

at

gennemdiskutere

Sagen

og

lemmerne, og jeg er af den Mening, at lidt saglig Kritik ikke
er det værste, en Bestyrelse kan komme ud for. Det er jo dog
Medlemmernes og Foreningens Interesser, Bestyrelsen skal
varetage. Det glæder mig, at OZ nu bliver mindre. Da jeg i
sin Tid foreslog det i OZ, var der kun et Medlem, der inter
esserede sig for det, og han vilde beholde Formatet, som det var.
OZ7SN, S. Nielsen.

Vi ønsker ikke at afgive Fuldmagt paa Brevkort til en Sag,
der ikke kendes til Bunds.
Med Fuldmagt fra 16 Medlemmer: OZ2AV.
Populær Radio's December-Nummer.
Odografen — en automatisk Korttegner.

Som

bekendt

blev

Bestyrelsens

Forslag

om

Kontingentfor

højelse

forkastet paa Generalforsamlingen, ikke desto mindre

møder

Bestyrelsen

nu

med

en

Kontingentforhøjelse

alligevel,

AM-FM-Modtager — Konstruktionsbeskrivelse.
230 Watt ud af 25 Watt — noget helt nyt for alle, der er inter
esseret i Amatørsendere.

idet der skal betales 1,60 for de sidste 3 Lærebogsblade.

Radar-Teknik.

Da de allerfleste Medlemmer selvfølgelig vil have deres Lære
bog komplet, betyder det altsaa, at Kontingentet alligevel er

Kortbølgetabel.

blevet forhøjet mod Generalforsamlingens Ønske. Der er for

Sidste Radionyt.
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Ultrakortbølgeteknik i Teori og Praksis.

Baandspredningsproblemet.
Efter en Artikel i det svenske „Populår Radio“ (QTC)
af SM5—640, oversat af Civilingeniør Aage Hansen.
De Frekensvbaand, som tildeles Amatører, har en
Baandbredde, som kun udgør en Brøkdel af hele Frekvensomraadet paa en almindelig Modtager. Uden sær
lige Forholdsregler bliver det saaledes svært at aflæse
en bestemt Stations Frekvens paa Afstemningsskalaen.
Dette Forhold gør det nødvendigt paa en eller anden
Maade at forøge Skalalængden ved visse Baand, d. v. sindføre Baandspredning. Dette kan udføres paa følgende
Maader:
1) Stor Omsætning mellem Drev og Kondensator (Fin
indstilling).
2) Baandspredningskondensator
ningskondensatoren.

parallelt

med

Afstem-

3) Afstemningskondensatoren kun koblet over en lille
Del af Afstemningsspolen.
4) Kondensator i Serie med Afstemningskondensatoren.
5)
Variation af Afstemningsspolens
(J ernkernef or sky dning).

Selvinduktion

6) Dobbeltsuper med variabel første Mellemfrekvens
Af disse er Nr. 1, 2, 3 og 4 de mest anvendte blandt
Amatører. Nr. 1, 4 og 5 anvendes paa BCL Spiller. Den
sidste Metode er mærkelig nok ikke blevet anvendt i
større Udstrækning, selv om den frembyder mange For
dele bl. a. samme Baandbredde og samme Kalibrering paa
alle Baand. Med en Baandbredde paa ca. 600 kHz og en
Skalalængde paa 30 cm kan Frekvensen aflæses med ca.
1 kHz Nøjagtighed.
Dobbeltsuperens Princip fremgaar af Blokdiagrammet.
Af dette ses, at Modtageren har to forskellige Mellem
frekvenser. Ved Dobbeltsupere uden Baandspredning er
begge disse faste. Man vil vælge den første M.F. høj
(1,5—3MHz), saaledes at der opnaas en god Spejlfrekvensdæmpning. Den anden M.F. gøres saa lav (f- Eks. 450 kHz)
at god Selektivitet opnaas. En Form for Dobbeltsuper
faas ved de en Overgang meget anvendte Kortbølgefor
satser. Det drejede sig her som Regel om Blandingstrin
og Oscillator koblet til en almindelig Super, indstillet
paa en Mellembølgefrekvens. Afstemningen skete almin
deligvis i Forsatsens Blandingstrin.
Signalfrekvens
kHz

