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Redaktionen skriver:
Så er sommerferien ved at være overstået for de fleste, og hverdagens tomrum vender tilbage. Nå det er nu meget
rart at ting bliver som de plejer
Det er nu 1 år siden at det første nummer af RDE-Posten så dagen lys! Det er utroligt hvad der er sket på det år,
bortset fra Covid-19, så har det budt på utrolig meget spændende læsning i RDE-Posten, og STOR tak til alle jer der
har bidraget til at RDE-Posten har nogle spændende artikler, om næsten alt mellem antenne og jord. Jeg må tilstå at
da jeg startede dette projekt, troede jeg ikke på at det ville blive en sådan succes. Som de fleste af jer husker, så
startede det for efterhånden mere en 5 år siden, som et lille klubblad for OZ3EDR, Struer afdelingen. Det udviklede
sig stille og roligt til at flere og flere bad om at måtte få OZ3EDR’s nyhedsbrev tilsendt, og for 1 år siden valgte jeg så
at lade Nyhedsbrevet erstatte af RDE-Posten og gøre den selvstændig og gratis tilgængelige for alle der måtte have
interesse heri. Siden er antallet af læsere steget for hver mdr. og er nu på mere en 350 kendte læsere, hertil kommer
den store læserskare der downloader bladet fra RDE-Posten.dk. Faktisk også en del fra udlandet, jo jeg er ganske
overvældet over den store interesse for RDE-Posten, og er meget taknemmelig over dette og kan kun håbe at der til
stadighed fremover vil være lige så stor interesse for RDE-Posten, og at der til stadighed er en stor skare af læsere
som vil bidrage med artikler, som kan være til gav og glæde for alle læserne.
Og nu til noget helt andet……
Amatørtræf Struer den 28-8-2021, jeg håber at I kommer og besøger OZ3EDR Struer afdelingen, og være med til at
gøre dagen til noget fantastisk. Det er både en indvielse af foreningens nye lokaler, og samtidig også en lille
festligholdelse, af at foreningens formand, Hjalmar Roesen OZ3ZJ, i 2021 kan fejre 50 års jubilæum som formand for
foreningen. Dette vil blive markeret i løbet af dagen.
Derudover vil der være loppemarked og foredrag, og sidst men ikke mindst vil Performancekunstner Helle Fuglsang
lave forskellige events både i huset men også på havnen i Struer, hvor Esbjergs afdelingens udstillings trailer, som
OZ3EDR har lånt i dagens anledning vil være opstillet. Helle Fugelsang, er nok bedst kendt for den forestilling hun
lavede i den damle DR bygning på Rosenørnsalle i Kbh. Hvor der også deltog radioamatører. Desuden vil der i Struer
by være ”Struer//Tracks” i samme weekend, se mere her Home - Struer Tracks Jo der kommer til at ske en masse
den lørdag, så mød op og vær med til at gøre dagen til noget specielt. Se program på næste side.

Vi ses i Struer

Vy 73 RDE-Posten
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Rensning af huller i printplader
Af OZ1BXM Lars Petersen, oz1bxm@pobox.com

Figur 1. Tilstoppede huller i printplade.
Hvis hullerne i en printplade er tilstoppet, skal de renses, før man kan lodde ledninger eller stik fast. Figur 1 er
et eksempel på en printplade, hvor de nederste huller er fyldt med loddetin. Der skal loddes et stik fast i
hullerne forneden, men det størknede tin forhindrer det.
Hvis du har en tinsuger, kan den fjerne tinnet ved at suge luft igennem hullet mens tinnet er flydende. Jeg er
gået bort fra at bruge denne metode, da jeg fandt den for besværlig.

Figur 2. Tinsugetråd.
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Først bruges tinsugetråd (figur 2). Loddetinnet opvarmes med loddekolben, og ved hjælp af tinsugetråden
suges det flydende tin op i tråden, som herefter afklippes. Herved kan det meste tin fjernes. Det kan være
nødvendigt at bruge tinsugetråd på begge sider af printet.
Det er nogle gange besværligt af få hullet renset helt. Der kan sidde tinrester nede i hullet. Dette skyldes, at
næsten alle huller i nutidens printplader er gennempleterede. En gennempletering består af et tyndt metalrør,
som skaber elektrisk forbindelse fra den øverste loddeø til den nederste. På denne måde kan fabrikanten
forbinde printbaner på oversiden med printbaner på undersiden Figur 3 viser et gennempleteret hul.

Figur 3. Gennempleteret hul.
Jeg renser et gennempleteret hul ved at varme røret op med loddekolben som vist på figur 4. Det sker ved at
opvarme enten den øverste loddeø eller den nederste. Derefter presser jeg en stump kobbertråd gennem hullet
så tinnet fjernes. De fleste huller i printplader er 0,8 mm i diameter, og derfor starter jeg med en stump 0,7 mm
lakisoleret kobbertråd. Til slut presser jeg en stump 0,8 mm tråd gennem hullet – så er der ikke mere tin
tilbage.

Figur 4.
Kobbertråden skal være lakisoleret. Hvis den ikke er isoleret, vil den forbinde sig med loddetinnet som ved en
normal lodning, og det er ikke hensigten.
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Figur 5. Lakisoleret kobbertråd.
På figur 6 er hullerne til venstre ved P2 klar til indlodning af et stik, så oscillatorprintet med Si5351 kan få
forbindelse til mikroprocessoren. Konstruktionen er en digital VFO fra EA3GCY. Det hele styres af en Arduino
Nano (U1), som dog er fjernet på figuren.

Figur 6. Klar til indlodning af stik ved P2.
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Danish DX-Group Generalforsamling og årsmøde 2021
Af OZ0J, Jørgen Rømming

Danish DX-Groups (DDXG) årsmøde og generalforsamling var i forhold til tidligere år flyttet til FKS-Hallernes
Cafeteria, da der var kommet nye forpagtere i Ravnebjerg Forsamlingshus.
Mødet blev afholdt Grundlovsdag d. 5. juni og vi var 35 deltagere. Formanden bød velkommen bl.a. med at
berette lidt om, hvorfor starttidspunktet på generalforsamlingen er kl. 10.45.
Som dirigent blev OZ2JBC, Jørgen valgt. Der er efterhånden en fast tradition. Formanden fik igen ordet til sin
beregning, hvor forsamlingen mindede OZ1BTE (SK) og OZ4FF (SK), som vi begge mistede siden DX-mødet i
2020. De blev begge mindet under Contest University’s Silent Key, torsdag den 20. maj 2021 af CQ WW Contest
Director K1AR John Dorr.

Der var velkomst til nogle nye medlemmer, samt velkommen tilbage til et par medlemmer, og
medlemsantallet var nu på 171 medlemmer.
Kenneth berettede så om alle de aflyste og udsatte DX-peditioner. Eller nærmere om, at han og OZ7C, Boye
opgav at tælle dem. Der var også lidt om de få DX-peditoner, der blev til noget ikke mindst VK9NK der blev
forlænget ud over det forventede, da SP9FIH ikke kunne komme hjem pga. COVID-19.
7Q7RU DX-peditionen blev også nævnt, da den også var ramt af COVID-19 med sen ankomst og ikke mindst en
næsten umulig opgave at komme derfra igen.
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Ud fra tal i Clublog, så er antallet af DX-peditioner i 2020 faldet med ca. 70% i forhold til tidligere år. COVID-19
har også givet udfordringer med at få nogen til at holde foredrag på dette års DX-møde. Det rådes der bod på,
når DDXG i 2022 fejrer 50 års jubilæum. Datoen er fastsat til 11. juni 2022.
ON4UN (SK) John blev nævnt, da vi mistede ham i 2020, og ikke mindst hvem der tager over efter ham vedr.
low band DX-ing.
Kenneth nævnte lidt om forskellige ændringer (mest tilladelser) til forskellige bånd ude i den store verden. Der
blev også berettet lidt om contester for og imod assisted klassen samt brug af moderne udstyr, dvs. PC m.m.
SDR radioen vinder ind i disse år, og remote operation er også på vej frem.
På 60 meter er der nu officielt over 100 DXCC lande, og vi venter stadig på, at ARRL åbner op for DXCC på 60
meter.
Formandens beretning blev godkendt uden større kommentarer. Den fulde beretning kan i øvrigt læses på
http://ddxg.dk/
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger, og der var genvalg til formand OZ1IKY, Kenneth, suppleant
OZ7YY, Finn og revisor OZ4O, Ole. OZ1IKY, Kenneth, oplyste, at han i 2023 vil have været formand i 10 år, og han
ikke genopstiller til den tid. Der var ikke modtaget nogen indkomne forslag.
Under eventuelt blev der bl.a. nævnt lidt om de begrænsninger, der nu er kommet for import fra lande uden for
EU (3. lande), hvor importgrænsen er sat til DKK 0,00. Der blev oplyst, at selv blade, der sendes fra 3. lande vil
blive toldpålagt med de importtoldgebyrer, der måtte blive tillagt. Gebyret fra PostNord på DKK 160,00 kender
mange af os vist. Tilsvarende bliver pakker med QSL kort toldbehandlet, mens breve går fri.
OZ1ACB, Allis nævnte, at i forbindelse med DDXGs 50 års jubilæum i 2022, så ville der være en special event
station, hvor kun operatører medlem af DDXG kunne være QRV. Callet var bestilt, men ENS var lidt underdrejet,
så det var ikke bekræftet. Callet bliver OZ50DDXG, og OZ2I, Henning bestyrer booking m.v., OZ1ACB, Allis er QSL
MGR og OZ4CG, Carsten er event MGR.
OZ1IKY mindede om at næste år var jubilæumsår for DDXG. Han havde undersøgt priser for et lidt mere festligt
arrangement. Blommenslyst Kro havde givet et tilbud om både dagsmøde og aftenarrangement samt en god
pris på eventuelle overnatninger. Der var bred enighed om at OZ1IKY skulle fortsætte med det.
Frokosten blev indtaget på vores pladser. Frokosten var ikke det store kolde bord, som vi er vant til, hvilket
bl.a. skyldes en manglende forpagter af cafeteriet. OZ1IZL, Jan havde i stedet arrangeret smørrebrød fra den
lokale smørrebrøds pusher. Øl/vand/vin kunne købes, men kaffen måtte vi tænke os til.
Vandrepokaler til båndlandelisten og SAC contesten fra 2020 blev delt ud. Årets pokaler gik til:
Båndlandelisten:
Mixed mode OZ1FHU
SSB OZ1T, Peter
CW OV5O, Verner
DIGI OZ5HP, Henning
Scandinavian Activity Contest:
SSB OZ1ADL
CW OZ1LO
Tillykke til modtagerne.
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Efter frokosten viste OZ0J, Jørgen kort lidt om båndlandelisten, der i 2020 gik online. Der blev også diskuteret
lidt om, hvornår man udgik af listen.
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Derefter viste OZ1RH, Palle lidt mere af sit opsæt på ny QTH i Store Merløse. Det var lidt en fortsættelse af 2020,
herunder, hvad der var ved at være på plads, og ikke mindst hvad der manglede.

