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EN USKIK
Paa mange Entredøre og Trappegange Landet over
ser man ofte et lille Skilt med Paaskriften: Tiggeri
forbudt. Nu er Tiggeriet i Danmark ikke af et saadant Omfang, som det kendes i de sydligere Lande,
men Tiggeri under enhver Form er en Uskik, og for
de fleste Mennesker er det da heldigvis ogsaa en util
fredsstillende Maade at erhverve dette eller hint paa,
idet man jo ønsker at give noget for noget. Ydermere
er Tiggeri en Gene, og det er selvfølgelig af den
Grund, at man paa Døre eller Trappegange har opsat
Skilte med ovennævnte Tekst, ligesom de forskellige
Politivedtægter indeholder Bestemmelser derom. At
social Nød kan bringe et Menneske til Tiggerstaven
er en anden Sag, men det falder uden for vore Ram
mer at beskæftige os med dette Spørgsmaal her.
Derimod har der indenfor E.D.R. i lang Tid floreret
et Tiggeri, som med Tiden har taget Overhaand, idet
adskillige Kredse og Afdelinger snart ved den ene,
snart ved den anden Lejlighed har rettet Henven
delse til Firmaer indenfor Radiobranchen om Tilde
ling af Gaver til dette eller hint Formaal. Arrange
menter koster Penge, og til Dækning af Udgifter er
det let at arrangere et amerikansk Lotteri, hvortil
man har faaet Gevinsterne skænket af Radiofirmaer,
for disses Velvilje overfor E.D.R. er kendt af alle
Amatører. E.D.R.s Bestyrelse har imidlertid ikke set
paa denne Trafik med lutter Tilfredshed, hvorfor det
for ca. 1 Aar siden blev paalagt Landskredslederen at
drage Omsorg for, at Afdelingerne fik at vide, at de
maatte ophøre med Tiggeriet.

Allerede paa nuværende Tidspunkt, 1 Aar efter-,
har E. D.R.s Sekretær set sig nødsaget til at meddele
Firmaerne E.D.R.s Standpunkt (Brevet findes gen
givet andetsteds i dette Nummer), da det i den senere
Tid desværre har vist sig, at man ikke har taget
Landskredslederens Meddelelse alt for højtidelig.
Man maa lære at skøtte sig selv, hvorfor Arrange
menter m. m. maa hvile i sig selv. Dette kan ogsaa
lade sig ordne, og man har set mange Beviser derpaa i Afdelinger, hvor Amatørerne selv har givet de
forskellige Gaver, naar det har været nødvendigt. In
teressen for Sagen maa være det bærende Moment.
Skal Amatørerne bruge Radioartikler, saa er det na
turlige jo at købe dem, og Firmaerne viser jo til Gen
gæld — nogle af dem — i Amatørernes Blad, hvad
de kan tilbyde.
Vi vil mene, at Bestyrelsen har handlet rigtigt, og
vi tror, at det i det lange Løb tjener alle Parter bedst.
Rene Linier er en Dyd, som vi alle tilstræber, og da
E.D.R. er os selv, gælder det ogsaa den. Var det prin
cipielt forkert at tigge Gaver, saa er det mildest talt
rystende, at uansvarlige har kunnet faa sig selv til at
henvende sig til Firmaerne om Komponenter under
Foregivende af, at de skulde anmeldes i „OZ“, men
der har altsaa foreligget Tilfælde, og ogsaa i dette
Spørgsmaal indtager E.D.R. et klart, utvetydigt
Standpunkt, og med den udsendte Skrivelse har
E.D.R. gjort, hvad gøres kan for at undgaa, at der
kan kastes Snavs paa E.D.R.
A. S.
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En

Pre-Selektor
Af KNUD E. LÆGRING, OZ-DR152

Der er nu adskillige Amatører, som har prøvet Signaltilbagekoblingsrøret, de allerfleste med straalende
Resultater. Fra forskellig Side er jeg blevet spurgt,
om Signaltilbagekoblingen helt overflødiggør et HFRør før Blandingstrinet. Det gør det ikke, men det
gør mere Gavn end eet HF-Rør. Man kan dog for
bedre Tilbagekoblingen betydeligt ved at indføre et
HF-Rør før den tilbagekoblede Kreds. Dennes Selek
tivitet vil være den største af samtlige HF-Kredse,
hvorfor det ogsaa er mest nødvendigt for Samløb med
Oscillatoren og denne Kreds at undgaa ukontrolable
Faktorer. En Kreds, der er direkte tilsluttet en An
tenne, vil være udsat for saa mange forskelligartede
Forhold, at Samløb vil være umuligt. Ophæver man
derimod Antennens Indvirkning paa den tilbagekob
lede Kreds med et HF-Rør, vil det være muligt at
faa et Samløb med Oscillatorkredsen med en maximal Fejl paa 5—6 kHz paa de almindelige Kortbølgeomraader.
En af Aarsagerne til, at et HF-Rør paa Kortbølger
giver saa forholdsvis ringe Forstærkning, er, at det
normalt vil være umuligt at fremskaffe tilstrække
ligt stor Arbejdsmodstand i HF-Rørets Anode paa
Grund af Kortbølgekredsens ringe Godhed. Forøger
man Kredsgodheden ved Tilbagekobling, opnaar man
en stor Arbejdsmodstand og dermed en betydelig
større Forstærkning i selve Røret.
Ud fra disse Betragtninger blev „Pre-Selektoren“,
som er vist i Fig. 1. bygget. Den var oprindelig tænkt
som et særskilt Aggregat, som skulde bruges, naar
der var vanskelige Forhold for Modtageren. Der er
dog intet i Vejen for at bygge hele Historien ind som
HF-Trin før Blandingsrøret i Modtageren. I saa Fald
kan Cl og C2 ganges med Oscillatorens Kondensator,
og det er muligt at faa et Samløb, der er bedre end
Størrelsen, som er nævnt ovenfor. Røret er et
ECH21, andre Rør med seperat Triode kan selvfølge
lig ligesaa godt bruges, f. Eks. ECH4, UCH4 og
UCH21. Indgangskredsen er ganske normal. Den er
akkurat, som den vilde have været, hvis den skulde
tilsluttes Blandingsrørets Gitter. Kredsen kunde være
undgaaet og en Modstand eller HF-Drossel indsat i
Stedet. At der er brugt en Kreds,, er kun for at opnaa
en fuldkommen Forkreds.
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Vil man spare, kan den altsaa stryges med et Tab
i Forstærkning paa et Par Gange. Hexoden benyttes
som HF-Forstærker med variabel Gitterspænding,
Gitterspændingen fremkommer over Katodemodstan
den paa 200 Ohm og den variable Modstand paa max.

Fig. 1

25 kOhm. De 200 Ohm giver Røret den fornødne ne
gative Begyndelsesspænding, og den variable Mod
stand forandrer Rørets Forstærkning. Hexodens Ano
de faar Spænding gennem Spolen L3. Denne afstem
mes med Trimmeren T og Kondensatoren C2, som
er Magen til C1, f. Eks. 2X500 pF. Hexodens Anode er
desuden forbundet til Triodens Gitter med en Kon
densator paa 50 pF. Af Sikkerhedshensyn vil det maaske være nødvendigt at indskyde en stor fast Konden
sator i Serie med C2 for at forhindre Gennemslag af
Anodespændingen. Triodens Gitter faar en fast Git
terspænding tilført gennem Modstanden paa 2 MOhm.
Spændingen tages over de 200 Ohm i den fælles Ka
tode. Denne Gitterspænding ophæver det meste af
Triodens Dæmpning paa Anodekredsen, hvorfor det
hele kan gaa fint uden Hjælp af Tilbagekobling. Vil
man tage Genen med altid at have lidt Kobling inde,
kan Aflederen med Fordel lægges direkte til Katoden.
Det giver en bedre Kobling, end naar Gitteret faar
lidt negativ Forspænding.
Triodens Anode faar Spænding gennem Tilbagekoblingsspolen L4, og Spændingen og dermed Koblingsgraden reguleres med Spændingspotentiometeret

paa 0,5 MOhm mellem Plus og Minus. Glideskoen er
afkoblet til Minus med en .Kapacitet paa 0,1 μF baade
for HF og Knas i Potentiometeret. Denne Tilbagekoblingsmetode muliggør en fastere Kobling mellem L3
og L4 og et ret ringe Vindingstal i L4. Dette i For
bindelse med den store Kapacitet paa 0,1 μF umulig
gør falske Resonanser i Tilbagekoblingen, og Sving
ningstilstanden indtræder ved en ret lav Anodespæn
ding, hvilket igen giver en blødere og mere fint regu
lerbar Tilbagekobslingskontrol. L5 er Overføringsleddet til Modtageren, hvis Forstærkeren benyttes som
seperat Forsats. L5 skal helst have samme Vindings
tal som Indgangsspolen i den tilsluttede Modtager og
skal være meget løst koblet til L3. L5 i Forbindelse
med Modtagerens Antennespole danner en saakaldt
Linkkobling. Nu skal De ikke komme saa galt af Sted
som Forfatteren med Kablet mellem Forsats og Mod
tager. I Mangel af andet blev dette dannet af et Pick
up Kabel med Skærmen forbundet til Jord i Modtager
og Forsatsens Stel, de to Ledere blev forbundet til A
og J i Forsatsen, Resultatet var langt under Forvent
ning. Kablets Kapacitet fik Skylden, og da det blev
udskiftet med et Stykke skærmet Antennekabel (den
saakaldte „Sølvantenne“), svarede Resultatet bedre til
det,' der var ventet. Skal Forsatsen indbygges i Mod
tageren, falder Spolen L5 væk, og Overføringen til
Blandingsrørets Gitter udføres med en Kondensator
paa ca. 25—50 pF fra Hexodens Anode til Gitteret.
Blandingsrørets Gitterspænding maa saa tilføres gen
nem en Modstand; denne maa ikke gerne være min
dre end 2 MOhm.
Betjeningen af Forsatsen bliver den, at man med
fuld Forstærkning paa Hexoden og neddrejet Til
bagekobling indstiller til den ønskede Station paa
Modtageren. Forsatsen er omtrentlig indstillet (en til
nærmelsesvis Kalibrering af) Forsatsen vil være en
stor Behagelighed). Naar Modtageren er rigtigt ind
stillet, efterindstilles Forsatsen til Maximum Styrke
(Øjets Udslag), evt. drejes lidt ned for Hexodens For
stærkning. Derefter drejes Tilbagekoblingen op, og
det vil maaske være nødvendigt at følge med i Ind
stillingen, efterhaanden som Selektiviteten forøges i
Forsatsen. Naar Selektiviteten er saa stor, at uøn
skede Signaler er fjernet, staar Stationen saa fint,
som det er muligt at høre den. Man skal ikke drive
Tilbagekoblingen længere op, end det i hvert enkelt
Tilfælde er nødvendigt, da Forsatsen ved meget kri
tisk Brug af Koblingen let vil virke lidt ustabil. Be
nyttes Systemet som Forrør i en Modtager, er Betje
ningen den samme, dog behøver man ikke at efterindstille Anodekredsen, hvis der er korrekt Samløb. Vil
man undgaa Besværlighederne med den kritiske
Trimning ved korrekt Samløb, kan man selvfølgelig