1 Osc.
kHz

1 MF.
kHz

2 Osc.
kHz

er der dog som før nævnt gjort en Del for ved den høje
første Mellemfrekvens. O. A.). Til Baandsætningen anven
des en Tregangskondensator. Hvis Højfrekvenstrinet er
stattes med et Tilbagekoblingsrør, kan Baandsætningen
ske med en Togangskondensator.
Første M. F. er variabel og kun afstemt i Sekundær
kredsen. Efter denne Kreds følger andet Blandingstrin
med tilhørende Oscillator. Baandspredningen sker med
en Togangskondensator.
Den Skala, som gættes paa Baandspredningskondensatoren, kan inddeles i kc, f. Eks. 0—600 kHz, hvis Baandbredden er 600 kHz. Baandsætterskalaen kan ligeledes
inddeles i kc, men for at opnaa størst mulige Nøjagtighed,
bringes Baandspredningsskalaen til at stemme i eet
Punkt ved Variation af Baandsætteren. Hvis f. Eks. en
kendt Frekvens paa 14140 kHz faas med Baandsprederen
indstillet paa 140 kHz kan man afmærke 14000 kHz paa
Baandsætteren, og man kan da med Nøjagtighed indstille
paa alle Frekvense fra 14000 til 14600 kHz.
Hvis man for hvert Baand angiver en kendt Frekvens
paa Baandspredningsskalaen (f. Eks. en kendt kommerciel
Station), kan Frekvensdriften kompenseres ved at ind
stille Baandsætteren, til man faar den kendte Station,
naar Baandsprederen er stillet paa denne.
Artiklen

er

interessant

perimenterende
egner
og

sig

ikke

Amatør

selvsagt
til

kun

Modtagere,

3500— 3000

5500

2000—2500

2465—2965

7300— 7000

9400

2100—2400

2565—2865

465
465

14400—14000

16500

2100—2500

2565—2965

465

30000—28000

32000

2000—4000

2465—4465

465

Princip,

til

og

til

den

at

Modtagere

med

man

et

har

byder

udfolde
fuld

større

den

sig.

eks

Metoden

Baandspredning
Frekvensomraade

end lige netop Amatørbaandene.

T. R.

* FRA A F D E L I N G E R N E *
KØBENHAVN
Afdelingen har normalt Møde hver Mandag- Atten Kl. 19,00 i Foreningen
af 1860’s Lokaler, Nørrevoldgade 92. Alle Oplysninger om Aidelingens
Virksomhed faas paa Mødeaftenerne hos Formanden OZ9R Henrik Nielsen.

Siden sidst.
Mandag

Et Eksempel paa Frekvenserne i de forskellige Trin af
den paa Figuren viste Modtager er afbildet i ovenstaaende Tabel. Denne Modtager har saavel kontinuerlig Dæk
ning af større Omraader som Baandspredning af hvilketsomhelst mindre Omraade. Før første Blandingstrin fin
des et Højfrekvenstrin. Dette er nødvendigt for at sænke
Støjniveauet og for at faa god Spejlselektivitet. (Det sidste

sit

Lejlighed

hvor

2 MF.
kHz

i

rig

største,
gik

den

vi

Slag

5.

har
i

Slag.

havde

November

haft

endnu.

Der

Omsætningen

vi

Auktion.

Det

er

vist

var

to

Auktionarius’er,

naaede

et

Stykke

over

den

og

det

1000

Kr.,

og mange fine Ting skiftede Ejermænd.
Den
fortalte
Masse

12.
og
nye

November

havde

tegnede
Medlemmer

vi

en

DR-Leder
var

hyggelig
P.

mødt

Møller
op

og

Klubaften,
for

og

den

Begyndere.

paahørte

19.
En

Foredraget

med stor Interesse.

15?

Den
for

26.