Første foredragsholder fra OZ2OE, Ole, der dels gennemgik alt, hvad der var værd at vide om OC-100 satellitten,
og efterfølgende en live demonstration med eget udstyr. Ole kom ind på, hvor lidt udstyr man faktisk skulle
have for at komme i gang – og ikke mindst, hvor man bl.a. kunne købe det. Og ellers var det et spændende
foredrag, især for dem, der interesserer sig for satellit kommunikation eller savner nye muligheder i
hverdagen. Oles foredrag findes på https://www.oz6hr.dk/radio-gruppen/foredrag/

Andet foredragsholder var OZ1IKY, Kenneth, der berettede om turen til det støjfyldte Macao. DX-peditionen var
en da capo fra 2017, hvor det meste af holdet havde været der første gang. Kenneth, OZ1IKY var ny på holdet. I
forhold til 2017 var bl.a. LED lamper den store QRM synder, så QSO’er efter kl. 17.32 lokal tid var nærmest
umuligt. Kenneth viste billeder af en station, der havde S9++ i fast signal på RX siden, og så er det svært at køre
QSO’er.
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Med Kenneth som foredragsholder var der sædvanligvis også lidt samfundsfag omkring Macao. Macao er
ligesom Hong Kong separate DXCC’er. Det ændres nok, når begge lande fuldt ud indlemmes i Kina i år 2050. Til
den tid mister vi nok 2 DXCC på listen.
Man kan besøge https://xx9d.mydx.de/ hvor der er lidt om begge DX-peditioner fra 2017 og 2019.
Mødet sluttede sidst på eftermiddagen, og vi kunne så nyde det gode vejr på vejen hjem.
Referat og formandens beretning findes på https://www.ddxg.dk/
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HAMDAY hos OZ5ESB, Esbjerg afdeling
Af OZ1IKY, Kenneth Hemstedt og OZ0J, Jørgen Rømming

Det rigtige HAMDAY marked hos OZ5ESB, Esbjerg lokalafdeling blev aflyst i 2020 på grund af Corona. Og 2021
blev flyttet fra maj til 12. juni, hvor forsamlingsforbuddet var blevet lempet.
Og arrangørerne havde da vist ramt lige præcis den dag, hvor der ikke var meget sol i juni, og selv vejrguderne
ville være med til mødet med lidt regn fra oven.

Vi ankom ca. kl. 10.30 og straks gik snakken og med at hilse på venner fra nær og fjern. Der var bl.a.
radioamatører fra foreningerne fra Amager, Ringsted, Roskilde, Næstved, Odense, Aabenraa, Herning, Horsens,
Aalborg og sikkert flere. Der var også indtil flere fra EDRs HB og Lone fra kontoret var forbi.
Der blev snakket og handlet som var det første gang i et år – nå ja det var det vel også, for nogen måske endnu
længere tid. Ud fra indlæg på http://oz5esb.dk/ så blev der tyndet ud i Esbjerg afdelingens lager, så der nu er
plads til nye ting.
Foredraget om KH8 DX-peditionen v/ OZ0J var desværre lidt tyndt besøgt, men der var nok mere behov for at
snakke og handle. Dem, der ikke så og hørte foredraget, gik så glip af et underholdende foredrag.
Eneste forhandler var EPS Antennas fra Tyskland. Deres produkter kan ses på https://www.eps-antennas.de/
Der var det meste af dagen et rend af mennesker, der kiggede på VHF/UHF antenner især dual band
antennerne havde stor interesse. De kunne godt ligne noget i DK7ZB design.
Alt i alt en glimrende dag der sluttede ved 15-tiden. 5 timers køretur fra Sydsjælland og retur var det hele værd.
Datoen for 2022 er fastsat til 7. maj, sikkert samme sted som sædvanligt.
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Fview til ICOM stationer med WiFi
Af Torben Petersen, OZ1BRL

1:. Programmet Vfview er beregnet til at kunne bruge et LAN (netværk) fra en PC til radio.
Det er udført af: Elliot W6EL, Jim PA8E, Phil M0VSE, Roeland PA3MET
De har valgt at udgive deres SW som et gratis program.
Programmet virker kun på Icom radioer med indbygget Wifi: IC-9700, IC-7850, IC-7610, IC-705
Programmet kan hentes på linket https://wfview.org/.
En Installation omfatter i princippet tre medier. En radio, en netforbindelse, og en computer.
Der er ikke linket til andet radio SW (digitale moder fungerer først når der installeret en virtuel port.)
2:. Opsætning og installation:
Start med at udpakke programmet til dit drev.
Derpå køres filen vc_redist.x86 som installerer den nødvendige Windows pakke.
Nu kan installationen startes med Vfview.exe.
Som det kan ses på view er der ingen data endnu og for at få forbindelse i orden, er der desværre nogen data
som skal sættes op før det virker. Det er hvilke porte og deres adresser som kan findes i enhedshåndtering i
Windows. Højreklik på musen på Windows logo forneden på skærm og vælg enhedshåndtering. Vælg Com
porte og du kan se hvilke der er aktive.

USB kablet mellem PC og radio skal være sat i og Icom drivere skal være installeret på forhånd.
3:. Gå i view fanebladet og start med at teste forbindelsen fra Wfview til USB via et usb kabel.
Det giver et ganske godt overblik over hvad softwaren kan præstere.

Indstillinger på min: Port A Com 3 (CI-V)

Port B Com4

Derefter trykkes gem indstillinger.
Programmet lukkes ned og startes op igen.
Når programmet er startet op med USB kablet tilsluttet, får man nu i View vist stationens indstillinger.

Her kan man nu i faneblade vælge mellem View, Band, Frekvens og Settings
På en Icom IC 705
LAN Set up IC 705
Proces. Connection to Lan
A:. ON
D:. Wlan > Connection Settings (station) > Access point > Touch wanted Router
Enter password ******** > Press connected > Connected appears
Press Connection Settings (station) > Access point > Check DHCP IP adress after restart. > note it

Mine is ( IP adresse 192.168.0.108)

Connections to station
F:. Remote settings > Network User 1 > Call/name > Password > Enable Administrator

Finish > Exit > Exit LAN Set up IC 705

Proces. Connection to Lan
A:. ON
D:. Wlan > Connection Settings (station) > Access point > Touch wanted Router
Enter password ******** > Press connected > Connected appears
Press Connection Settings (station ) > Access point > Check DHCP IP adress after restart. > note it

Mine is ( IP adresse 192.168.0.108)

Connections to station
F:. Remote settings > Network User 1 > Call/name > Password > Enable Administrator
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Finish > Exit > Exit
Set up af Lan forbindelse på WFview
Der startes op med at udfylde settings med brugernavn, password, Ip adresse og portadresse. Se billede
herunder. Derpå trykkes på Connect over LAN.
Når dette er klart trykkes connect og PC og Radio har forbindelse.
Nu vælges view og nu kan der kommanderes med radioen.
Setup WFview
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På billede herunder foroven kommer der nu et nyt felt frem når der forbindelse fra PC til radio, hvor der står
WLAN se billede herunder.