føre Trimmeren over L3 ud til Betjening fra Forpla
den paa samme Maade som OZ7SN angav i „OZ“
for Marts.
Forsatsen vil, hvad enten den bygges som et seperat
Aggregat eller indbygges i Modtageren, være af
kolossal Værdi for enhver Modtager. Den kan med
Rette hædres med Navnet „Signal Booster“.

DANSKE HAMS
96-OZ5Z

OZ5Z, Henry Christensen, begyndte at interessere
sig for Radio i 1923 og byggede forskellige BCL-Modtagere med mere eller mindre godt Resultat. Inter
essen for de korte Bølger kom i 1928. 5Z var i Ran
ders i sin Juleferie for at holde Jul hos sine Forældre
og blev af OZ3J inviteret hjem for at se dennes Sta
tion. Resultatet var, at der blev bygget en Kortbølge
modtager, og der blev lyttet efter Telegrafi, men det
var ikke meget, 5Z fik ud af det, idet han paa det
Tidspunkt endnu ikke kendte Morsealfabetet. I 1935
gennemgik 5Z et Kursus i Telegrafi, og samme Aar
kom Licensen og Indmeldelsen i E.D.R. OZ5Z har
særlig interesseret sig for DX paa 60 Meter og har
haft mange fine Forbindelser. WAC og WBE opnaa
edes i 1939. Den første Sender var en Hartley, og
da Forbudet kom, bestod Senderen af en CO-FD-PA
med et Input paa 40 Watt. Modtageren var i Begyn
delsen en 0-V-1, men er nu som den Super, 7SN har
beskrevet i „OZ“ fornylig.
OZ5Z interesserer sig meget for Københavns Afde
lingens Arbejde, og han har været Medlem af Besty
relsen i ca. 2 Aar.
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Ved OZ-DR153
Knud E. Lægring

Fra Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæse
net har vi modtaget et Særtryk af „Ingeniøren“, Nr.
23, 1942. Det indeholder tre Foredrag om Frekvens
modulation, holdt i Dansk Ingeniørforening den 8.
Januar d. A. De enkelte Foredrags Titler er: „Fre
kvensmodulation“, „FM-Radiofoniudsendelsernes Tek
nik“ og „Modtagere for FM-Radiofoni“. Tilsammen
giver de tre Foredrag en Oversigt over FM-Forsøgene
i Danmark, der er de første officielle i Europa.
Det første Foredrag, „Frekvensmodulation“, er
holdt af Chefingeniør cand. polyt. N. E. Holmblad.
Det er en Gennemgang af Frekvensmodulationens
Muligheder og Teori. De tre mulige Modulationsmetoder behandles i Teori og illustreres med forbilled
lige Vektordiagrammer og Formelskemaer. Frekvens
modulationens mange Fordele fremhæves, og det vi
ses, at netop den fulde Udnyttelse af Fordelene hen
viser Metodens praktiske Anvendelsesomraade til de
ultra-korte Bølger. Af Fordelene fremhæves særligt
Mulighederne for Støjfrihed og fremragende Lyd
kvalitet. Som et Forsvar for det store Frekvensomraade, FM lægger Beslag paa, behandles de gensidige
Forstyrrelser fra to FM-Sendere, der griber ind i hin
anden. Det viser sig, at dersom Signalforholdet mel
lem Senderne er større end 2:1, saa vil den svageste
Sender i Modtageren blive behandlet, som om den
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En af Statsradiofoniens FM-Modtagere (set bagfra)

var Støj, og praktisk taget helt forsvinde. Ved Ampli
tudemodulation skal det tilsvarende Forhold være
større end 50:1.
Chefingeniøren slutter med en Redegørelse for
Post- og Telegrafvæsenets Bevæggrunde til at af
holde FM-Forsøgene. Det var Resultaterne fra
U. S. A., der syntes saa lovende, at en Kreds af dan
ske Radiofabrikanter henvendte sig til P. & T., og
her var man af samme Mening, hvorfor man fore
lagde Radioraadet en Bevilling paa 50,000 Kr. Denne
blev givet, og Senderen blev konstrueret. Den 1. No
vember 1941 begyndte Forsøgsudsendelserne.
Det næste Foredrag, „FM-Radiofoniudsendelsernes
Teknik“, er holdt af Kontorchef, Civilingeniør Gun
nar Pedersen. Det behandler selve FM-Senderens
Konstruktion. FM-Senderen er i Virkeligheden kun
en „stor“ Amatørsender, udført med Statstelegrafens
forfinede Teknik. Dette gælder i hvert Fald for Sen
deren, naar den er stillet om til AM. Vi antager der
for, at den har saa stor Interesse for „de forseglede

Mellemfrekvensforstærker

Hams“, at vi har bedt Telegrafingeniør K. Svenningsen om en Redegørelse for Senderens Konstruktion,
specielt til „OZ“. Telegraf ingeniørens Artikel vil fin
des i næste „OZ“, hvorfor vi undlader at komme ind
paa FM-Senderen nu.
Det tredie Foredrag er holdt af Civilingeniør J. S.
Gravenhorst og omhandler „Modtagere for FM-Radiofoni“. Civilingeniøren har godkendt nedenstaaende
Uddrag af Foredraget, som indeholder, hvad der er
af Interesse for „OZ“s Læsere.
Ved Konstruktionen af de 10 Forsøgsmodtagere er
Hovedvægten lagt paa Opnaaelsen af den bedst mu
lige Gengivelseskvalitet. Modtagerne er fremstillet af
Radiof onit j enesten.
Modtageranlæget bestaar af følgende Hoveddele:
1. Antenne, 2. Højfrekvensforstærker, 3. Blandingsrør — Oscillator, 4. Mellemfrekvensforstærker, 5. Be
grænser, 6. Frekvensdetektor, 7. Lavfrekvensforstær
ker, 8. Delefilter, 9. Højttaler, 10. Spændingsfor
syning.
1.
Med den benyttede Senderantenne opnaas de
bedste Resultater med en lodret Dipol som Modtager
antenne; til Transmissionsledning til Modtageren an
vendes den saakaldte „Sølvantenne“ med Trolitulisolation. Forsøg med en almindelig Radiofoniantenne
(uden Transformator) har givet tilfredsstillende Re
sultater indtil en Afstand af ca. 10 km. En enkelt,
men ret effektiv Dipol, kan fremstilles af almindeligt
Glansgarn, hvis yderste Ender optrævles, saaledes at
de danner en Dipol med ca. % Bølgelængdes Læng
de. Den snoede Del af Ledningen trækkes ud vinkel
ret paa Dipolen, og Lederne forbindes med hver sin
Antennebøsning. I Roskilde er opstillet en Modtager
med Dipol med Reflektor, der arbejder tilfredsstil
lende.