November

Tiden.

fra

Der

1-Rørs

viste

var

os,

hvor

medbragt

en

superregenerative

indgaaende

undersøgte

til

og

stor

Interessen

Del

5-Meter

9-Rørs

prøvede,

for

UKB

Modtagere,

Supere,

saavidt

og

er
lige

de

blev

Forholdene

tillod

det.

skal indbetale 3 Kr. til Afdelingens Formand, som saa vil ind
sende en Liste til QSL-Centralen. Det blev vedtaget at danne
et Byggefond for at faa Midler til at bygge et Klubhus. Der
blev nedsat et Udvalg til at arbejde med Sagen; dette kom
til

Den

3.

December

Stationsbetjening.
skalaer

omtalt,

vil

vist

det

I
og

lønne

Foredragsholderen
paa

holdt

et

glimrende

Særdeleshed

blev

de

da

snart

forventer

vi

sig

jo

for

os

fremdrog

Kortbølgeamatørens

Standarden

OZ8O

at

en

herhjemme

ikke

at

Rapporterings-

disse

efter

prale

noget

nærmere.
Eksempler

hans

af.

om

Sendetilladelsen,

karakteristiske

og

til

nye

studere
Del

Unoder,

Foredrag

Lad

Mening
os

var

haabe,

det

Maanedens Program:

lavet

ang.

en

Liste

OZ4KA,

fra
til

noterede

Kasserer,

4HF

blev

Tegning

sig

1. Juli 1946, en god Start.
Det blev overladt til

for

af

Nytaar

blive

Deltagelse

startet

heri

maa

et

nyt

ske

til

Morsekursus.

OZ3E,

Emil

Tlf. GOdthaab 1931 y.

Udvalget

at

Glæde

kunne

konstatere,

at

Hen
Nielsen.

sluttede

den

havde

den

forhold
enedes

OZ7EU.

26.

November

Glæde

at

blev drøftet og
om at forsøge

Aalborg,

Randers,

Byer skulde
blev udsolgt,

gaaende

maet

Helge

til

Byggefondet.

Indbetaling

inden

undersøge

Muligheden

at

paa

ingen

Generalforsamlingen

blev
fik

aaret

afholdtes

se

da
at

Møde

Amatører

paa

fra

Cafe

Randers.

forevist

mange

af

med

og

EDR

af

„Grand“.

særlig den ny Kongresordning.
arrangere et østjydsk Stævne,

Aarhus,

Horsens,

Peschardt,

desuden
og

flere

Fredericia

diverse
andre

og

af

Bornholm

Medlemmerne

Ting.

ønske

alt

havde

godt

for

fra

Til

hver

Fredag

Kl.

20

flere

Aarhus

Slut

var

der

en hastig Auktion over medbragte Dele.

paa

Den

Tænder

til

megen
at

Veksel

løbe

Medlemsaften

Amtsbiblioteket

ny Damp
Ipsen ind

i

i

i

Vand.

Vinterhalv-

Rønne.

kursus m. m.

Morse

OZ4KA.

FALSTER

Man
hvor

helst

Spoleforme

gode

at

demonstreret.

Amatørernes

Forenings-

deltage. — I et amerikansk Lotteri, som hurtigt
var Hovedgevinsten en fb Nøgle skænket af Fir

Værktøjsmagasin

til

og

Generalforsam

Om Formiddagen havde Afdelingen Besøg i den
central paa Sydhavnen, som af Overmaskinmester
strøm

AARHUS
Mandag

paa

Beløb

Kr.

at faa Penge ved Bortsalg og lign.
Under eventuelt oplyste Formanden,

Besøget havde samlet stor Tilslutning.
EDR
Bornholms
Afdeling
har

Vi

et

1330

OZ4AD,

der

EDR, hvilket Deltagerne bifaldt ved at rejse sig.

Mandag den 14. Januar: Klubaften.
efter

Formand,
Forslag

Medlemmer

sen,

Mandag den 7. Januar: Auktion over medbragte Radiodele.

vendelse

18

af

Efter

handlet udansk under Besættelsen, men derimod været med
i Frihedskampen, direkte eller indirekte. Dirigenten, Ove Han

Mandag den 17. December: Klubaften.

vil

bestaa

lingen

med

bliver bedre.

Der

at

Andersen.