Nu kan vælges faneblad for eksempel bånd.

Link til manual på ”Google” dansk indsæt linket i søgefeltet på din Internet browser.
http://translate.google.com/translate?hl=&sl=auto&tl=da&u=https%3A%2F%2Fwfview.org%2Fwfview-usermanual%2F&sandbox=1
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Oversigt over Wlan set up på en IC 705
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Hvad sker der under antennen?
Fra OZ7AMG, Tårnby afdelingens, klumme i Tårnbybladet tidligere i år

Ved første øjekast kunne det ligne efterladenskaber fra
den kolde krig. En stor gittermast spækket med
monstrøse antenner synes fra afstand.
Der er dog ikke tale om et monument fra koldkrigstiden,
men en af Tårnbys mange foreninger, som har til huse
ved foden af den store antennemast. Her holder
radioamatørerne i Tårnby til; Tårnby radioklub, bedre
kendt som OZ7AMG ude i verden.

Lige under antennen findes radiorummet. Skulle man
forvilde sig derind, eksempelvis en lørdag formiddag
når der ikke er corona – vil man finde luften fuld af
mystiske og fremmede lyde. Det ene øjeblik en sært
forvrænget stemme med tyk italiensk accent – det
næste, fine små morsetegn, der pipper i højtaleren.
En dybt fokuseret person betjener en morsenøgle og
glæden er ikke til at tage fejl af. En fjern radiostation har
netop besvaret et opkald fra Tårnby.
Det virker utroligt når man sidder der. Et eller andet
sted, tusinder af kilometer væk, sidder der lige nu et
menneske og lytter intenst til mine signaler – og denne
gang var det en russisk forsker på Novolazarevskayastationen på Sydpolen.

Personen i Tårnby er ikke professionel radiooperatør med en længere militær- eller teknisk uddannelse, men
en glad amatør, der gennem selvstudier har lært radiokunsten, koderne og sproget, samt forstå de
mærkværdige atmosfæriske forhold, der muliggør udbredelsen af radiobølger over hele kloden.

Amatørradio som hobby

Radioamatører er folk der har radiokommunikation som hobby. Det være sig alt fra det tekniske - at bygge
radiosendere og modtagere, antenner m.m. – til at kommunikere med andre mennesker via radioen, lokalt
som globalt.

I den moderne verden er kommunikation ikke længere et problem eller noget der tænkes nærmere over. Man
kan altid tage sin telefon og ringe til nogen i Californien eller Japan, men det er ikke radioamatørens bord.
Som en amerikansk præsident engang sagde om at rejse til månen: “Vi gør det ikke fordi det er nemt, vi gør det
fordi det er svært!” Fordi det er udfordrende og overraskende – fordi man aldrig ved hvad der venter.

August 2021

19

RDE-posten
Radioamatører Der Eksperimenterer

August 2021, 2. årgang, nummer 6.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den tekniske side af amatørradio er spændende på sin måde, men hobbyen kan også noget andet. Når man
som radioamatør ser en antenne, ved man at der er ligesindede i nærheden. Det er ligegyldigt om det er i
Tårnby eller Jakarta – Mexico City eller Harzen. Man ved at for enden af antennekablet sidder en radio, og
foran den et menneske, med hvem man deler verdens bedste hobby.

Radioamatører over hele verden oplever de samme glæder og prøvelser. Først er der anskaffelse af
sendetilladelsen, der kræver at man består en teoriprøve i radioteknik. Da kommer alle udfordringerne med at
få sat en antenne op, og få den til at virke rigtigt, så man kan høre hvad der foregår i æteren. Sidst men ikke
mindst skal man lære at forstå alle de sære lyde og koder, der fylder ens ører. På radioen er der derfor ikke
brug for at bryde isen - den er allerede brudt.

Klubben og dens medlemmer
OZ7AMG har haft til huse på øen i 71 år.
Foreningen er den eneste af sin art i Tårnby
og det centrale København og vores
hyggelige lokaler besøges normalt hver
torsdag af 20-30 personer. Disse forhold er
muliggjort af Tårnby Kommunes flotte
prioritering af det levende foreningsliv.

Vi er en levende forening der tiltrækker folk
fra store dele af Sjælland. Foreningen er et
sted med et godt sammenhold, som gør det
fantastisk at være en del af det nørdede
fællesskab. En broget flok fra alle samfundets lag finder sammen om et fælles omdrejningspunkt. Politisk,
seksuel eller religiøs observans har ingen relevans. Vores tilgang til hinanden bidrager til givende relationer,
ikke kun i Tårnby men også på det globale plan – radioamatører er som en stor familie og vi har ofte haft
gæster fra det store udland.

Vi afholder et årligt loppemarked med hyggesnak, certifikatprøver og mulighed for at få sit udstyr testet er
altid et stort tilløbsstykke. Det velbesøgte arrangement tiltrækker folk fra alle egne af kongeriget og
omkringliggende nabolande. Grillaftener i sommermånederne og en hel weekend, hvor der drages i felten med
antenner og udstyr styrker vores relationer yderligere. Der hygges med det tekniske, kommunikationen ud i
verden, og ikke mindst mad og drikke der topper den kulinariske skala.
Lyder det spændende for dig, er du meget velkommen til at kigge forbi en torsdag aften og hilse på
radioamatørerne i Tårnby

Faktaboks:
OZ7AMG
Alle radioamatørstationer har et kaldesignal, der er unikt og fungerer som en slags nummerplade og
identifikator. Vi har kaldesignalet OZ7AMG. OZ betyder at stationen er dansk. Det der følger efter kan vælges
frit. 7AMG, fordi vi bor på Amager. Alle lande i verden har deres egne landekoder, derfor ved man altid hvor en
station sender fra, når blot man har hørt kaldesignalet.
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Begyndelsen:
Min far fortalte somme tider, at han havde taget mig i at sidde på gulvet foran højttaleren i vores radio og råbe til
radioavisens speaker, i den tro at han kunne høre mig, når jeg kunne høre ham. Da har jeg været 5 - 6 år. Senere,
som 8 - 9 årig, hørte jeg overboens store dreng snakke i vores radio. Han og en kammerat, havde hentet
radiogrejet fra en engelsk flyvemaskine, der var skudt ned ude ved Rimmer Strand. Umiddelbart efter krigen i 45,
hvor jeg har været 9 år, kom den samme dreng (unge mand) ned ad trappen og forærede mig en rammeantenne.
Dem brugte man til at pejle de tyske støjsendere væk med, når man ville lytte til BBC. Min morfar i Esbjerg
forærede mig et par hjemmelavede radioer, som hans søn, min onkel, havde bygget lige før krigen, inden han tog
ud at sejle. Kobbertrådene i spolerne blev brugt som forbindelse mellem et par hovedtelefoner, så en kammerat og
jeg kunne snakke sammen over en ret lang afstand. Allerede fra engang sidst i 40'erne, var jeg skrevet op til en
læreplads på B&O. Det var derfor noget af et chok, da der kom brev fra firmaet, at de desværre ikke, "for tiden", tog
lærlinge ind som radioteknikere. Hvorfor ved jeg ikke, men da jeg i 1950 var færdig med skolen efter
mellemskoleeksamen, begyndte jeg d. 17 juli som arbejdsdreng eller ungarbejder ved samlebåndet. Det lugtede da
lidt af fugl. Senere fik jeg lavet en mundtlig aftale med værkfører Rasmussen, om at han skulle sørge for at jeg
blev flyttet rundt til de forskellige jobs, som lærlingene ellers kom igennem. Jeg skulle så selv betale udgifterne
til teknisk skole. Teknisk skole var dengang aftenskole og det pensum, vi skulle igennem faldt meget let, fordi
det stort set var det samme som vi havde gennemgået i mellemskolen, især tegning, regning og matematik. Så vi
var et par stykker, der fik læst en del kriminalromaner i de år.
Ret kort tid efter starten på B&O, skete en hændelse der fik betydning for mig videre frem:
Dengang holdt man en middagspause på en time og de allerfleste ansatte på B&O kørte hjem og spiste frokost
eller, som i mit tilfælde, varmt middagsmad. Der er vel et par kilometer hen og hjem, så det var overkommeligt.
På vej til fabrikken kom en Jysk Telefon lastbil med en boremaskine og håndtag bagpå, kørende og jeg tog
chancen og hægtede mig på op ad Søndergade, en ret stejl bakke. Det gik stærkt - måske lige lovligt stærkt og på
et tidspunkt turde jeg ikke blive ved længere og slap mit tag. Samtidig slog bilen et slag så jeg fik retning direkte
imod en lysmast. Cyklen blev næsten ødelagt og jeg brækkede benet. Problemet senere var, at benet ikke groede
helt rigtigt sammen, så da jeg i 18 års alderen skulle på session, blev jeg kasseret som soldat. Ikke fordi jeg følte
større sorg ved det - snarere tværtimod.
Det var i de år hvor B&O blandt andet også fremstillede respiratorer til medicinsk brug og startede fabrikationen
af de første sort/hvide fjernsyn ("trillebøren").
Efter de 4 læreår, foranledigede den daværende tillidsmand for B&O - teknikerne, der var organiserede i Struer
afdelingen af elektrikernes fagforening, Anthon Kaas Mortensen, at jeg, på grundlag af en afstemning på en lokal
generalforsamling, blev optaget som medlem. Vel at mærke uden at have aflagt svendeprøve. Det kunne den
gang lade sig gøre, hvis det blev vedtaget enstemmigt. Anthon fortalte at een stemte imod, men han var bekendt
med at vedkommende selv var kommet i fagforeningen efter samme princip, så generalforsamlingen vedtog at
se bort fra den stemme. Anthon og den omtalte person, var begge udlært samme sted.
I 53 "solgte" min nu afdøde svigermor, Britta, sin datter Christel til mig for en slik, men det har da holdt siden -.
Britta sad på modsatte side af samlebåndet og spurgte hvor meget jeg ville give for hendes datter, der skulle
begynde på fabrikken om et par dage. Jeg greb i lommen og fandt 27 øre - (dengang havde man både 1, 2, 5 og 10
øres mønter). Britta har senere fortalt, at hun af en eller anden fjollet grund, troede at jeg skulle være ud af en
velhavende familie - der kan man se. Efter at være kommet på svendeløn (det var vist omkring 180 kr om ugen),
var jeg på B&O i godt et års tid.