2 . Højfrekvensforstærkeren. Denne bestaar af et
enkelt Rør, EF50. Antennen er tilkoblet induktivt.
Paa Grund af Rørets lave Indgangsimpedans vil det i
normal Kobling kun give ca. 3 Gange Forstærkning
paa de benyttede høje Frekvenser. Ved i Serie med
Katodemodstanden at indsætte en Modstand paa
50—100 Ohm, shuntet med en Kondensator paa
25—100 pF, faaes en væsentlig Forbedring af For
stærkningen, som skyldes en delvis Kompensation af
Katodeledningens Reaktans og en heraf følgende Op
hævelse af Koblingen mellem Ind- og Udgangskreds.
Forstærkningen i EF50 bliver herved ca. 10 Gange.
3.
Som Blandingsrør og Oscillator anvendes
ECH21. Blandingsstejlheden er ca. 0,5 mA/V. Oscil
latorfrekvensen er lagt under Signalfrekvensen. Os
cillatorens Anodespænding er stabiliseret, men der er
ikke foretaget nogen speciel Temperaturkompensa
tion. Afstemningen er tre sammenkoblede Lufttrimmere. Da Paralleltrimmerne udgør den største Del af
Kapaciteten, og Forkredsene er ret brede, er der
ingen Trimningsvanskeligheder. Afstemningsomraadet
er 40,5—50,5 MHz.
4 . Mellemfrekvensforstærkeren bestaar af to Stk.
EF50. Frekvensen er ca. 5,25 MHz. MF-Filtrene er
gjort saa brede, at de kan overføre det krævede Frekvensbaand uden lineær Forvrængning. Filteret er to
kapacitivt koblede Kredse anbragt i hver sin Skærmdaase. Denne Type Baandfiltere har den Fordel, at
man er ret frit stillet med Hensyn til Placeringen,
idet Kredsenes fælles Impedans er lav og kapacitiv,
saaledes at Ledningskapaciteten indgaar som uskade
lige Parallelkapaciteter. Ved at anbringe Koblingskondensatoren nærmest Anodekredsen opnaas end
videre, at Forbindelsen til Gitterkredsen ingen Strøm
fører, men kun en forholdsvis lav Spænding. For-

57

stærkningen fra Gitter til Gitter er ca. 45 Gange.
For at hindre Selvsvingning har det været nødven
digt at afkoble alle Spændinger samt afskærme Indog Udgangsrørenes Sokler. Drosselspoler i Glødestrømstilledningerne til MF- og Begrænserrørene var
ogsaa nødvendige,
5. Næste Led er Begrænserne; der findes to i Ka
skade. Koblingen er omtrent som i MF, men Anodeog Skærmgitterspændingerne er meget lave. Gittrene
ligger paa Katodens Potential, men et paatrykt Sig
nal vil give Gitterstrøm og derved forskyde Arbejdspunktet, saa Rørets Udgangsspænding vil begrænses.
Det er af Vigtighed, at Gitterkompleksernes Tidskon
stanter er saa smaa som muligt. I Modtageren her
er de 3,5 og 0,5 μ sek. Første Begrænsers Gitter
strøm benyttes til en svag Regulering paa MF-Rørenes Fanggittre. Naar Modtageren arbejder med AM,
virker første Begrænserrør som Diode, og Spændin
gerne afbrydes. Begrænserne træder i Funktion ved
en Indgangsspænding paa ca. 5μV.
6. Frekvensdetektoren er af den samme Type, som
før er behandlet i „OZ“. Spolerne er viklet paa Pertinaxrør ca. 12 mm i Diameter som krydsviklede Spo
ler paa ca. 30 μ Hy. Afstanden kan varieres. Med
9 mm Afstand mellem Spolemidterne arbejder Fre
kvensdetektoren retlinet over et Omraade paa 90
kHz paa hver Side af Grundfrekvensen. Da det er af
stor Betydning, at Modtageren er rigtigt afstemt, er
der indsat et „magisk Øje“. Ved korrekt Indstilling
berører de lysende Sektorer netop hinanden.
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7. Efter Demoduleringen føres de lavfrekvente
Signaler til en Forstærker, bestaaende af Forforstær
ker, Fasevender og 2 Udgangspentoder i push-pull.
Frekvensdetektoren kan afgive 20 Volt eff., og der
kræves derfor kun meget lille Forforstærkning, og
Hexoden i ECH21 er derfor koblet som Triode. Triodedelen, der anvendes som Fasevender, er kraftigt
modkoblet, saa den giver lav Forstærkning og ringe
Forvrængning. Fra Udgangstransformatorens Sekun
dærside føres en Del Spænding tilbage til Forrørets
Gitter med ca. 5 Gange Modkobling og Frekvenskor
rektur af Hensyn til Højttaleren. Frekvensgangen
uden Korrektion for Høj ttal ertilpasning er retlinet
fra 30—20,000 Hz. Klirrfaktoren ved 7 Watt afgivet
Effekt er under 2 %.
8. Højttaleren er sammensat af en Højtoneenhed
og en Dybtoneenhed. Lavfrekvensstrømmen passerer
et Delefilter, saaledes at Dybtonehøjttaleren gengiver
de laveste Frekvenser til 1 kHz. Derover overtager
Høj tonehøj ttaleren Udstraalingen. Dybtonehøj ttale
ren er en normal stor Keglehøjttaler, hvis Membran
ophængning er ændret ved Ophængning i blødt
Skind i Kanten; derved er Egenresonansen flyttet
ned mellem 20 og 25 Hz. Højtonehøjttaleren er en
lille Keglehøjttaler med specielt præpareret Mem
bran og en lille ekstra Kegle stift forbundet med
Svingspolen.
10. Modtageren er indrettet for Vekselstrøm. Der
er to Ensrettere, en til Modtagerdelen og en til For
stærkeren. Forbruget er 180 Watt.
Ved Kørsel gennem Københavns Gader viste det

Lavfrekvensforstærker

sig, at selv om et indbygget Feltstyrkeinstrument
svingede med tydelige Maxima og Minima, hørtes
intet dertil svarende fra Modtageren. Aflytningsforsøg ved Kørsel over større Afstande har vist, at Sen
deren kan høres godt indtil 30 km paa en almindelig
Bilantenne. Ved en Tur til Skamlebæk fandtes det,
at Talen var fuldstændig forstaaelig, selvom Feltstyr
ken ikke overalt var saa stor, at Støjfrihed kunde
opnaaes. Paa Bakkerne i Odsherred (Vejrhøj) var
Modtagningen ret upaaklagelig.
Frekvensgangen for Sender + Modtager maalt fra
Senderens Indgang til Modtagerens Udgang er ret
linet +- 0,5 db fra 30—15000 Hz. Forvrængningen
maalt paa samme Maade er under 1,4 %.

Det fremgaar tydeligt af disse tre Foredrag, at
P. & T. har udført et fortrinligt Stykke Forsøgsar
bejde, og man tør maaske haabe, at Frekvensmodu
lationens Muligheder virkelig bliver udnyttet her i
Landet, saaledes at vi stadig kan være de første i
Europa paa dette Felt. Statstelegrafens fremragende
Teknikere har vist Vejen til Beherskelsen af Teknik
ken. Nu kommer det blot an paa Modtagerteknikkens
Evne til paa simpel og billig Maade at udnytte Mu
lighederne, som Civilingeniør Gunnar Pedersen ud
trykker det. Mon ikke danske Kortbølgeamatører
stadig har et Arbejdsfelt, der berettiger deres Eksi
stens ogsaa i en Tid, hvor Senderne tier paa Amatør baandene.

db
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Redigeret af Knud

E. Lægring, OZ-DR152

Et godt Instrument gøres bedre
Et af de almindeligste Maaleinstrumenter hos
Amatørerne er Helweg Mikkelsens lille Universal
instrument med 2,5 mA Grundinstrument og Maaleomraader indtil 250 mA og 250 Volt. Instrumentet er
ualmindelig handigt og robust og egner sig fortrinligt
til Amatørbrug. Den eneste Indvending, man kan
gøre, er, at det ikke har Ohmskala og Indretning til
Modstandsmaalinger. Maaske er de 250 Volt ogsaa
en lovlig lav Spænding; der forekommer jo i Forstær
kere ret ofte betydeligt højere Spændinger, men dette
er let at komme over. Man indretter blot en Serie
modstand, der er een, to eller tre Gange større end
Instrumentets ved 250 Volt. I Følge Ohms Lov er
denne Modstand 250:0,0025 = 0,1 Megohm. En Mod
stand af denne Værdi i Serie med de 250 Volt ud
vider Maaleomraadet til 500 Volt, den dobbelte til 750
Volt. Det behøver jeg vist ikke at komme nærmere
ind paa.
Værre er det med Modstandsmaalingen. Med In
strumentet fulgte en Tabel, men det er lidt besvær
ligt at benytte den der anviste Metode. Det er meget
bedre at indrette en lille Forsats med indbygget Bat
teri og Formodstand. Forbindelsesskemaet til en saadan Forsats vises i Fig. 1. Grundinstrumentets 2,5
mA forbindes i Serie med en variabel Modstand og
et Batteri. For ikke at brænde Instrumentet over ved
Uagtsomhed er den variable Modstand sammensat af
en fast Modstand og en variabel do. Begge Modstan
dene er paa 1000 Ohm. Batteriet er vist paa 4,5 Volt.
Det er bedst, hvis man vil benytte Skalaerne i Fig. 2,
med en Batterispænding paa 4 Volt, d. v. s. en Akku
mulator, men Batteriernes Spænding falder imidler
tid ret hurtigt ned i Nærheden af de 4 Volt, hvorfor
det med ret god Tilnærmelse er muligt at benytte de
viste Skalaer. Den undersøgte Modstand indskydes
mellem Klemmerne 0 — HΩ.
Som det ses af den øverste Skala mærket KΩ, er
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Maaleomraadet fra ca. 100 til 20,000 Ohm, idet de
yderste Skalastykker bliver for stærkt sammentrængt
til, at de kan kalibreres. Det er imidlertid ofte nød
vendigt at kunne maale ret smaa Modstande, f. Eks.
Modstanden i HF-Spoler og HF-Chokes. Man kan
blandt andet kontrolere, om man har faaet alle de
fine Traade i Litzetraaden med; Spolen vil faa en alt

Fig 1

for stor Jævnstrømsmodstand, hvis nogle af Traadene
er knækket eller ikke er rigtig med i Lodningerne.
Da hele Spolemodstanden kun er 5—10 Ohm, kan vi
ikke maale Forskellen paa den første Opstilling,, selv
om vi kan se, om der er Gennemgang. Tilslutningen
L-Ω er derfor indrettet til Maaling af saadanne smaa
Modstande. Den maalte Modstand lægges simpelthen
parallelt med Instrumentet udenom Seriemodstanden.
For at maale paa denne Maade, maa man altsaa kort
slutte Klemmerne 0 — H Ω . Det er vist paa Fig. 1
lige over Lavohmsklemmen. Den mekaniske Udform
ning kan udføres paa mange Maader, for Eks. kan
Klemmen være en overskaaret Telefonbøsning, og
selve Kortslutningen udføres med to Fjedre fra en
gammel Jack. Stikproppen (Bananstik) maa selv-

følgelig ikke kunne berøre Fjedrene, hvorfor der er
indsat et Isolationsstykke (den lille Dobbeltstreg).
Læg Mærke til, at Lavohmsskalaen gaar modsat
Højohmsskalaen. Hele Forsatsen kan indbygges i en
lille fiks Kasse og forbindes med Grundinstrumentet
med to korte Ledninger. Skalaerne kan man, hvis
man er meget fiks til den Slags Arbejde, tegne over
paa Instrumentskalaen, ellers kan man klistre den i
Instrumentets Laag eller paa Forsatsen og dække den
med Celluloid som Beskyttelse.