Afdelingen

har

haft

Rævejagt

to

Gange

i

November

Maaned.

Første Gang i øsende Regnvejr og anden Gang i stærkt
vejr. Begge Gange var om Aftenen i Bælgmørke. Det
til

at

være

digheder.

ret

Første

hvilket
maa
tagerne, eller

vanskeligt

at

Gang

der

var

holde

Jagt

ingen,

under

der

disse

kunde

Sne
lader

Omstæn

høre

Ræven,

skyldes
Fugtigheden
paa
Senderen
eller
Mod
begge Dele i Forening. Den anden Jagt gik lidt

Foredragsrækkerne
paa
Aarhus
Elektroteknikum
er
fortsat
godt besøgt, og næste Gang, den 10. Januar, er Emnet: Tone

bedre, idet eet Hold kom ind. Dette Hold var forsynet med
en lille Super (DCH21 og KDD1), medens alle de andre havde

generatorer og Maalesendere, Konstruktion og Brug.
24.
Januar:
Frekvensmodulatoren,
Konstruktion
og

Detektormodtagere.
der
var
mange

— Den
Anven

Station, der

delse til Trimning af Modtagere.
Deltagerne
rede

oppe

Lærer,
met

i

Morsekursuset

paa

omkring

Overkontrollør

til

40

gør

i

Fremgang,

Bogstaver

Nielsen,

Telegrafbestyrer

fb
er

Odense

i

Min.

og

er

alle

Vor meget afholdte

„desværre“
fra

vi

blevet

forfrem

1.

December,

men

sus fortsætter uforandret med ny Lærerkraft.
Næste
Møde
bliver
Fredag
den
21.

December

paa

„Grand“, Bruunsgade.

Kur
Cafe

OZ3R.

laa

Alle
havde
godt
nok
hørt
Ræven,
men
falske
Pejlinger,
og
en
kraftig
kommerciel
lige oven i

Ræven

(3540

kHz), generede meget.

Det .var en morsom Tur, men temmelig anstrengende,
Vejret var slemt og Vejene meget opkørte af Roevognene.
I

Afdeiingslokalet

er

der

stadig

Morsekursus

hver

Uge i Januar holdes der Juleferie.
Afdelingen sender alle Amatører

BORNHOLM
den

ralforsamling
kommen

28.
i

og

Oktober

afholdt

Raadhuskroen
udtalte

sin

de

bedste

Ønsker

i

Bornholms

Rønne.

godkendt.

Formand

og

Afdl

Formanden

over,

at

igen kunne mødes i et frit Danmark.
Saavel
Beretning,
Forhandlingsprotokol
enstemmigt

Gene

bød

vel

EDR-Medlemmerne

som

Sekretær

Regnskabet
blev

genvalgt

blev
med

henholdsvis Andr. Kjøller, OZ4KA, og H. O. Mikkelsen, ED7HM,
og til Kasserer blev nyvalgt Frans Hermansen, OZ4HF, Under
eventuelt blev følgende Forslag fra Bestyrelsen forelagt:
Et
af

Tomandsudvalg

Radiotelegrafist

Angaaende
lemmer,

til

H.

O.

Morseprøve,
Mikkelsen

QSL-Kortordningen
der

158

ønskede

QSL-Kort

som
og

enedes

om

en

DR-651.

FREDERICIA

EDR

Glæde

Tirsdag

Kl. 19,30 og Klubaften med Foredrag, Eksperimenter m. m.
hver Torsdag samme Tid. Sidste Uge i December og første

glædelig Jul cg et godt Nytaar.