Post &Telegrafvæsenet 1956:
Kjeld Corvinius, havde i en årrække været svend på fabriken. Han var, efter at være blevet forlovet med Sysser fra
lystrykafdelingen, flyttet fra B&O til Post og Telegrafvæsenet og var ansat på FM/Tv - station Fyn. Vi traf dem
året efter at de var rejst til Håndværkerforeningens julebal. Kjeld fik mig overtalt til også at søge til P & T.
Teknikken omkring senderne lød fristende, jeg havde allerede i 52 fået radioamatørlicens og havde selv bygget
både sender og modtager. Så jeg sendte en ansøgning og efter at P&T havde spurgt om jeg ville være villig til at
gå op til svendeprøve og at jeg havde fået svar fra svendeprøve kommissionen, at jeg først skulle gennem en
yderligere uddannelse på et radioværksted i to år, mødte jeg op på Nørrebrogade 10 den 16 juli 1956 kl. 8. Lønnen
var i prøvetiden 4 kr. 94 øre i timen. Efter to år som "aspirant", blev jeg i juni 59 fast ansat som statstjenestemand
med uniform og kasket og kunne melde mig ud af Elektrikernes Fagforening og ind i Dansk Postforbund.
Svendeprøven har jeg aldrig senere hørt noget til - Den daværende chef for Post og Telegrafvæsenets
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Radioingeniørtjeneste, eller Ing.r. som den normalt blev omtalt, ingeniør Svenningsen, var på ferie, så det blev hr.
Anthonsen i brunt jakkesæt med slips og hvide handsker, der tog imod og viste mig rundt. Han var en meget fin
mand, der i hvert fald gjorde indtryk på sådan en noksagt fra Vestjylland. Anthonsen var en historie for sig selv,
der, trods en noget tvivlsom baggrund i teknikken, var blevet medlem af ingeniørforeningen.
Der var mange mennesker ansat ved Ing.r. De var alle sammen noget afvigende fra de normer, jeg huskede
hjemmefra. Det var vist egentligt sådan at man helst skulle være lidt speciel, for at kunne begå sig her. Det var en
meget kort tid, jeg var der, så jeg lærte ikke så mange at kende, men man hørte selvfølgelig mange sjove historier,
både medens man var midt i det, men også bagefter. Schlegel var spastiker og sad i rullestol. Han stod for
afprøvning af alle de radiorør, som Orla Larsen sendte ud til de forskellige stationer i landet. Det så
halsbrækkende ud, når Schlegel satte rør i rørprøverens fatninger, men det lykkedes. Hvad han ikke vidste om
senderrør, var ikke værd at vide. En af dem jeg kom til at kende hed Hedemann, han var ugift og stillede hver
morgen i taxa og røg i løbet af dagen to-tre af de helt store cigarer, inden han drog hjem igen, i taxa til fyraften.
Han lavede noget fantastisk flot mekanisk arbejde husker jeg. En anden mekaniker var Paludan, der residerede i
sit lille værksted, han kunne lave alt muligt af mekanik. Men der var mange andre, hver med sit speciale, mange
var nærmest professortyper. Den slags mennesker er der ikke rigtig plads til i dag. En af de allerførste dage
mødte jeg civilingeniør Jørgen Hansen. Som lidt af et særsyn, fandt jeg senere ud af, kom vi hurtigt på
bølgelængde. Det skyldtes uden tvivl, at han, på det tidspunkt, var i gang med et projekt, der gik ud på at måle
den statistiske fordeling mellem bas, mellemtone og diskantindholdet i Danmarks Radio's udsendelser. Til det
formål, havde han lavet en opstilling med tre delefiltre, hver fulgt af en krystaldetektor og et viserinstrument. Det
virkede ikke, indtil jeg spagfærdigt bemærkede, at der ikke var returmulighed for strømmen i
detektorkredsløbene, der manglede en modstand. Efter at regnestokken og piben havde fået et par omgange, gav
han mig ret. Modstandene blev sat i, skidtet kom til at virke og vi kunne, modsat så mange andre, snakke
sammen gennem alle årene, lige til han gik på pension. Det var en spændende oplevelse, som radioamatør, at få
lov at måle forskellige parametre på et antal Collins modtagere, af typen 51 j 4, de modtog hele området fra
næsten 0 til 30 Mhz i 30 områder, med mekaniske filtre i mf'en. De skulle ud på de forskellige kystradiostationer.
Som sagt, blev tiden på Nørrebrogade ret kort, inden jeg blev sendt til Gladsaxe på kursus i tv-sende teknik. Det
foregik ved at lederen af Gladsaxe, Weitemeier og hans teknikere Bahnsen og Kjærbye, gennemgik senderens
kredsløb og derefter fik vi lov at finde provokerede fejl i senderen. Det var i hovedsagen relækontakter, der blev
spærret ved at sætte en tændstik eller et stykke papir i klemme i kontakterne. Det var spændende og
udfordrende.
Der gik en historie om at Weitemeier var sygemeldt i et par dage, han havde en ide med at drikke de kopper med
kaffeslanter i, der stod rundt om. Uheldigvis Havde Bahnsen brugt en af dem til at opfange overskydende
Servisol i, når han rensede relækontakter i senderen -.
Der var også behov for radiokæde folk, i de fleste tilfælde uddannet ved militæret som radarteknikere, men vi fik
alle lov at snuse til radiokædeteknik. Tv-signalerne blev, på lige fod med tusinder af telefonsamtaler, sendt på
mikrobølger, (op til 10 GHz), der udbredes i rette linier og derfor transmitteres med parabolantenner over en kæde
af beton-tårne på 60 til 100 meters højde, landet rundt. Thinggaard og Høegh, stod for RK-afdelingen og det blev
førstnævnte, der viste mig hvad et radiokædestel bestod af. Det fik jeg intet ud af. Det gik så stærkt, at han vist
heller ikke selv fattede hvad han lavede. Vi kom aldrig rigtigt på bølgelængde, måske fordi han til det sidste,
holdt på at vi var De's, selv år efter at alle andre var du's.
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Thinggaard og jeg var på et tidligt tidspunkt sammen taget til Hyldager på Lolland. Der stod dengang et 60
meter højt cementtårn med en 100 meter barduneret stålmast ovenpå. Den blev bl. a. brugt til en 2 Ghz
telefonradiokæde til Fehmern, men der var også en tv-modtager, der kunne modtage det tyske program. Det
skulle sendes til radiohuset på en midlertidig oprettet transportabel link. Head-unit'en skulle op i toppen af
tårnet, hvor der til formålet sad en permanent parabolantenne. Vejret var tåget og jeg havde aldrig været så højt
før og var selvfølgelig noget betænkelig. Men der hjalp ingen kære mor. Thinggaard insisterede, så medens
han stod oppe på øverste platform og styrede rebet ned gennem rygbøjlerne, måtte jeg pænt styre enheden op
midt for stigen. Jeg husker, at alt jeg kunne se, var mine egne to hænder og stigen, så tåget var det - det var nok
godt det samme.