Nyt Katalog fra Schouboe
Det landskendte Løsdelfirma Tage Schouboe har,
paa Trods af de saakaldte daarlige Tider, udsendt et
nyt Katalog. Det maa straks siges, at det slaar alle
bestaaende Rekorder af denne Art. Det smukke farve
trykte Omslag viser en Haand med nogle forskellige
Løsdele og Teksten „Alle Radiodele paa een Haand —
Schouboe“. Blader man Kataloget igennem, vil man
hurtigt konstatere, at Schouboes Lager virkelig om
fatter alt, hvad man har Brug for til Radio. De daar
lige Tider mærkes kun paa de procentvise Tillæg og
de Varer, der vanskeligt kan fremskaffes, og som er
mærket med Ordet „Dagspris“. Men Kataloget er
mere end et Katalog, det er en Haandbog i Radio
materiel, som saavel Teknikeren som Servicemanden
vil vide at sætte Pris paa. Den viser hvilke Materi
aler, der staar til Raadighed ligefra Smaaskruer til
Net- og Højttalertransformatorer og vil derved lette
meget Arbejde. Kataloget er paa over 100 Sider og
udført i en Kvalitet, som ikke før er ofret paa noget
Katalog i Radiobranchen.
Ordningen af de mange forskellige Materialer er
meget overskuelig, og hver Side bærer i øverste
Hjørne Betegnelsen paa Sidens Speciale, saaledes at
mån blot ved at blade kan finde det, man søger. At
der. desuden findes en righoldig Indholdsfortegnelse
nævnes kun for Fuldstændighedens Skyld.
Tage Schouboe har her skabt et Værk, som mange
af Branchens andre Storhandlende kunde lære af.
Det at udsende et Katalog i en materialefattig Tid er
alene bemærkelsesværdigt, men naar man saa sam
tidig ofrer meget mere end almindeligt paa at gøre
det fuldkomment, saa kan man ikke lade være at
hilse Manden bagved som Radiobranchens første
Optimist.
K.E.L.

„OZ“ for Juli 1942
skal af Hensyn til Sommerlejren udkomme nogle
Dage, forinden denne finder Sted. Redaktionen af
Juli-Nummeret slutter derfor allerede den 25. Juni,
men dette vil sikkert ikke lægge Afdelingerne Hin
dringer i Vejen med Hensyn til Programlægning,
naar det allerede meddeles i dette Nummer.
Red.

Modstands-Kapacitets Kombinationers
Tidskonstant
Hvis en opladet Kondensator har en uendelig høj
Modstand mellem sine Plader og Tilslutningsklemmer, vil den beholde Opladningen uendeligt. Imidler
tid har alle i Praksis forekommende Kondensatorer
en større eller mindre Modstand (gennem Dielektricitetslaget og mellem Klemmerne), og Ladningen vil
derfor gradvis synke. Gode Kondensatorer har dog en
meget høj „Lækage-Modstand“ og kan holde Ladnin
gen i Dagevis.
I Kredsløb, der udelukkende bestaar af Kondensa
torer og Modstande, vil Tiden, indtil Spændingen
mellem de opladede Plader falder til en bestemt Pro
cent af Begyndelsesværdien, være bestemt af Kapa
citetens og Modstandens Størrelse. Forholdet er af
praktisk Betydning i mange Kredsløb som tidsforsinket A. V. C., Filtere og lignende.
Tiden, til Spændingen falder til 37 °/o (0,37) af
Startværdien, er:
t = RXC.
Her er t Tiden i Mikrosekunder, R er Modstanden i
Ohm og C Kapaciteten i μ F. RC skal divideres med
en Million for at give Svaret i Sekunder. Dette kaldes
Kombinationens Tidskonstant. Tiden, inden Spændin
gen falder til en 1/10 (0,1 eller 10 %) af Startspændingen, kan findes ved at multiplicere RC med 2,4.
Tidskonstanten t for 90 °/o Fald i Spænding er:
t = 2,4 RC/106.
t er her i Sekunder, R i Ohm og C i μF.

Et Verdenskort af Interesse
for Kortbølgeamatørerne
Med „Dansk Familie-Blad“ for den 7. Maj fulgte
som Tillæg, formedelst den beskedne ekstra Betaling
af 10 Øre, et Verdenskort, som ikke er uden Interesse
for Kortbølgeamatørerne. Kortet er i Maalestok
1:40000000 og Størrelsen 60X100 cm. Man maa kom
plimentere „Dansk Familie Blad“, fordi det ikke ud
sender et Kort, der pranger med Reklame for Udgi
verne, og man har endvidere forstaaet, at skal et
Verdenskort udgives i Dag, saa maa der tages Hen
syn til den øjeblikkelige Verdenssituation. Dette er
Udgiverne sluppet godt om ved, idet de har undladt
at give de enkelte Lande hver sin Farve og nøjedes
med at give hver Verdensdel sin bestemte Farve. Et
Verdenskort af idag med de enkelte Landes nuvæ
rende Grænser er af tvivlsom Værdi i Fremtiden, og
velsagtens af samme Grund har Udgiverne ganske
diskret angivet Landenes Førkrigsgrænser med en
tynd punkteret Linie, der ikke ses ved første Øje
kast. Ydermere er Kortets Værdi forhøjet ved An
givelse af Tidsforskellen Landene imellem, hvilket
er sket paa den Maade, at man har angivet 24 Uhre
i Kortets Overkant, og hvert Uhr har sin Tid.
Kortet har Værdi paa enhver Amatørstation baade
nu og i Fremtiden, og det maa ønskes, at de Ama
tører, som ikke allerede har anskaffet sig Kortet, snarest gør det.
Red.
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Hr. Redaktør!
Da jeg i sidste Nummer af „OZ“ ikke saa nogen
Baandrapport, og jeg ved, at OZ-Ham’erne netop i
disse Tider er særdeles spændt paa, hvilke Prefixer
der atter „har faaet Lov“, ligesom mange forgæves
har lyttet Timer i Træk uden at høre de, aah saa
kendte, CQ-Lyde, beder jeg Dem aftrykke følgende
lille Liste over Calls, hørt i OZ. Jeg lytter hver Søn
dag mellem 9,00 og 18,00 DNT paa 7 MHz, og her er
næsten lige saa meget at høre som i gamle Dage.
Følgende Liste bestaar af Calls hørt i Tidsrummet
11,00—14,00 DNT den 19. April 1942:
HB9X 5-6-9, D4GAD 5-8/6-9, SP1CC 4-5-8, CT1AD
4-4-9,
I1TK 4/3-3-9, LZ3BB 5-5-9, HA5A 5-7-9,
D3FPL 5-8-9, HA9YC? ?-?-?, D4FMF 5-7-9, D3CSA
5-7-8, D4AHQ 5-8-9, D4AMF 5-7-9, HA6U 4-3/4-6,
D4SDF 5-6-8, D4DBA 5-8-9s, D4VAS 5-7-9, D4RKF
5-6-9, D4GHF 5-7-9, HA10 5-5-9, I1BR 5-6/3-9ch.
Det er ærligt talt pragtfuldt igen at høre Amatører
kalde op og faa Svar, men hvornaar mon vi kan blive
saa lykkelige at føje OZ-Calls ind i Listen?
A propos Genindførelse af Sendetilladelse i Dan
mark bringer „Radio Ekko“ denne Maaned en læn
gere Artikel, hvor dette ellers altid saa udmærkede
og amatørvenlige Blad, under Maske af at ville lægge
et godt Ord ind for Udleveringen af en Del af det de
ponerede, ikke egentlige Sendermateriale, hvilket i
sig er ganske udmærket og smukt af Bladet, for
søger at overbevise OZ-Amatører om, hvor godt og
rigtigt det er, at Sendetilladelsen forbliver inddraget,
selv efter at de første forvirrede Krigsmaaneder er
overstaaet.
Jeg kan umuligt tro, at denne Anskuelse deles af
ret mange OZ-Ham’er. Det kunde more mig at høre
andre Argumenter end det af G. W. O. i „Radio
Ekko“ evindelig fremførte Argument om Mistanke til
Amatørerne, fordi de var i Besiddelse af Senderma
teriel. Herregud, hvis det virkelig skulde være saaledes, synes jeg, det er lige saa mistænkeligt, at man
har haft en Sender og vilde være i Stand til at rigge
en op ret hurtigt. Dette Argument gaar „Radio Ekko“
(G. W. O.) dog ogsaa imod som værende barnligt og
pauvert, uden at give nogen Begrundelse for hvorfor.
Saavidt mig bekendt har E.D.R.s Bestyrelse i lang
Tid staaet i Forbindelse med Autoriteterne og prak
tisk talt hver Maaned paa Amatørernes Vegne ind
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givet Ansøgning om i hvert Tilfælde delvis Sendetil
ladelse (5 m er i alle Tilfælde da helt uskadelig).
At dette Forsøg fra „Radio Ekko “s Side paa at ville
gyde Olie paa de oprørte Bølger er i Amatørernes
Interesse og Aand, kan jeg ikke tro, tværtimod maa
det opfattes som et, ganske vist ufrivilligt, Forsøg
paa at skade Amatørsagen, og det ligner dog mindst
af alt „Radio Ekko“. Husk, at hvis vi ikke nu kæmper
for Sagen og stadig lader høre fra os, kan det ske,
at der efter Krigen ikke vil blive nogle Amatørbaand
i det hele taget!
Jeg synes, det er et saa vigtigt Spørgsmaal for
Amatørerne, dette, om der skal „ties stille i Mellem
tiden“, eller om E.D.R. stadig, idet Bestyrelsen jo
altid har handlet paa Medlemmernes Vegne, skal
køre Storm mod Autoriteterne, at jeg vil bede Dem,
paa mit Ansvar, aftrykke mit Brev i „OZ“.
Som Tilføjelse til den i Begyndelsen bragte CallListe skal nævnes, at RX var en hjemmelavet KBSuper med Beat-Oscillator (7½ Rør), men Antennen
var kun 1½ Meter Ledning paa Gulvet, hi!
Vy73’s

Gorm Niros, OZ-DR247,
stud. polyt., Rosenvænget 31, Lyngby. Telefon 602.