Søndag

idet

kom

Ivar

man

tilsendt

til

at

Pedersen,

om,

at

gennem

de

bestaa
OZ4RB.
Med

Afdelingen,

Endelig er det lykkedes os at finde et Lokale til Møder og
Morse-Træning.
Til
at
begynde
med
undervises
to
Gange
ugentlig. Der vil ogsaa blive
Diagrammer. — Afdelingen har

Gennemgang
haft Tilgang

og
af

Diskussion af
fire ny Med

lemmer, alle ivrige og dygtige Entusiaster. Der er Interesse
for alt inden for EDRs Arbejde. Og der bygges baade UHF og
SW samt Pejlemodtagere og KB-Sendere. — Afdelingen haa
ber
ledes
før

snart

at

haaber
Krigen

faa
vi

havde

jydske Amatører.
Glædelig
Jul
Medlemmer.

en
at

og

„Rævejagt“
faa

de

med
godt,

sammen

interessante

Horsens.

med
og

Vejle,

heldbringende

Nabobyerne.

hyggelige
Kolding
Nytaar

Lige

Møder,
og

vi

sønder-

ønskes
OZ5AJ.

alle

GRENAA
I

Grenaa

gaaet

og

har

fire

prikket

SVENDBORG

Kortbølgeinteresserede

Morsetegn

paa

gennem

hjemmelavede

nogen

Tid

Apparater,

uden

at vi indbyrdes har kendt noget til hinanden.
Den
en

28.

November

traadte

Lilleput-Afdeling

tegnede

efter

Vi

tænkt

har

paa

Evne

vi

at

og

besluttede

Medlemmer.

foretage

os

sammen

fire

lidt

bringe

Foreløbig

Oplysningsarbejde

Morsetræningen

at

starte

vil
i

under

under

Afdelingen.

faste

Former

og forsøge at lokke en Telegrafist til Møderne.
Det

vilde

lieenseret
bejdet,

være

os

Amatør,
vilde

lertzen,

kærkomment

der

sætte

sig

Havnevejen

i

en

være

Grenaa,

evt.

nærboende

interesseret

Forbindelse

93,

7.

med

der

i

OZ-DR727

foreløbig

tidligere

Afdelingsar-

er

Formand.

Vagn

Ei-

valgt

til

OZ-DR727.

November

EDRs

Film

delen

af

og

afholdtes

Lysbilleder

Medlemmerne

Tilfredshed,

og

der

Lysbilled-

fremvistes.
mødt,

blev

og

Filmsaften,

Desværre

men

var

Aftenen

udtalt

forløb

adskellige

hvor

kun

Halv

til

alles

Komplimenter

for

Film og Billeder.
Den

21.

ning

om

kunde

Den 6. November holdt Medlem Nr. 2323 Bryllup.
Den

Det

af

November
den

i

vedtoges

lemmer
nemførelse
maal

med

til

afholdtes

OZ

Overdragelse

Formanden
af

ønskes

ekstraordinært

foreslaaede
af

af

Fuldmagt

protestere

mod

Omordningen.

Nærmere

Drøftelse

udsat

til

næste

i

Anled

EDRs

fra

at

herfra

Møde

Omordning

Forhold.

samtlige

den

Med

forhastede
af

Gen

dette

ordinære

Spørgs-

Generalforsamling

i September 1946.
Næste Møde afholdes i Lokalet Onsdag den 9. Januar 1946.
Glædelig

KERTEMINDE
Lørdag
gilde

den

hos

mer

10.

Leo

var

November

Ernst,

mødt

og

holdt

Afdelingen

Havnegade.

medbragte

Samtlige

forskellige

et

Lyst

blev

Naturalier,

med

saavel

Da

i

fast

til

hen

paa

de

vellykket,

smaa

der

Timer,

dansedes

hvorefter

der

med

Liv

sluttedes

og

af

med

et Stykke Natmad.
Afdelingens
af

Aksel

Morsekursus,

Madsen,

der

skrider

tæller

godt

fem

frem

og

Elever,

og

forventes

som

afsluttet

bet af Vinteren.

ledes
i

Lø

OZ7X.

d.c.c.

isoleret

af

Amatører

har

holdt

et

var

Forfald,
deling

mødt

12

saaledes

at

for

forsamling
man

sikret.
den

6.

haaber

man
Det

maa

Møde

alle

Kl.

yderligere

anse

vedtoges

Januar

at

og

at

15

for

Oprettelse

en

Del

Grundlaget

for

afholde

paa

af

en

en

Hotel

„EDR“-Medlemmer

havde
en

anmeldt

lokal

stiftende

Dana

paa

i

Af

General

Maribo,

Lolland

hvor

vil

møde,

idet man skal have valgt en Bestyrelse.
Der

blev

desuden

en

af

de

der

har

lovet

første
at

oprettet

et

Morsekursus

Senderamatører,
tage

sig

af

Hr.