Radiokædetårnet i Slots Bjergby ved Slagelse

Senere på året var der, jeg tror det var verdensmesterskab, i cykelløb. Det skulle transmitteres til resten af Europa
over Eurovisionskæden. Det blev Gunnar Sørensen og jeg, der sad i Slots Bjergby tårnet ved Slagelse i ca. en
måned. Når transmissionen skulle den anden vej, måtte vi fragte link udstyret til Hyldager og flytte Hyldager
udstyret tilbage til Slots Bjergby. Ikke særligt rationelt, men det gav gode overarbejdspenge.
Engang var Henning Høegh og jeg udstationeret i Lerbjerg tårnet. Vi tog selvfølgelig toget derud om morgenen og
hjem om aftenen, hvor pokker skulle man ellers bo. Det blev for meget for overassistenten i Ing.R., der mente at
en udstationering med betaling - skulle tages bogstavelig - man var udstationeret hele døgnet. Han indkaldte os
til møde på kontoret - jeg var første mand til skideballen, som jeg selvfølgelig i min egenskab af ny mand tog
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imod og jeg måtte love aldrig at gøre det igen. Jeg kendte jo ikke reglerne. Høegh var åbenbart mere hårdhudet,
for da han var kommet ud fra kontoret, kom der kontraordre, vi kunne bare blive ved med at rejse hjem om
natten -.

Rangstrup 1957:
Efter omkring 9 måneder på Gladsaxesenderen, blev jeg flyttet til Rangstrup. Det faldt sammen med at Chris og
jeg giftede os, så vi sammen kom til Sønderjylland. Det var en herlig tid. Vi lejede et par værelser hos barber Calle
Christensen og hans kone Astrid, lige over for kroen i Agerskov. De havde et par døtre i omtrent samme alder
som Chris, så hun var i godt selskab. Calle og Astrid modtog os med åbne arme, det var vist jordens flinkeste
mennesker, jeg husker kun godt om dem. Måske lige bortset fra, at Calle spillede tuba i det lokale
brandværnsorkester. De holdt øvelse om søndagen i barbersalonen lige nedenunder det værelse vi brugte som
stue. Hele huset rystede. Nå - det har retfærdigvis nok ikke været hver søndag. Rangstrup havde på det
tidspunkt allerede sendt FM signaler ud i lang tid, så det drejede sig om at installere Tv-senderudstyret og få det
til at køre. Hr. Ziegenhagen fra Siemens stod for installationen af senderen. Der hørte en stor kontrolpult med.
Den var så stor, at den måtte ind ad et vindue, endda i tre stykker. Senderen kørte fremragende, nok den fineste
billedkvalitet i landet. Den var nemlig korrigeret for gruppeløbetidsfejl. Det havde åbenbart Marconi, der leverede
resten af senderne ikke ”opfundet” endnu, så alle Marconi senderne fik, langt senere, indsat et par "Cintel"- boxe,
der tog sig af gruppeløbetidsfejl og en Berger - box, der korrigerede systembetingede amplitudefejl. Alle tre i
video-fødekablet til senderen. Samtlige stationer blev forsynet med et fotografiapparat til at fotografere et 250
kHz firkantsignal før og efter senderne med, så man på den måde havde check på kvaliteten af de udsendte
signaler. Hver station var forsynet med en testbilledgenerator I Rangstrup var det et lille stålskab, hvor
bagdørene kunne åbnes for servicering. Det var bare det, at gjorde man det, flyttede testbilledet op i hvidt og blev
dermed klippet. Det viste sig at være forårsaget af HF-indstråling fra FM senderne, der stod ca 10 meter væk.
Disse var fabrikeret i Danmark i et samarbejde mellem Storno, der havde lavet driveren og Amplidan, der havde
bygget slutforstærkeren på 5 kWatt. Forstærkerens udgangskreds var en coaxialkreds, der bestod af en
yderkappe i form af et antal forsølvede stænger, vel 15 mm i diameter samlet som et rør på ca. 25 cm i diameter.
Længden var omkring en meter. Det var altså en noget åben yderleder som man kunne formode ikke var helt
HF-tæt. Ing. Jørgen Hansen kom til Rangstrup for at forestå et forsøg med at flette kobber monteringstråd ind
mellem stængerne for på den måde at forhindre udstråling. Det havde kun en minimal betydning, men det var
da vældigt interessant.
Rangstrup hørte under P&T's andet ingeniørdistrikt. Chefen her var Ingeniør Kiil, der mange år senere blev chef
for hele firmaet, der da var kommet til at hedde Telecom. Foruden radiomesteren Josef Lauridsen, var vi vel 4 - 5
mand for at køre stationen, med to mand på vagt hver aften indtil program slut omkring kl. 22. I det daglige kørte
jeg meget ofte sammen med min kollega Carl August Hansen på arbejde, han havde en BMW motorcykel med
sidevogn. Han kom senere til Gladsaxe som chef. Senere købte han og hans kone Ruth, "Røde Mølle" syd for
Rønne og kørte en årrække som restauratører. Calle "Barber" og hans kone Astrid modtog os som sagt, som en
del af familien og vi boede nogle dejlige måneder hos dem, indtil P&T købte et antal huse til de ansatte. Man
kunne godt se, at der ikke var mange andre muligheder for at bo i en lille by som Agerskov. Vi fik et lille bitte hus,
der af en lokal tømremester hurtigt blev sat op til formålet. Der boede vi fint, desværre gik der mindre end et år,
før vi flyttede til Mejrup. Vi nåede at få det indtryk, at sønderjyder nok er de mest åbne og venligtsindede af alle
danske.