Med Hensyn til de forskellige Lande, som DR24>7
har hørt, er vi uden paalidelige Efterretninger. Vi
meddelte i sin Tid, at nogle faa D-Amatører var kom
met i Gang, og at det var Meningen, at der vilde blive
givet Tilladelse til flere endnu, men nærmere har vi
aldrig hørt. Alene af den Grund, at de paagældende
Lande ikke udsender noget Meddelelsesblad til de re
spektive Amatører, maa vi formode, at det er noget
specielt, det drejer sig om. Om noget lignende kan
lade sig arrangere her, kan vi ikke udtale os om, og
det er jo ogsaa en generel Tilladelse, som vi længes
efter. Under de øjeblikkelige Forhold, hvor ingen
kender Morgendagen, vil enhver Chance for Sende
tilladelse naturligt være mikroskopisk, men E.D.R.
er jo igennem sin Bestyrelse paa Vagt overfor alt og
i Kontakt med Autoriteterne. Hvis Bestyrelsen kan
tilføje mere, vil den sikkert gøre det.
Hvad angaar Deponeringen af Senderne og den
omtalte Artikel i „Radio Ekko“ vil der naturligvis
være mange og forskellige Meninger. At „Radio
Ekko“ ikke har til Hensigt at skade Amatører, maa
være hævet over enhver Tvivl. Dets Redaktion er jo

selv Kortbølgeamatører og nærer vel de samme Øn
sker som enhver anden Amatør i Retning af at kom
me til at eksperimentere med Senderne, naar Tiden er
moden dertil. Men saa længe, der ikke er givet Til
ladelse til at sende, er det rigtigt, at det egentlige
Sendermateriel er deponeret, uanset at Beslaglæggel
sen ikke findes at have juridisk Hjemmel nogetsteds.
Lige saa naturligt er det dog ogsaa, at Amatørerne
maa kunne hente de Dele paa de deponerede Sendere,
som er anvendelige til andre Formaal end Sending.
Maaske er det anderledes i København end andre
Steder, for vi er da bekendt med, at Amatørerne i
forskellige Byer har ønsket denne eller hin Del af
den deponerede Sender udleveret, og dette har Po
litiet tilladt uden at mistænke Amatøren for at have
forbryderiske Tendenser. Den Mand, som vil paa Af
veje med en Sender, han kommer det jo, hvad enten
han har en Sender deponeret eller ikke, og det er der
for ogsaa betimeligt, at Autoriteterne tager Spørgsmaalet om de deponerede Sendere op til fornyet Be
handling. Deponering og Sendeforbud er to ganske
forskellige Spørgsmaal.
Det er med Interesse, vi har noteret de af DR247
offentliggjorte Calls, og under denne Rubrik, hvor
Ordet er frit, gør vi gerne Plads for Indlæg, saa saare
nogen har et eller andet paa Hjerte.
A. S.

Fra Radio-Tidsskrifternes Verden
Populär Radio, Stockholm, April.
Præsentation af Elektroner, Foredrag holdt i Stockholms
Radioklub af Ingeniør Erik Hullegård. — Radioteknisk Revy,
Artikel om Baandspredning paa korte Bølger af Ingeniør W.
Stockman. — Rørvoltmeter for Jævn- og Vekselstrøm, Kon
struktionsartikel af Ingeniør Sten-Arne Johansson. — Mod
tagerrørenes Opbygning og Virkemaade, fortsat Artikel efter
„Telefunken Rundfunkrøhren“. — Reaktans hos Kondensa
torer ved Lavfrekvens.
Populær Radio, Maj.
Kortbølge uden Forstyrrelser. — Den moderne Supers dia_
grammæssig'e Opbygning. — Forskellige Højttalertips. — Giv
Modtageren en bedre Bas. — Stabilisering af Kortbølgeomraadet ved Hjælp af Udlignings-Kondensator. •— Sommerens
transportable P.R.-Modtager 1942, Konstruktionsartikel. —
Diagramnyt. — P.R.-Kursus for Begyndere II. — Radio Tips.
Radio Ekko, Maj.
Af dette Nummers tekniske Indhold fremhæves: R. E. Rør
voltmeter med Diode, Konstruktion. — Statstelegrafens Mod.tagere for FM-Radiofoni, Gengivelse af Foredrag holdt i In
geniørforeningen af Civiling. J. S. Gravenhorst; Foredraget
har været bragt i „Ingeniøren“. — Frekvensmoduleret Gene
rator til Trimning af Supere, Indstilling af Baandfiltre, Su
gekredse o. s. v., Konstruktionsartikel af Bo Brøndum Niel
sen, OZ7BO. — Regenerativ KB-Kompressor, Konstruktion. —
Diagrammer og Noter. — Diagramsiden: To/Tre Rørs Detektormodtager for Universaldrift m. m.
Radio Magasinet, Maj.
Konstruktion af Impedansmeter og Diode-Voltmeter. —
Forsøg med Piezokrystaller af dansk Fabrikat. — Statsradio
foniens Sendere og Modtagere for Frekvensmodulation. —

FOR 10 AAR SIDEN
MAJ 1932

„OZ“ 4. Aargang Nr. 5: Urafstemningen gav det
Resultat, at 112 Medlemmer stemte Ja og 14 Nej,
saaledes at det er vedtaget, at E.D.R. skal være selv
stændig, og at „Radio Magasinet“ som obligatorisk
Medlemsblad bortfalder. — E.D.R. har skrevet til den
finske Amatørorganisation, S.R.A.L., at man med Be
klagelse maa konstatere, at den nordiske Test er ble
vet en fuldstændig Fiasko, grundet paa manglende
Interesse hos S.R.A.L. En afsluttende Bedømmelse
kan nemlig ikke foretages, saa længe Materialet fra
Finland udebliver.
Alle Amatørers berømte „Bedstefar“, SM6UA i
Göteborg, har lige holdt 65 Aars Fødselsdag, og
E.D.R. sendte paa de danske Amatørers Vegne Lyk
ønskningstelegram til ham. — Den 25. Maj arrange
rer E.D.R. Besøg paa A/S Elektromekano, hvor Rør
fabrikken vil blive forevist i Drift. — En Fortegnelse
over de danske licenserede Amatører viser, at An
tallet nu er 66. Af DR-Amatører er der 94.
Det herskende Solplet-Minimum gør de højere
Bølgebaand stadig mere anvendelige. OZ7F har saa
ledes haft QSO med I1LL og YI6WG paa 80 m, og
OZ1W har haft HB9N og mange G-Stationer paa 160
m. — D.A.S.D. meddeler, at man har indstiftet det
saakaldte „DEM-Diplom“, som udstedes til Modta
ger-Amatører med særlige Kvalifikationer. Man er
nødt til paa denne Maade at søge at holde Liv i Or
ganisationen, da Senderlicens som Regel ikke gives
til Amatører i Tyskland. (Som bekendt fandtes der
Masser af ulicenserede Stationer ligesom her i Lan
det).
OZ7F.

BEMÆRK
at Amatørannoncer sendes til Kassereren og betales
forud.
at ældre Numre af „OZ“ ogsaa købes hos Kassereren,
ligesom ekstra Tillæg af Lærebogen og Emblemer.
at Stof vedrørende Foreningsforhold sendes til Se
kretæren.
at Referater fra Afdelinger og Program for disse
sendes til Redaktionen.
at DR-Numre udstedes af DR-Lederen.
at Klager vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes
til Postvæsenet.
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Meddelelse fra Sekretœren
Det viser sig, at vore Annoncører til Stadighed er
udsat for Henvendelser fra Medlemmer, der i E.D.R.s
Navn anmoder om Komponenter og derved skader
Foreningen. Der er derfor den 1. Maj til samtlige
vore Annoncører udsendt følgende Skrivelse:
„Da det er kommet til Bestyrelsens Kendskab, at
vore Annoncører saavel som andre Leverandører af
Radiomateriel til Stadighed er udsat for Henvendel
ser fra Medlemmer af E.D.R., der anmoder om Kom
ponenter enten til Stævner, andre Arrangementer el
ler under Paaskud om Anmeldelse i „OZ“, skal vi
herved anmode Dem om til enhver Tid blankt at af
vise den Slags Henvendelser med et Nej. Hverken
vore Annoncører eller E.D.R. kan være tjent med
dette Misforhold.
Den eneste, der har vor Bemyndigelse til at fore
tage Henvendelse, er vor tekniske Redaktør, Knud E.
Lægring, Vesterbrogade 124, 1. Sal, Kbhvn. V. Han
er til enhver Tid villig til at anmelde Komponenter
i vort Medlemsblad.
Skulde E.D.R. have Brug for Gaver eller andet, vil
en saadan Henvendelse altid være ledsaget af en
skriftlig Anmodning fra E.D.R.s Formand.“
Med Højagtelse
f/Experimenterende danske Radioamatører
Paul Heinemann, OZ4H, Sekretær.