vor

alle

EDR

Medlemmer

OZ2AV, Fmd.

en

Forkortelse

to

2)

WAC

tifikat,

der

Lag

(worked

for

double

Bomuld,
all

udstedes

s.s.c

cotton

covered

betyder

d.

v.

tilsvarende

af

continents)
IARU

til

er

Betegnelsen

de

Amatører,

for

der

et

kan

under

Ledelse

Godsekspeditør

Morseopdragelse.

af

Transitron

er

en

Oscillatoropstilling,

der

(transconductance).

Se

(egentlig

uheldig)

anvender
f.

Eks.

et

Betegnelse

for

med

negativ

Rør

EDRs

Lærebog

II

en

særlig
Stejlhed

S.

184

Efter

mentet

Art.

mindelige

det

35,

§
ved

Brøk

og

af

Tal

bestaaende

internationale
4

Stk.

247)

Sending
det

hele

og

af
Tal,

Bogstaver

Telegrafalfabet

skal

Tegnet

blandede
der

Tal

skal

(mellem

anvendes

(mellem
sendes),

Tal

og

den

og

December:

Foredrag

om

Møde

Bogstavgrup-

5)

AVC

(Automatisk

er

en

Forkortelse

Styrkekontrol)

Radiomodtagere,

hvorved

d.

v.

for
s.

Forstærkningen

automatic
den

volume

Anordning

styres

af

det modtagne Signal.

i

control
moderne

Styrken
OZ8O.

* QRA- RUBRIKKEN *
N y e Medlemmer i November Maaned 1945

sted Set. Knuds Gymnasium Kl. 19,30.

ROSKILDE
Der
som
kan
29.

har
begge
blive

var

kunstig
at

høre

5

i

November

var

godt

Mulighed
Meter

Antenne.

været

besøgt,
for

Aften,
I

at
og

der

faa
der

Afdelingen

FM-Udsendelserne

afholdt

og

fra

to

Møder,

blev

talt

begyndt
blev

har

prøvet

det

paa

Brev

8.

at

og

der

ikke

29.,

maaske

Morsekursus.

mellem

endnu

København.

lingens Medlemmer angaaende næste Klubaften.

den

om,

Den

Apparater
været

følger

til

paa

muligt
Afde

DR-389.

al

Grupper

Kursus

Atomteorien.

som

pier).

ODENSE
21.

eller

(Telegrafregle-

.—..—

Andersen,

Dette

DR141.

den

Cer
bevise,

paabegyndes saa snart Lokalespørgsmaalet er løst.

Fredag

s.

single

at de har haft QSO med Amatører i alle Verdensdele.

Adskillelsestegn
Deltagere,

ønskes

OZ 16. Aargang Side 58ff (Maj 1944).

lokal Afdeling for Lolland.
Der

er

med

4)
Kreds

Nytaar

silk covered, isoleret med eet Lag Silke.

3)

LOLLAND
En

godt

Svar paa: Ved De det.
1)

overmaade

og

Sammenskuds

Medlemmer

som flydende Tilstand.
Festen

Jul

af Svendborg Afdeling.

2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842

—• Aksel Winge Petersen, Ved Dammen 18, Haderslev.
— Johan Martin Jensen, Aastrupvej 106, Haderslev.
— Ernst Edelmann, Solsikkevej 8, Brønshøj.
— Sv. E. Pedersen, Oppermannsvej 23, 2. Sal, Odense.
— A. Jensen, Nansensgade 76, St., København K.
— O. Madsen, Kongevej 21, Viby, J.
— V. Jensen, Fredensvej 4, Viby, J.
— Rich. Petersen, Horsensvej 2, Viby, J.
— Villy Scheelke, Struks Allé 56, Tønder.
— Torben Krogh, Viddingherredsgade 11, Tønder.
— Hans Querling Jacobsen, Ribe Landevej 30, Tønder.
— O. Lund Johansen, Populær Radio, Pilestræde, Kbhvn. K.
— Aage Rybner, Nyborg Gymnasium, Nyborg.
— Max Emil Voigt, Peder Skramsgade 5, St., Aalborg.
— J. Kallsbøll Knudsen, Prinsensgade 28, 2. Sal, Aalborg.