Mejrup 1958:
I november 57 flyttede vi til Mejrup - senderen ved Holstebro. Her var der endnu mindre mulighed for at finde
bolig. Det "løste" P&T ved at yde de ansatte et "ødelandstillæg", der var udregnet efter hvad en busbillet frem og
tilbage til Holstebro, ville koste - hvis der havde været en bus linie - det var der ikke. Tillægget bestod indtil
tjenestemandsloven blev ændret, så stedtillægget forsvandt.
Da jeg kom på stationen, var masten kun oppe i ca. halv højde, bygningen var færdig men intet var indrettet
indeni. Masten blev bygget af Mondberg Thorsen, alle de andre i landet var bygget af E. Rasmussen i Fredericia.
Forskellen var nok ikke stor, for beregningene var fra Rambøll og Hanemann. De enkelte sektioner var omkring 7
meter og efter at være hejst op og svunget ind over den foregående sektion, skulle hjørnejernene skrues sammen
med en stor "møtrik" hvori der var skåret rechts gevind i den ene ende og links i den anden. "Møtrikken" skulle
så trække de to hjørnejern ind imod hinanden inden i møtrikken. Et udmærket system. Men møtrikken var rund
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- uden flade sider, så en gaffelnøgle kunne ikke bruges. Derfor havde man lavet en kædenøgle, hvor kæden skulle
bide fast i møtrikken og man havde så en vægtstang på omkring en meter. Under bygningen sprang en kæde og
resterne røg ned fra omkring 150 meters højde. Det eneste man kunne se på jorden, var et par af kædens led,
resten var forsvundet i jorden og man måtte trække den op med ophaler spillet. Senere skulle top bæremasten
sættes på. Det er et stålrør på 30 meter, der vejer 3,5 tons og var bestemt til at skulle bære selve Tv-antennen. Da
den var sat op, fandt man ud af at det var forkert, masten skulle have været op i Frejlev, hvorfor den blev taget
ned igen og erstattet af en firkantet gittermast på samme længde. Rørmasten blev fragtet til Frejlev og blev sat op
der. Engang i 70'erne blev den erstattet af en ny konstruktion, og er endt i min baghave, hvor den endnu står og
bærer diverse amatørradio antenner
En af dagene ankom stor engelsk militær bil, en Humber med en stor campingvogn efter. Det var Mr. Long fra
Marconi, der havde leveret alt Tv - udstyret. Han skulle hjælpe med opstilling af fjernsynssenderen og specielt
det tilhørende videoudstyr. Dette var der temmeligt meget af, bl.a. en "slidescanner". Den kunne scanne et 24 x 36
mm standard diapositiv og afgav et standard videosignal til senderen. Der sad 10 dias'er i en elektrisk styret
karrusel, så man på den måde kunne vælge enten et testbillede, eller en besked til seerne om f. eks. afbrydelse af
signalet fra Radiohuset eller lignende. Den gode Long var kommet direkte fra Cypern og havde der fået et
testbillede med sig der stod Cypern på. Det skabte en del forvirring, da det en dag, ved et fejltryk blev sendt ud i
stedet for det rigtige, som der stod "Fjernsynsstation Vestjylland" på -. Den engelske chef ingeniør, der stod for
installationen af Tv-senderen hed Heffer. Han vidste naturligvis alt om senderen. Til afleveringsprøven skulle
senderen kunne levere en udgangseffekt på 4 kWatt spids i 24 timer. Den skulle også kunne udsende signaler
over en båndbredde på 5 MHz. Det kunne den gode Mr. Heffer få den til, men det lykkedes ikke for os andre
dødelige at få den til det, da vi senere overtog servicen på den. Så vi havde en kraftig mistanke om at de to
parametre blev målt over to dage - effekt den ene dag og båndbredde den anden. Der kom også en engelsk
antennemand. Han hed, meget sigende Mr. Squirrel - der på dansk betyder egern. Han var altså også god til at
klatre i masten - Senderen bestod af en billedsender, installeret i tre skabe og en frekvensmoduleret lydsender i
eet skab. På grund af den meget mindre båndbredde, der er nødvendig for at overføre lyden, var udgangseffekten
her kun på 750 Watt. Ialt var de to sendere bestykket med ca. 200 radiorør. Transistoren var opfundet, men
endnu ikke i handlen - Video måleudstyret var installeret i 5-6 skabe, lidt smallere end senderskabene. Der
foruden stod der en kontrolpult foran senderen sammen med et par måleinsrumenter monteret med hjul under,
så de kunne rulles hen til senderen. Den mest komplicerede del af måleudstyret, var det skab der leverede
synkroniseringssignalerne til videoudstyret. Det var opbygget med et stort antal to-delere, der var indbyrdes
forbundne som digitale delere. Nok det første møde med digitalteknikken. En to-deler var bygget omkring en
dobbelt triode og var bygget i en lille metalkasse med stikben, så de var hurtige at skifte ud. Det var i 1957 - 58.
Ialt var der vel omkring 1000 radiorør i drift på stationen.
Tv signalet fra Danmarks Radio skulle i første omgang bringes frem til stationen over en midlertidig
linkforbindelse fra Århus over et nybygget cementtårn i Thinghøj ved Hobro. Udstyret opererede med en ret lav
effekt på omkring 6 GHz, frekvensmoduleret. Thinghøj-tårnet blev i den forbindelse bemandet i
udsendelsestiden. For at kunne kommunikere med Thinghøj og herfra til Århus, blev der sat et par "taxaradioer",
små 10 W VHF radioer op.
Samtidig med at Tv senderen blev installeret blev der også installeret FM-sendere. Det var en gruppe fra Siemens
i Tyskland, under ledelse af min gamle bekendt fra Rangstrup Hr. Ziegenhagen, der var leder. Han havde fundet
et sted han kunne købe røget havkat - det stank forfærdeligt når det havde ligget i et par dage. Starten af Tv
senderen blev ansat til d. 15 maj 1958. Da datoen nærmede sig, fandt Ing. Jørgen Hansen, at også installationen af
FM udstyret så ud til at kunne blive færdig til samme tid, så han skyndte lidt på antennefolkene, de var dårligt
nok færdige. De nåede lige at få antennekablet skruet på senderne før han gav start ordre. Stationen blev indviet
af daværende minister for offentlige arbejder Kaj Lindberg. Det signal der blev modtaget fra Thinghøj viste sig at
være fyldt med interferens, vandrette "persienner" der løb ned over billederne. Fejlen viste sig hurtigt at være
forårsaget af det signal, der nu blev sendt ud fra FM-antennen. Det ligger i området omkring 90 MHz der er lige
midt i Tv - linkudstyrets mellemfrekvens. Linkens demodulations - og strømforsyningsenhed blev puttet i en
metal skaldespand, hvor åbningen blev dækket af monteringstråd på kryds og tværs. Det hjalp uden dog at fjerne
fejlen fuldstændigt. Medarbejderen som var placeret i Thinghøjtårnet, Niels Nielsen kaldet Niels Mejrup, blev
senere ansat i Mejrup og indgik i vagtplanerne. Han havde på det tidspunkt ikke selv mulighed for transport og
blev derfor forsynet med en GUL POSTCYKEL. (Der er ca. 5 km. til byen.) Han købte senere en Ford 1932 hos
ophuggeren, fik den køreklar bl. a. ved at tætne kølesystemet med en pose hørfrø og installerede en beholder og
en omskifter hane, så han kunne køre på næsten al form for brændstof, inklusiv fortynder. De første år var der
altid to mand på vagt under Tv - udsendelser. Der var en del fejl i senderen og i de tilfælde var der selvfølgelig

August 2021

26

RDE-posten
Radioamatører Der Eksperimenterer

August 2021, 2. årgang, nummer 6.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