Et besyndedigt Afdelingsrefferat
Under „Kredse og Afdelinger“ findes et bemærkel
sesværdigt Referat fra Vendsyssel Afdelings Gene
ralforsamling i afvigte Maaned. Det bemærkelses
værdige bestaar af følgende, som er et Citat af Refe
ratet: „Efter 2NU’s udmærkede Beretning udviklede
der sig en livlig Diskussion om Landsforeningens Be
tydning for Medlemmerne. Det bør nævnes, at denne
absolut i k k e faldt ud til E.D.R.s Fordel; men selvom
vi tilsyneladende bor uden for Lov og Ret, er vi dog
ikke Kværulanter heroppe.“
Det sidste er ikke let at svare paa, da man und
lader at referere yderligere om Diskussionen, men
Referatet viser jo tydeligt, at Diskussionen er opstaaet efter 2NU’s Beretning om Kredsinddelingens
Skæbne. Naar dette Spørgsmaal er afgjort paa saglig
Vis og med en Majoritet, der ikke kan diskuteres, saa
maa man efter dansk Kotume bøje sig. Det er Lov
og Ret, ogsaa i Kreds 8, naar det er E.D.R., det drejer
sig om. Saa kan man udmærket godt paa Grundlag
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af Forslagets Skæbne give sig til at diskutere E.D.R.s
Betydning for Medlemmerne i Fortsættelse deraf,
men saa er man netop Kværulant. Anderledes kan
det ikke være.
Hvad E.D.R. betyder for Medlemmerne, har be
tydet og vil komme til at betyde, skuldé være aldeles
overflødigt at komme ind paa her. Det vil føre for
vidt, men Diskussionens Resultat i Vendsyssel skyl
des maaske, at man er saa nybagt, at man endnu ikke
har sat sig ind i E.D.R.s Arbejde og Struktur. Det kan
dog ikke altsammen være materielt Udbytte. Ganske
vist har man rundt omkring været saa heldige ved
Stævner m. m. at faa foræret, formedelst Medlems
skab i E.D.R., en overdaadig Portion Radiomateriel,
som ved et billigt Lotteri er fordelt til Deltagerne,
men det er der jo nu sat en Stopper for. Man kan
dog ikke tro, at det kan være en af Aarsagerne.
Det skulde heller ikke være nødvendigt at omtale
Kredsinddelingsforslaget mere. Naar det led den
Skæbne, det gjorde, maa der have været noget i
Vejen med det, og det havde været prisværdigt, om
det lille Mindretal, som var for Forslaget, havde un
dersøgt det nøjere og havde fundet Skavankerne.
Men maaske vil man ikke det, og maaske skal der
oven i Købet laves Resolutioner paa Samlebaand bag
efter. Tiden vil vise det, men forhaabentlig vil For
nuften være den dominerende.
E.D.R. har alle Dage været en handlekraftig Or
ganisation, som paa alle Felter har ydet det yderste
til Gavn for Kortbølgeamatørerne. Det vil den ogsaa
gøre nu og i Fremtiden. Organisationens fulde Slag
kraft kan der hurtigt blive Brug for, men den Mand,
som benytter de nuværende Forhold til Mistænkelig
gørelse af Organisationens Værdi for Medlemmerne,
han er ingen god dansk Kortbølgeamatør!
A. S.

Hvor er Filmene?
E.D.R. savner to Films. Den ene Rulle indeholder
Filmen fra Rævejagten i Københavns Afdeling og
den anden Filmen fra Sommerlejren paa Bornholm.
Det er begge 16 mm Films. Mulige Oplysninger om,
hvor Filmene befinder sig, bedes omgaaende tilstillet
OZ3U, Kai Nielsen, Ulrich Birchsalle 17, Kbhvn. S.

Forslag til Generalforsamlingen
' skal i Henhold til Vedtægterne være Bestyrelsen i
Hænde senest den 15. Juli, hvilket saavel Afdelin
gerne som de enkelte Medlemmer herved erindres
om.

OZ VIII kalder ... I

Vi har hentet Overskriften til dette Referat af det
2.
„Aalborgstævne“ fra „Nordjyllands Socialdemo
krat“, der i en lang Artikel understregede dette Aars
Stævne som en Mærkepæl i det Arbejde, den nord
jydske Kreds i de sidste Aar har øvet i Kortbølgesa
gens og E.D.R.s Interesse. — Med vore egne Ord vil
vi sige, at Stævnet blev endnu mere vellykket end
Indledningsstævnet i Fjor, baade hvad Programmet
og Udstillingen bød paa, og sidst, men ikke mindst
ved den Værdi, Arrangementer af denne Art har, i
disse Aar mere end nogensinde, ved Bibeholdelsen og
Konsolideringen af Sammenholdet og Kammeratska
bet indenfor vor Forening.
Det hed i Stævnets Hovedtale, holdt af OZ3XA,
Landskredslederen: At vi Kortbølgeamatører er et
eget Folkefærd, nogle sære Snegle . ., og det kan
maaske ikke bortforklares, men vi nærer trods dette
den almene menneskelige Trang til at staa os godt
med vor Interessekreds og til at samles med denne
og i Fællesskab fortabe os i Minder og Fremsyn. Hvor
finder man nogen anden Forening end vor, der be
sidder saa karakteristiske Egenskaber?
I Stævnet deltog godt og vel 50 Medlemmer for
uden flere Besøgende, der kom til Aalborg i Selskab
med de tilrejsende Kredsmedlemmer. Som Indledning
paa Stævnet afholdtes Kredsmøde.
DR560, Ljørring, Viborg, valgtes til Dirigent, hvor
efter 2NU aflagde Beretning med Omtale af Arbej
det indenfor Kredsene, hvor Mødetallet i det forløbne
Halvaar var naaet op paa 205 Møder mod 184 i det
foregaaende Helaar, og skitserede endvidere Med
lemstilgang og Afgang indenfor E.D.R. siden Gene
ralforsamlingen. Urafstemningen om Valg af Kreds
leder havde resulteret i, at 67 % af Kredsens Medlem
mer havde fremsendt Ønske om Genvalg af OZ2NU,
hvorfor denne, da intet andet Forslag forelaa, fort
sætter i den følgende Periode. Kredsinddelingens
foreløbige Skæbne er ikke faldet i god Jord i 8. Kreds,
og Kredsen samles eenstemmigt i Protest mod den
trufne Beslutning saavelsom mod den ledende Ar
tikel i sidste Nummer af „OZ“. Beretningen godkend
tes uden Kommentarer.
Til
Punktet
fremtidig
Virksomhed
meddelte
Kredslederen et Par Sommerarrangementer, der er
planlagt indenfor Kredsen, hvorefter Kredsmødet
sluttede.

Paany et Sukces-Arrangement for E.D.R.

Selve Stævnets Program indledtes med Velkomst
af 2NU, som gav Ordet til Landskredslederen,
OZ3XA, der holdt Stævnetalen. Heri omtaltes Ama
tørernes Arbejdsforhold under den nuværende Situa
tion og en Del andre Synspunkter vedrørende det
mere interne Foreningsarbejde, herunder bl. a. Be
styrelsens Stilling til Kreds 8’s Forslag til ny Kreds
inddeling. Det vil føre for vidt at gengive Talen i
alle Enkeltheder, men noteres skal det dog, at 3XA
takkede Kredsen og Afdelingerne i Nordjylland for
det store Arbejde, der var blevet udført i de sidste
Aar, og han følte sig overbevist om, at Kredsen om
føje Tid vilde staa som en Mønsterkreds. Efter 3XA’s
Tale vistes E.D.R.s Sommerlejr-Lysbilleder, hvor
efter der var Kaffepause. I anden Afdeling af Pro
grammet talte Radiotekniker Walther Berg, Aarhus,
om Pladeskæring og demonstrerede de Apparater,
han havde med til dette Formaal. I Dagens Løb
havde bl. a. Dobbeltkvartetten „Senore“ faaet ind
spillet et Par Sange. Videre vistes en Film om mo
derne Vandkraftanlæg.
Udstillingen

I et særligt Lokale var der arrangeret en i Aar
meget omfattende Kortbølgeudstilling, der var et godt
Billede paa de nordjydske Amatørers høje tekniske
Standard. Udstillingen omfattede i Særdeleshed Su
perkonstruktioner, men endvidere saa man Forstær
kere, Maalesendere, Kondensatormikrofon, Detektoropstillinger, Spoleenheder, Grammofonsender, Morsenøgler o. a. Foruden Deltagerne i Stævnet besaa et
Antal interesserede Aalborggensere i Dagens Løb Ud
stillingen og viste stor Interesse for Kortbølgearbej
det. Den lokale Presse var repræsenteret, og Dagens
Blade omtaler alle i anerkendende Artikler Stævnet.
Vindere af Udstillingspræmierne blev:
1. Medlem Nr. 1163, Benjamin Andresen, Aalborg,
58 Points. 2. OZ5XY, Poul E. Andersen, Aalborg, 38
Points og 3. Medlem Nr. 1210, Herman Møller, Aal
borg, 33 Points for henholdsvis Kortbølgesuper, Kort
bølgesuper for Vekselstrøm og Kondensatormikrofon.
Derpaa spredtes Deltagerne efterhaanden ud over
hele Nord- og Midtjylland, en Oplevelse rigere. En
virkelig E.D.R.-Dag. Aalborgstævnet er blevet Tra
dition.
OZ2NU.
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Kreds 1
E. D. B .s københavnske Afdeling'
Alle Oplysninger faas ved Henvendelse til Formanden, Svend Nielsen, OZ7SN,
Østrigsgade 12, St., Telefon Amager 8063 v. Afdelingens Girokonto Nr. er 59755.
Klublokale Haveselskabetsvej 3 (Wisbechs Selskabslokaler).