159

af

2843 —- Henning Poulsen, Skovbakkevej 51, Hasserlis, Aalborg.
2844 —- Egon Skelmose, Vardevej 31, Esbjerg.
2845 — A. Sørensen, Aagade 9, Kolding.
2846 — J. Knudsen, Brinken 1, Kolding.
2847 — Richard Egholm, Jyllandsgade 78, Esbjerg.
2848 — Jens: Erik Gammelby, Viebæltet 2, Svendborg.
2849 — Sander Andersen, Blomstermarken 25, Søborg.
2850 — Verner Jensen, Mosevej 14, Søborg.
2851 — Kai Lorentzen, Landsdommervej 31, 2. S. t. v., Kbhvn NV.
2852 — B. Christiansen, Østergade 11, Grenaa.
2853 — Kurt Jensen, Priorgade 13, Stuen o. G., Aalborg.
2854 —• Fritz Pilgaard, Frederiksgade 15 B, Aarhus.
2855 — Niels Grønberg, Krabbegatan 10, Hålsingborg.
2856 — Aage Hjulmann, Selsingegaarde pr. Pillemark.
2857 — E. B. Frandsen, Sprogø Fyr pr. Korsør.
2858 — Gunnar Mortensen, „Ryttergaarden“, Svendborg.
2859 —• Ib Petersen, Mellemvej 11, Viborg.
2860 — Th. Friis Sørensen, Aalekistevej 211, 1. Sal t. v., Vanløse.
2861 — Walter Konig, Ellebjergvej 8, København, Valby.
2862 — Richard Nielsen, Godthaabsvej 64 B., København F.
2863 — Erling Christensen, Halmtorvet 20, 4. Sal, København V.
2864  G. C. Petersen, Christiansminde Badehotel, Bellevuevej 2,
Svendborg.
2865 — Helge Falk Hansen, Brydegaardsvej 19, Svendborg.
2866 — Bill Westergaard, Fruerskovvej 6, Svendborg.
2867 — Helmuth Aasted Holm, Will. Bootsvej 5, Hvidovre, Valby.
2868 — T. G. Christensen, Toldkamret, Kalundborg.

Atter Medlem i November Maaned
141 — H. J. Johansen, Suesonsgade 13. København K.
731 — Frode Jensen, Moesgaard Skole, Løgstrup.
790 — Erik Møller, Godthaabs Have 16, København F.
903 — Knud Rasmussen, OZ5LR, Ringkøbinggade 9, 2. Sal, Kø
benhavn 0.
931 —• F. Eggeling, OZ7FE, Nørrevoldgade 42, 4. S., Kbhvn N.
1058 — Georg Andersen Maagevej 2, Køge.
1547 — Hans Marlau Knudsen, Apoteket, Rødby.
1973 __ s. A. Petersen, Mimersgade 105, Kælderen, København N.

FOR 10 AAR SIDEN
December 1935.
„OZ“ 7. Aargang Nr. 12: Lederen giver en Oversigt over Aarets
Begivenheder. — De nordiske Amatørorganisationer har i Fæl
lesskab arrangeret en Test, som afholdes 28. og 29. December. —
NX2Z (OZ2Z paa Grønland) er i en kritisk Situation, da der ikke
kan tilføres ham Proviant paa Grund af Isvanskeligheder. —
Den københavnske Afdeling har faaet nyt Klublokale i Griffenfeldtsgade 7.
Bestyrelsen meddeler, at E. D. R. har opnaaet Dispensation
for to Amatører, som ikke er fyldt 16 Aar, saaledes at de alligev 1 har faaet Sendetilladelse. — Der vil fremtidig i „OZ” komme
en ny fast Rubrik med „Hørte ulicenserede Kaldesignaler“. —
Den tyske Amatørorganisation D. A. S. D. har paa det bestem
teste afslaaet at deltage i Amatørernes tidligere omtalte Minde
højtidelighed paa Vaabenstilstandsdagen.