travlhed. Uheldigvis var vores telefonnummer ikke hemmeligt, så i mange tilfælde havde den ene tekniker travlt
med at svare telefonen. Alligevel husker jeg kun een aften, hvor en hel udsendelse gik tabt. Det var desværre en
del af en meget populær svensk krimiserie "Halsduken". Den del blev derfor genudsendt et par dage senere. Når
der var udsendelse i TV, var det i begyndelsen normalt at der var ret mange tilskuere udenfor vinduerne. Der
kunne godt stå op mod en snes mennesker udenfor, for at se på de to monitorer i kontrolpulten. Den ene viste
indkomne billede og den anden det udgående.
Efter to år som "aspirant", blev jeg i juni 59 fast ansat som statstjenestemand og kunne melde mig ud af
Elektrikernes Fagforening og ind i Dansk Postforbund. Svendeprøven har jeg, som sagt aldrig senere hørt noget
til På et tidspunkt spurgte Ing. Jørgen Hansen om jeg kunne tænke mig at blive flyttet til Gladsaxe som chef.
Allerede fra starten hos P & T, havde jeg bedt om at blive flyttet til den station, der var planlagt i nærheden af
Holstebro, så jeg behøvede ingen betænkningstid for at svare nej tak. Ikke mindst fordi jeg nu havde boet i
næsten et år i København - det var og er, bestemt ikke noget for mig. Det blev i stedet, som før skrevet Carl
August Hansen, der kom til Gladsaxe.
I løbet af 1963 blev Dr's P3 startet op. Det resulterede i en ny FM sender af fabrikat Marconi. Meget smart
anvendte den de samme driver-og udgangsrør som Tv-senderen. Det var også i 63 jeg blev forfremmet til niende
lønningsklasse - Som ansat i radio/fjersynsafdelingen startede vi som mekanikere og ikke som montører, vi
hoppede faktisk to lønklasser over - argumentet var, at vi jo var "faglærte" !. Udover at holde check med
sendernes tekniske tilstand ved at aflæse diverse instrumenter o.s.v. var der især på aftenvagterne ikke det store
at tage sig til. Derfor var det egentlig velset, ovenfra, hvis vi kunne dygtiggøre os ved at bygge elektronik,
måleinstrumenter, sendere, modtagere o.s.v. Vi var egentlig meget velforsynede med måleinstrumenter, men den
tekniske udvikling foregik (og det gør den stadig med større hastighed) meget hurtigt, så der var til stadighed
behov for specielle instrumenter, der ofte slet ikke fandtes på markedet endnu. Vi byggede en generator, der
kunne indsætte synkroniseringssignaler i prøvesignaler eller billeder af forskellig art, så de kunne sendes
igennem en Tv sender. Hertil lavede vi også en, endda transistoriseret, simpel linie synk generator. Et andet
måleinstrument var en dobbelt sidebånds sender (meget lav effekt) som brugtes til at kontrollere og justere den
type modtager, der skulle bruges til kontrol af den "store" Tv sender. Den første vi havde, som fulgte med Marconi
Tv senderen, bestod egentlig af en dobbeltsidebånds detektor der blev korrigeret på video-siden, bl.a. for at
amplitudegennemgangen er dobbelt op (+ 6db) fra nul til + 1 MHz i forhold til området fra 1 til 5 MHz, fordi det
nedre sidebånd som senderen sendte ud adderede sig til det øvre. Det nedre sidebånd fra - 1 til - 5 MHz er
undertrykt i senderen (Vestigal SideBand). De deraf følgende gruppe løbetids fejl, blev korrigeret, så godt som
muligt, på videobasis. Man kunne med den "hjemmelavede" to-sidebånds sender checke og til dels justere
modtagerens Nyquist flanke og justere modtagerens gruppe løbetids korrektioner. Konstruktionen baserede sig
for en stor del på teorierne omkring koblede kredse og var oprindelig foreslået af ing. Jørgen Hansen. Med
fremkomsten af de smalle mekaniske filtre byggede vi også en modtager der kunne måle Bessel nul
gennemgangene på en frekvensmoduleret sender og dermed kontrollere senderens frekvenssving
(modulationsindex). Vi eksperimenterede lidt med modtagelse af tysk Tv. Eksperimenterne mundede ud i at vi
satte en fire element yagi antenne til kanal 4 (Flensborg) 120 meter op i masten med en lille transistor
antenneforstærker. Modtageren var sat sammen af stumper fra B&O og video signalet blev ledet ind i det fælles
omkoblingssystem, så vi kunne se billederne rundt på stationen - når der var atmosfæriske forhold til det I 1967 indførte Tyskland PAL farvesystemet og begyndte med udsendelser i farver. Bang & Olufsen startede med
at udvikle en farvemodtager. Der fandtes forskellige leverandører af farvebilledrør. De var af forskellig kvalitet,
mest fordi den fosforbelægning man brugte til de tre grundfarver, havde en lidt forskellig farvenuance, især den
røde. Derfor havde vi i Mejrup i flere tilfælde en række B&O modtagere med forskellige billedrør stående, idet vi
kunne få signal hjem over link-systemet fra Rangstrup, der kunne modtage Flensborgs farvebilleder med fin
kvalitet. B&O's ingeniører kunne på den måde tjekke billedrørenes farver. Ing. Arne Eld var blevet ansat ved
3.ingeniørdistrikt i Aarhus. Han startede en studiekreds, på den måde at han, hver gang han besøgte Vestjylland ,
brugte et par timer på at vi sammen gennemgik PAL-systemet. Samtidig begyndte Radiomester Kjeld Corvinius
og jeg (med gode råd fra de tre hovedkræfter i B&O's udviklingsafdeling Kaj Jensen, Erick Lykkegaard og Bent
Møller Pedersen) at bygge en farve bar generator. Det lykkedes at få flotte regnbuebilleder frem.
Der blev omkring den tid også indkøbt en UHF sender til Gladsaxe og denne kørte eksperimenterende
farveudsendelser i marts 1967. Alle VHF Tv- senderne blev i løbet af 66 - 67 ombygget til at kunne sende
farvebilleder og den første officielle udsendelse kom i luften i 26 marts 1967.
Helt fra starten havde vi skiftende arbejdstider med to mand på aftenvagt fra kl. 14 til 22 - eller når Tv stoppede,
ofte hen mod midnat. Det gav lidt overtid. Resten af personalet 2 til tre mand kom kl. 8 og gik hjem kl. 16.
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Radiokædetårnet på Borups Allé i København var samlingspunkt for samtlige Tv-stationer i Danmark. Her
samledes alle informationer om sendernes tilstand og herfra blev de meddelt videre til Danmarks Radio.
Omvendt gik alle meddelelser om f. eks. ekstra udsendelser videre til stationerne. Kommunikationerne forgik
over et direkte liniebaseret rundkredsløb, hvor alle stationer havde højttalere konstant forbundet. Stationerne
kunne på den måde komme i øjeblikkelig kontakt med en hvilken som helst station, eller de kunne blive "stillet
igennem" til DR (Radiohuset). Normalt blev senderne startet om morgenen med det normale testbillede. Det var
ment som en hjælp til de radioforhandlere og andre, der ville opsætte modtageantenner. Et kvarter før en
program udsendelse, ville Borups Allé kalde samtlige stationer med besked om at "Vi skifter til Radiohuset om
tredive sekunder". Stationerne ville melde tilbage i den rækkefølge de var blevet taget i drift, altså: Gladsaxe,
Aarhus, Fyn, Rangstrup, Aalborg, Mejrup, Næstved og Bornholm. 30 sekunder senere kom remsen igen, og
indikerede at samtlige sendere nu sendte både billede og lyd signaler fra Radiohuset ud i antennerne.
Det har desværre vist sig umuligt at fremskaffe et foto af de første Marconi sendere, der blev installeret på
stationerne i Århus, Aalborg Næstved, Bornholm, Mejrup og Næstved.
Men de var bygget i tre skabe til billedsenderen, der skulle kunne levere 4 kWatt spids effekt og et skab til
lydsenderen. Den skulle levere 750 Watt.(Der var endnu ikke installeret stereo lyd.) Foruden selve senderen,
fandtes der på stationen forskelligt andet udstyr. Der var ”Synkroniserings udstyur. Det var udstyr til
fremskaffelse af liniesynk og billedsynk. Det var bl.a. nødvendigt for at kunne sætte forskellige prøvesignaler
igennem senderne. Der fandtes også en testbilled generator, der blev sendt ud i de dagtimer, hvor der ikke var
udsendelser. Det var hjælp til antenneinstallatører, til justering af modtageantennerne.Ialt var der over 1000
radiorør i drift på hver station.
Efter 1971, da der blev installeret dobbeltsendere, blev vagterne ændret. Først så der var en mand på vagt og en på
hjemmevagt, d.v.s. at han skulle kunne rykke ud med meget kort varsel.

Siemens/Rohde & Schwarz senderen. Der var to på hver station i automatisk reservekobling. Skabet til venstre
indeholder en komplet Tv-sender med 1kW billedsender og 100 W lyd. Nr. 2 skab fra venstre indeholder 10 kW
billedforstærker og 1 kW lydforstærker. Næste skab er lyd/billed kombineren og det skab der skimtes til højre
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indeholder omskifter mellem de to sendere og kunstantenne for den sender, der står som reserve .
En Harris fuldt transistoriseret 10 kWatt Tv-sender fylder ikke meget, men der skal selvfølgelig en del
køleudstyr til.

Senderne var fabrikeret i U:S:A: og leverede 10 kWatt Spidseffekt med billedet og 750 Watt lyd. Den var fuldt
transistoriseret og var opbygget så alle skufferne var ens. Hver skuffe indeholdt en 1 kWatt forstærker. Der var to
driver – skuffer til at udstyre de tolv PA skuffer til billedet og to skuffer til lydsenderen. Her var udgangseffekten
750 Watt på grund af stereo signalet (Nicam). I venstre side af skabet sad to komplette styresendere, med
separate lyd og billedgeneratorer. De forskellige PA-skuffer indeholdt hver, fire printplader med to effekt
transistorer på hver, altså for billedsenderens vedkommende 2x4x12= 96 transistorer for at kunne levere de
krævede 10 kWatt spids effekt. Der ligger i bunden af skabet, to store strømforsyninger, der hver er i stand til at
forsyne hele senderen med strøm. På den måde er man sikret imod udfald af systemet
Alle sendestationerne er yderligere forsynet med diesel nødstrøms generatorer.
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De fire FM sendere i Thisted. (Fabrikat Rohde & Schwarz)

Personerne er Radiomester Kjeld Corvinius, Tv Vestjyllad og Ing. Jørn Andersen, Ing R København (med pibe).
Senderne leverede 500 Watt. Der var en komplet sender i reserve med automatisk omkobling. Alle senderne
transistoriserede.
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Skive Radio 1968:
Skive Radio blev i 68 servicemæssigt, lagt ind under Tv - Vestjylland, principielt som ubemandet og fjernstyret
station. Allerede kort efter at den blev startet i juni 51, var jeg som radioamatør med på en udflugt dertil. Jeg
husker at vi blev noget imponeret over hvor store tingene var. Når vi f. eks. holdt et lysstofrør hen over kanten af
de stel, der omsluttede udgangstrinet, var feltet så kraftigt at der kom lys i lysstofrøret. Senere, det har nok
været sidst i tresserne, var jeg nogle gange i Skive for at tage pænt imod forfatteren Knud Sørensen fra Mors, der
skulle læse op i DR. Det forgik fra det studie, der var indrettet i radiostationens bygning. Signalet blev sendt til
Radiohuset i København og båndet der, for at blive sendt ud i radioen ved en anden lejlighed. Sidst jeg traf Knud
Sørensen, var ved indvielsen af Færch tilbygningen til Holstebro Kunstmuseum i 2011, hvor han læste et par
digte.
Den mangeårige medarbejder på radiostationen Gunnar Hollerup, blev pensioneret omkring 1972 og indtil
stationen blev lukket ned i 1979, var lejligheden, der hørte til stationen, beboet af Villy Bro, der passede
haveanlæget m.m. Han var senere også "handymand" i Mejrup. I tiden op mod 1979 begyndte vi at få
usandsynlig mange fejl på senderen i Skive. De resulterede altid i at den faldt ud og skulle startes manuelt op. Det
betød en eller to mand fra Mejrup, i bil til Skive - det var dyrt, men hvad værre var - vi fandt aldrig nogen årsag til
fejlene. Hovedafbryderen, en stor knivafbryder med et stort håndtag til genindkobling, var altid koblet ud. Det
kunne der være mange årsager til. Dem prøvede vi at fange med forskellige hjælpekredsløb, der blev koblet op,
men vi kunne aldrig se årsagen. Det gik så vidt, at vi blandede elforsyningen ind i det. De skiftede
forsyningstransformatoren og hjalp med målinger udenfor huset, men det hjalp ikke. Fejlene blev ved. Da
Danmarks Radio, som i sidste ende skulle betale gildet, yderligere fandt, at der var meget få "kunder" der lyttede
på Skive Radio (det var AM på mellembølge), tog de konsekvensen og vi fik besked på at stoppe senderen helt.
Der kom åbenbart meget få klager, så senderen blev erklæret nedlagt og de tekniske installationer blev skrottet.
Gennem det sidste års tid inden nedlæggelsen, havde vi en nagende mistanke om at fejlene kunne være
provokerede, man det lykkedes aldrig at opklare hvorfor og hvordan det kunne være foregået og hvem der kunne
stå bag. Det var i sommerferien 1979.
Den gamle kanal 4 Tv-sender fra Gladsaxe, var blevet opmagasineret på Skive Radio. Den fyldte 7 store skabe og
stod i et rum helt for sig selv i stueplan, så den tog ingen skade da vandstanden i havnen og åen, på grund af
uvejr i november 78, steg nogle meter over dagligt vande. Det gjaldt ikke for den før nævnte UHF sender fra
Gladsaxe der var blevet gemt i kælderen. Der var vand til op til 1/2 meter under loftet i kælderen, så alt var
øduelagt. Senderen var blevet brugt til at registrere signalstyrke rundt i landet gennem nogle år, for at få et
indtryk af udbredelsesforholdende på UHF.