Mandag den 30. Marts afholdt Afdelingen sin ordi
nære Generalforsamling. OZ7SN bød velkommen, og
man gik herefter over til Dagsordenen.
Til Dirigent valgtes DR152, Lægring, som straks
gav Ordet til Formanden, der afgav Beretning for det
forløbne Halvaar. Det fremgik heraf, at der havde
været afholdt 25 Møder og Foredrag, der fordelte sig
saaledes: 6 X Gennemgang af Lærebogen ved OZ2Q,
6 alm. Mødeaftener, 7 Foredrag, 1 Spørgetime ved
OZ2Q, 1 Auktion, 1 Diskussionsaften, 1 Aften med
Maaling af LF-Forstærkere ved Ing. Gravenhorst, 1
Stiftelsesfest og 1 Aften, hvor Medlemmerne bedømte
de indleverede Modtagere i Konkurrencen om den
bedste superregenerative Modtager. Formanden om
talte Morsekursuset, som ved elskværdig Imødekom
menhed har været afholdt i Post- og Telegrafvæse
nets Lokaler. Deltagerne havde haft godt Udbytte af
at deltage i dette Kursus, idet 9 Medlemmer bestod
60 Prøven, et fint Resultat, som i første Række
maatte tilskrives Læreren, Hr. Overassistent Knud
Steensen. Formanden anbefalede Medlemmerne at
melde sig i god Tid til det næste Morsekursus, som
antagelig begynder 1. Oktober 1942. Medlemsantallet
var ikke undergaaet større Forandringer i det for
løbne Aar, idet Antallet var ca. 250, hvilket var det
samme som sidste Aar. Formanden rettede en Tak
til Medlemmerne for den store Interesse, de viser Af
delingen ved at møde flittigt op til Møderne. Som det
vil være de fleste af Medlemmerne bekendt, bliver
der til hvert Møde i Afdelingen udtrukket en Møde
præmie paa 1,50 Kr. Desuden var der udsat en ekstra
Mødepræmie til det Medlem, der havde deltaget i de
fleste Møder i Vinterhalvaaret. Denne Præmie be
stod af et Aars Kontingent til E.D.R. Det viste
sig, at 2 af Medlemmerne, DR373 og DR573 havde
deltaget i alle Møderne. I Stedet for at trække Lod
om, hvem der skulde have Præmien, enedes man
om at dele denne saaledes, at de fik et halvt Aars
Kontingent hver. Formandens Beretning godkendtes
eenstemmigt, og Dirigenten gav derefter Ordet til
Kassereren, der fremlagde det reviderede Regnskab
til Godkendelse. Regnskabet udviste et smukt Over
skud og godkendtes ligeledes eenstemmigt.
Næste Punkt paa Dagsordenen var Valg af 2 Be
styrelsesmedlemmer, idet OZ2Q og DR373 skulde afgaa efter Tur. Der foresloges Genvalg. OZ2Q ønskede
ikke Genvalg paa Grund af manglende Tid. Paa Be
styrelsens Forslag valgtes derefter OZ4H og DR373.
Formanden takkede OZ2Q for den store Interesse,
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han havde vist Afdelingen i den Tid, han havde været
med i Bestyrelsen og takkede ham og de øvrige Be
styrelsesmedlemmer for godt Samarbejde. OZ2VH og
OZ8O genvalgtes til henholdsvis Revisor og Revisor
suppleant. Til Bibliotekar genvalgtes Blumensen.
Under Eventuelt omtalte Formanden det af OZ2NU
stillede Forslag til nye Kredslederbestemmelser og
ny Kredsinddeling. Peter Hansen gav en kort Over
sigt over Studiekredsens Arbejde. OZ7SN foreslog at
anskaffe en Købs- og Salgs-Protokol, hvori Medlem
merne kunde skrive, hvad de vilde købe eller sælge.
Denne Protokol vil saa blive fremlagt paa Møderne.
Mandag den 20. April holdt Professor J. Oskar
Nielsen et overordentlig interessant Foredrag om
Højfrekvenstransmission pr. Traad. Foredraget, som
var godt besøgt, afholdtes paa Danmarks tekniske
Højskole. Foredraget ledsagedes af Lysbilleder og
Films. Endvidere demonstreredes en Laboratorieopstilling, saaledes at Tilhørerne fik et udmærket. Ind
blik i de forskellige Systemer, der anvendes.
Mandag den 27. April foretog DR152, Lægring,
Maaling af forskellige Modtagere, der var medbragt
af Medlemmerne. DR152 havde venligst stillet de
forskellige Maaleinstrumenter til Raadighed og for
klarede, hvorledes man foretog de forskellige Maalinger, der har Interesse for Amatørerne.
Maanedens Program:
Mandag den 18. Maj: Alm. Mødeaften.
Mandag den 25. Maj: Lokalerne lukket (Pinse).
Mandag den 1. Juni: Foredrag om Ultrakortbølgeantenner ved OZ7N. Der bliver muligvis Lejlighed
til at høre FM-Senderen paa en speciel FM-Modtager.
Mandag den 8. Juni: Gennemgang af Lærebogen
ved OZ2Q.
Mandag den 15. Juni: Stor Pakkefest. Medlemmer
ne bedes medtage en eller flere Pakker. Det ind
komne Beløb vil blive anvendt til Indkøb af Bøger
til Afdelingens Bibliotek.
OZ5Z.
Kreds 6
Brørup Afdeling:

Afdelingen har i April Maaned holdt to Møder:
Onsdag den 8.: Byggeaften hos DR580 og Onsdag den
15.: „Stationsbesøg“ hos DR482. Sidstnævnte maa
have en godt skjult QRA, de det tog de besøgende
Medlemmer 3 Kvarter at forcere de sidste 300 Meter.
Hi!
Vi skal i Maj have endnu et Par Byggeaftener, saa
Modtagerne kan være fb til Sommeren.
OZ-DR482.

Kreds 7
Aarhus Afdeling
Alle Henvendelser vedrørende Afdelingen rettes til Formanden, OZ3WK, Westy
Kaiser, St. Billes Torv 8, Aarhus.

Program for Maj Maaned.
Torsdag den 21. Maj afholdes Medlemsmøde i
Kvindernes Hus, Vestergade, Kl. 19,30. Auktion over
medbragte Dele. Fælles-Kaffebord. Alle E.D.R.-Med
lemmer i Aarhus opfordres indtrængende til at give
Møde denne Aften, da vi ganske bestemt maa vide,
hvilke Amatører, der kan have udenbys Gæster med
hjem til Middag ved Stævnet, Søndag den 31. Maj.
OZ3WK.
Stævne i Aarhus den 31. Maj

Søndag den 31. Maj afholder Aarhus Afdelingen et
Stævne, hvortil vi indbyder alle Kredsens Medlem
mer med OW eller YL. De udenbys Deltagere invite
res paa Middagsmad af Kammeraterne i Aarhus, kun
maa vi anmode om, at alle, som ønsker at modtage
Invitationen, sender Besked derom senest den 27.
Maj til Formanden.
Program:
Kl. 14,00: Mødet aabnes i Kloster-Kafeen, Frue
Kirkeplads.
Kl. 14,30: Fælles-Kaffebord (Amk. Lotteri med
mange Gevinster).
Kl. 15,30: Besøg i Aarhus Købstads Museum „Den
gamle By“.
Kl. 18,00: Den medbragte Aftensmad indtages i
Kloster-Kafeens Selskabslokaler. Servering af 01,
Sodavand og smaa varme Retter kan finde Sted
(Husk Mærker).
Resten af Aftenen kammeratligt Samvær med
mange Overraskelser.
„Billigtog“ afgaar:
Fra Horsens Kl. 7,45; i Aarhus Kl. 9,16. Fra Ran
ders Kl. 8,55; i Aarhus Kl. 10,23. Sidste Tog fra
Aarhus til Horsens Kl. 23,40. Sidste Tog fra Aarhus
til Randers Kl. 23,15.
Lad Tilslutningen til dette Stævne blive saa stor
som ingensinde tidligere. Paa Gensyn den 31. Maj og
hjertelig velkommen i Aarhus.
P. B. v.

Westy Kaiser,
OZ3WK.

Randers Afdeling:

Det sædvanlige Maanedsmøde afholdes Lørdag den
23. Maj hos OZ5R, E. Rostgaard, Bøsbrovej, Randers.
OZ-DR319.