OZ7F.

2421 — V. Sundsgaard Sørensen, Radiocentralen, Nordborg, Als.
2440 — Sv. V. Jespersen, Stockholmsgade 37, 2. S. t. v., Kbhvn 0.
2511 — Aa. Agergaard, Aargab Præstegaard, Ringkøbing.
2539 — Jørgen Juhl, 0. Vamdrup pr. Vamdrup.
2540 — Kai Behrendtz, Breinholt Teglværk pr. Struer.
2578 — Børge Andersen, c/o Johs. Madsen, Blaahøj.
2579 — Jens Mortensen, Skodborg Radio- & Fotoforretning Skod
borg, J.
2628 — Vilh. Aa. Jensen, Mesterstien 9, 2. Sal, København NV.
2629 — Sv. Dalgaard, Amtssygehuset, Hobro.
2690 — E. Rasmussen, Korp. 34/43, Herluf Trollesgades Kaserne,
København K.
2704 — Arnold Jensen, Beboelsesvognen, Vrøgum.
2707 — F. J. Rasmussen, Skørpinge pr. Rødvig, Stevns.
2760 — Hans Torgaard, Haandværkerskolen, Skals.
2827 —• Henning Mallenberg, Broparken, Viborg.

Nye Adresser i November Maaned 1945:
„OZ“

751 — H. J. Krüger, OZ7HK, Kildegade 30, Horsens.
772 — N. Chr. Nielsen, Kornet, 6. Bataillon, 2. Komp., Viborg.
1070 — Gunnar Thirup, OZ2FX, Wibrandtsvej 81, København S.
1073 — K. Christensen, OZ3V, Bachersvej 99, København S.
1406 —• Elektriker H. Vadstrup, Brundby.
1410 — Verner Eisby, OZ4VE, Kolbj ørnsensgade 1, Odense.
1451 — Viggo Hansen, OZ7WD, Taarnborgvej 3, St. t. v., Korsør.
1462 — Erik Jeppesen, Moselgade 30, St., København S.
1643 — Johs. Madsen, Udbyhøjvej 166, Randers.
1662 — Arnold Christensen, Aunslev E/V, Hjulby.
1865 — Ove Kühneil Rasmussen, Høj gade 19, Herning.
1880 — J. Vind Frederiksen, Nr. 45415, 11. Ing. Komp., Ingeniørkasernen, København Ø
1965 — K. G. Rasmussen, Bio, Assens.
2002 — Gustav Ankerstjerne, Østerbro 49, Aalborg.
2011 — Ebbe Thure, Sjællandsgade 13„ 2. Sal, Ringsted.
2111 — Børge Hansen. Rolfsted Mølle pr. Langeskov
2131 — J. P. Pedersen, Nyhavn 40 A, 4. Sal t. v., Kbhvn. K.
2186 —- Thanning Thannel (Navneændring), Vestergade 1, Skern.
2269 — Walter Enevoldsen, Gimsinghovedvej 5, Struer.
2270 — H. Høedholt, Kornetskolen, Sønderborg.
2320 — Ernst Søndergaard, Venusvej 15, Søborg.
2327 — Benny Hansen, c/o Peter Hansen, Hønsinge Nørremark,
Vig St.
2340 — Fr. Fløe Sørensen, Almstak Mejeri pr. Vandel,
2365 — K. Udsen, Nørregade 15, Haderslev.
2369 — B. Hansen, Skovnæs gl Mejeri, Bangshave, Maribo.
2373 — S. Nielsen, Enslev Bjerge, Gjerlev, J.
2378 — B. Behrendtz, Sunds.
2411 — Harald Hauge, Enggaardsgade 24,1. Sal, Kærby, Aalborg.
2414 — Chr. Guld, Himmerlandsvej 19, St. t. v., København F.
2420 — K. V. Svensson. Nygade 20, 2. Sal, Korsør.
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Størner,

Vesterbyvej

9,

Gentofte,
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rørende
22116).

Indmeldelser,

Adresseændringer

og

Pengesager.

(Giro

Nr.
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