Kreds 8
Efter Aalborgstævnet ønsker Kredslederen at rette
en Tak til alle de mange Kammerater fra hele Nordjydsk Kreds, der d. 3. Maj var draget den lange Vej
til Aalborg. Det styrker de ledende Kammerater i
deres Bestræbelser for at udføre et Arbejde til Gavn
for Kreds og Afdelinger, naar de ser, at Medlemmer

fra Kredsens yderste Grænser ikke sparer sig for de
Anstrengelser, der er forbundet med en saadan Tur.
Vi tænker her særligt paa 2BX og 2G fra Læsø, der
kørte frem og tilbage paa Cykle fra Frederikshavn
og alt i alt maatte bruge 4 Dage til Turen fra og til
Læsø. Videre Kammeraterne fra Viborg, der kørte
de 162 km frem og tilbage paa Cykle paa een Dag og
desuden OZ7ON og OW fra Dronninglund, der først
Søndag efter Midnat vendte Cyklerne mod Hjemste
det og maatte ud for et ufrivilligt Ophold udenfor
Nr. Sundby grundet paa Luftalarm, hvilket kom til
at betyde en Times senere Hjemkomst.
Ikke mindst for de tilrejsende Kammeraters Skyld
er det en Glæde at konstatere, at Stævnet svarede til
disses Forventninger, og at de til næste Aar med
Glæde byder sig de samme Anstrengelser for at
komme til Aalborgstævne.
Børge Petersen, OZ2NU.
Aalborg og Omegns Afdeling'
Klublokale: Valdemarsgade 101, o. G. — Der er fri Adgang for alle Medlemmer
af E. D. R. Mødeaftener i Henhold til Maanedsprogram i „OZ“. Alle Henvendel
ser vedrørende Afdelingens Arbejde rettes til Formanden OZ-DR575, Thorkild Jen
sen, Vonsyldsgade 41. Vejgaard.

I den forløbne Maaned har de sædvanlige Møder
været afholdt med jævn Tilslutning. OZ-DR339, Orla
Routhe, har, siden OZ8AZ’s Bortrejse, varetaget
Mandagens Kursus, hvor Emnet har været: Radiorø
ret i Teori og Praksis. Gennemgangen af Lærebogen
vil senere blive genoptaget. Vi benytter Lejligheden
til at sige 8AZ Tak for det store Arbejde, han har lagt
i Vinterens Undervisning.
Maanedsprogrammet vil indtil videre se saaledes
ud:
Mandag Kl. 20,00: Demonstration af hver enkelt
Konstruktion fra Aalborgstævnets Udstilling. (Se Op
slag herom).
Torsdag Kl. 19,30: Morsekursus ved OZ2NU.
Store Bededag afholdtes i Klublokalet Afdelin
gens halvaarlige Generalforsamling. Tilslutningen
var ikke stor, idet flere af Hams’erne arbejdede med
et eller andet til det nært forestaaende Aalborg
stævne. Paa Grund af Formandens Fravær oplæste
OZ2NU Beretningen, der godkendtes. Kassererens
Regnskab godkendtes ligeledes. Medlemmerne øn
skede ikke opstillet nogen ny Kasserer, hvorfor OZDR591, Paul Andersen, genvalgtes. Under Punktet:
Fremtidig Virksomhed diskuteredes Sommerarrange
menter, Byggeaftener m. m. Af Forslag indkom fra
Bestyrelsen Ønsket om Ændring af Kontingentet fra
Kr. 1,50 pr. Kvartal til 75 Øre pr. Maaned. Efter no
gen Diskussion herom vedtoges Forslaget eenstemmigt. Kassereren henstillede i denne Forbindelse til
alle Medlemmerne at betale Kontingentet punktligt
hver Maaned af Hensyn til Afdelingens løbende Ud
gifter. Endvidere opfordrede Medlemmerne eenstemmigt Sekretæren til at protestere mod den ledende
Artikel i „OZ“, der omhandlede Kredsinddelingens
Skæbne. Artiklen var een stor Misforstaaelse og
Tankeforskydningen fra Redaktørens Side.
(Ovenstaaende Bemærkninger har vi hele Tiden ventet, men
de kommenterer sig selv. Kun vil vi sige til de mange Hun
drede Medlemmer, der deler vor Anskuelse, at vi fortsat vil
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bedømme enhver Situation nøgternt og sagligt og ikke lader
os paavirke til Eensidighed, uanset hvor mange Resolutioner,
der end maatte indløbe til E. D. R.s Bestyrelse fra Kreds 8.
Det vil i givet Fald ikke være første Gang, at vi fra den Kant
har været udsat for sligt. —Red.).

Til Slut havde OZ2NU Ordet for en kort Bemærk
ning om Arbejdet Afdelingerne imellem indenfor
Kreds 8. Generalforsamlingen sluttede med fælles
Kaffebord.
OZ-DR384.
Vendsyssel Afdeling
Klubaften afholdes hver Tirsdag Kl. 19,30. — Alle Henvendelser vedrørende Af
delingen rettes til Formanden, OZ-DR623, Mondrup Christensen, Gartnergaarden,
Hjørring, Telefon 113,

Denne Maaneds Hovedbegivenhed var Afdelingens
Generalforsamling Søndag den 26. April. Som Diri
gent valgtes OZ-DR623, hvorefter Formanden fik Or
det. Han afgav Beretning for Vinterens Arbejde og
omtalte bl. a. Afdelingens 1-aarige Stiftelsesfest, der
jo som de andre af Afdelingens Arrangementer
manglede Tilslutning fra Afdelingens egne Medlem
mer. Derefter fik Kredslederen OZ2NU Ordet. Han
omtalte den Fremgang, der er i Kreds 8, og drog
Sammenligninger imellem Medlemstallene for de for-

skellige Kredse. Endvidere omtalte 2NU Kredsind
delingen og dens Skæbne. Han gjorde ogsaa op
mærksom paa andre Forslag, Kreds 8 er fremkommet
med i Tidens Løb, hvoraf vi til Dato har faaet eet
vedtaget. Hi! — Efter 2NU’s udmærkede Beretning
udviklede der sig en livlig Diskussion om Landsfor
eningens Betydning for Medlemmerne. Det bør næv
nes, at denne absolut ikke faldt ud til E.D.R.s Fordel;
men selvom vi tilsyneladende bor uden for Lov ogRet, er vi dog ikke Kværulanter heroppe.
Ved de efterfølgende Valg blev OZ-DR623, Mon
drup Christensen, valgt til Formand i Stedet for
DR391, Chr. A. Jensen, der ikke ønskede Genvalg.
Valget af Sekretær var Genvalg. Som Suppleant til
Kassereren blev Vermund Jørgensen valgt. Efter at
de sidste Punkter paa Dagsordenen var bragt til Side,
kunde DR623 takke for den gode Ro og Orden. 2NU
takkede den afgaaede Formand, DR391, der har sid
det som saadan lige siden Starten af Afdelingen, for
hans banebrydende Arbejde. Takket være hans Ind
sats og Selvopofrelse er Vendsyssel Afdeling i Dag et
unægteligt Faktum. Vi haaber, at han fremdeles vil
deltage i Afdelingens Arbejde med Interesse, selvom
han ikke ønsker at være Afdelingsleder.
OZ-DR587.

1347 - Kn. Olesen, Set. Knuds Kirkestræde 93, Odense.

QRA RUBBIKKEN

(Kreds 4/4).
1957 - E. J. Nørgaard, Ved Volden 7, St. th., Kbhv. K.

Nye Medlemmer
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

- Egon Nielsen, Vestergade 44, Horsens. (Kreds 7).
- Sv. G. Andersen, Ryvej 91, Hasle pr. Aarhus. (Kreds 7).
- Axel Müller, GI. Holmstrup pr. Slagelse. (Kreds 2).
- S. A. Petersen, Gennemløbet 9-,. Vanløse. (Kreds 1).
- Svend Sørensen, Danmarksg. 643, Aalborg. (Kreds 8).
- Ej vin Jakobsen, St. Torvegade 84, Rønne. (Kreds 9).
- Erik Hallbjørnson, Lundtofteg. 464, Kbh. N. (Kreds 1).
- Mogens Brock Iversen, Storegade 14, Bramminge.
(Kreds 6).
- Radiofabriken „Magnavox“, Mælkevej 7, Kbhv. F.
(Kreds 1).
- Iver Wang, Mageløs 12, Odense. (Kreds 4).
- Styrmand M. Brodersen, S/S „Marianne Toft“, Jutlandia, Ny Toldbodgade 5, Kbhv. K. (Kreds 1).
- K. Svendstorp, c/o N. C. Bang, Odense. (Kreds 4).

Atter Medlem
726 - S. Jespersen, Enghavevej 1, Skern. (Kreds 6).

Nye Adresser
984 - Orla A. Ohlsen, OZ3T, Griffenfeldtsgade 37c, tv., Kbh.
N. (Kreds 1/1).
1601 - E. Hallberg, Ansgargade 94, Odense. (Kreds 4/4).
1959 - Emil Pedersen, Korsgade 21, Hjørring. (Kreds 8/8).
1780 - K. Johannessen, c/o Jørgensen, Tryggevældevej 1191,
Brønshøj. (Kreds 1/1).
1643 - J. F. Madsen, Slagelsevej 1, Næstved. (Kreds 5/2).
995 - S. P. Nielsen, Frederiksberg Allé 42 B*, Kbhv. V.
(Kreds 6/1).
722 - S. P. Møller, Porthusvej 141, Svendborg. (Kreds 4/4).
1054 - O. Bildsøe Hansen, Nordby, Fanø. (Kreds 6/6)
1508 - C. F. H. Ladegaard, Värmlandsgade 70, Mez. tv., Kbhv.
S. (Kreds 1/1).
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(Kreds 1/1).
884 - Gorm Niros, Rosenvæng. 311, th., Lyngby. (Kreds 1/1).
1730 - A. G. U. Stefani, Duntzfeldts Allé 25, Hellerup.
(Kreds 1/1).
1526 - J. J. Andersen, Jonstrupsalle 10-, Kbhv. V.
(Kreds 1/1).
1837 - P. Møller, Vester Boulevard 494, Kbhv. V. (Kreds 1/1),
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