Grønland 1978:
1978 var også det år hvor alle Tv stationer i Danmark blev spurgt fra Grønlands Tekniske Organisation GTO, om
en tekniker kunne tænke sig at rejse til Grønland, nærmere betegnet til Upernavik for at afløse en anden
tekniker, der var på en tre måneders ferie i Danmark. Året før havde min kollega Erik Ensted afløst i Umanaq.
Han kom hjem i utide, fordi der udbrød strejke mellem luftfartspersonalet. Erik havde fået formidlet
kortbølgeforbindelse hjem til mig. Han fik en målesender koblet sammen med et reserve forstærkertrin
(amatørradio). Efter at jeg havde telefoneret til GTO, kunne jeg meddele Erik, at han skulle tage den første
helikopter hjem. Om det har været medvirkende til at ingen tilsyneladende var interesseret i at komme til
Upernavik, ved jeg ikke. Men da tre måneder er længe at være væk hjemmefra, blev min anden kollega Niels
Chr. Hansen og jeg enige om at tilbyde at dele de tre måneder. I starten blev tilbuddet afslået, men da man

åbenbart ikke kunne finde en udvej, blev vi bedt om at stille i København til en briefing, sagen gik i orden.
Selv rejste jeg derop i juni måned og efter 5 uger kom Niels, så vi overlappede lidt, for at kunne sætte
hinanden ind i forholdene. Jeg havde lånt en mekanisk ret lille, 100 Watt transceiver. Den havde jeg med som
bagage i flyvemaskinen og dermed også i helicopteren fra Sønderstrøm til Upernavik. Heldigvis var den
emballeret forsvarligt, for den var alt hvad der var at sidde på under den 1000 km lange tur. Jeg blev
modtaget af chefen for telestationen, Lui Lindenhahn. Han præsenterede mig for lederen af kantinen ved
"håndværkerbarakken". Da jeg også skulle bo der, spurgte hun interesseret om jeg skulle have piger på
værelset om natten -. Spørgsmålet kom lidt bag på mig, og inden jeg nåede at svare, forklarede Lui at jeg ville
få travlt med at læse instruktionsbøgerne fra telestationen -. Jeg boede der kun et par dage, før jeg bad Lui
finde et andet logi, der var så meget ballade med renderi op og ned af trapperne om natten, så jeg ikke fik
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meget søvn - der boede mange andre danske håndværkere i barakken. Telestationen ligger på en bakketop. De
sidste 100 meter af vejen derop stiger derfor meget kraftigt fra skolebygningen, der ligger som nabo ned ad
bakken. Jeg bemærkede, at det hjørne af skolen der vender op mod stationen, var kraftigt beskadiget. Da jeg
spurgte til årsagen, opstod der en del fnisen i lokalet og jeg fik at vide, at det var "lokumsbilen" (en åben
lastbil med åbnetoiletspande på ladet), der en dag havde problemer med bremserne. Spandene var blevet tømt
ind i skolen -.
Stort set alle problemer med elektronik, lige fra telefoner til fjernsyn i Upernavik blev væltet på teleteknikeren.
Det var selvfølgelig en udfordring, men da hospitalet ringede at deres røntgenudstyr var i stykker, blev jeg glad
ved at erfare, at man allerede havde bestilt en tekniker fra København til at komme op og kigge på sagen, for det
vidste jeg intet om. Jeg gik selvfølgelig ned til hospitalet - det var da interessant at se hvad det var for noget. Det
var to store lukkede stålskabe, så jeg spurgte om de havde en instruktionsbog eller noget lignende. Alle så
forkerte ud og rystede på hovederne. Der var ikke andet at gøre, end at gribe skruetrækkeren begynde at skrue
pladerne på et af skabene løs. Det var en god ide, for der lå alle manualerne -. Af en eller anden grund, kom jeg
tilfældigt til at kigge op og så et par gammeldags sikringsholdere på den modstående væg - ja - det kunne jo
være - så jeg ville skifte sikringerne - Den ene sad løst !. Hospitalet aflyste teknikeren fra Danmark og jeg havde
resten af tiden en stor stjerne på de kanter.
En dag sad Lui og jeg et stykke oppe ad Livets Top, det højeste punkt i Upernavik, da Bjørn kom humpende forbi
nede på vejen. Lui råbte og spurgte hvad der var galt. Bjørn svarede at han havde slået sit knæ på sengestolpen,
da han "stod af" Mona til morgen -.
Bjørn Rosing var indfødt grønlænder og telegrafist, Mona var fra Danmark, også telegrafist. Da det hele i løbet af
de næste 3 - 4 uger var faldet lidt til ro i vante rammer, gik en radio oppe i et lille udsted, Kuvdlorssuaq
(Djævelens tommelfinger, på grund af et højt slankt bjerg i den ene ende af øen), i stykker. Bjørn, der var
konstitueret leder fordi Lui var på ferie, hyrede en båd til at sejle os derop. Båden var en fiskerbåd med kraftig
forhudning for at kunne klare en del is. Skroget var rødmalet, det er lettere at se i sne og is. Skipper var
københavner, et rigtigt mandfolk med et stort skæg. Rundt foran på førerhuset, sad en række knive af forskellig
størrelse, indvendig i førerhuset, stod forskellige rifler og glatløbede bøsser til jagt. Jeg fik kraftigt pålæg om at
alt skulle sættes nøjagtigt på plads fordi jernet ville påvirke jordmagnetismen og dermed kompassets visning.
Undervejs til Kuvdlorssuaq besøgte vi en fangerfamilie i Kraulshavn. Vi havde friskt rugbrød og kartofter med
fra Upernavik. Vi blev trakteret med, det bedste huset formåede: tyndt te og mariekiks. Stuen var selvfølgelig
meget spartansk udstyret møbelmæssigt, men i et hjørne hængte en hylde i empire stil under et spejl. På hylden
stod forskelligt kosmetik, læbestift, pudder, creme o.s.v.. Og midt i det hele - et nyt tændrør i sin papkarton. Det så
helt forkert ud, så jeg spurgte om jeg måtte tage et foto af børnene, der sad på gulvet under hylden. Det måtte jeg
meget gerne, men så skulle de sør'me flytte væk fra hylden - Så det blev desværre ikke det billede jeg havde
ventet. Ved ankomst til Kudslorsuaq, blev vi modtaget af - vistnok - hele byen. Masser af mennesker og enkelte
fangere i kajakker, tog imod. Det var en mærkelig følelse at være så velkommen. Radioen skulle være installeret
på posthuset. Det var rigtigt - postmesteren var en yngre dame, der lige var kommet hjem fra et ophold på
efterskole i Holstebro – verden ER lille. Radioen der var i stykker, var en velkendt SP - Sailor, der hængte på
væggen. Det var senderens udgangsrør, der havde "trukket luft", så det var en nem reparation, 20 minutter tog
det.
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Hjemturen tog lidt længere tid end turen derop, vi måtte se efter sæler i isfjorden deroppe. Undervejs blæste det
op, så af hensyn til "turisten" sejlede vi "indenskærs". Det blev så galt at vi gjorde holdt ved Blochs ø, hvor der var
en fin naturlig havn. Den træbygning Danmarks ekspeditionen havde bygget i 1906 - 8 stod som ny. Frosten er en
god konservator. Da vinden løjede lidt, stod vi 5 mand på bådens fordæk med hver vores riffel og spejdede efter
sæler. Bjørn og jeg fyrede nøjagtigt samtidig og var hver for sig sikker på, at vi havde ramt en sæl, der så blev
bjærget og senere flået. Styrmanden påstod at han så et nedslag lige ved siden af sælens hoved, foruden det der
ramte. Der opstod lidt diskussion om, hvem det var der havde ramt. Styrmanden afgjorde det med besked om at
det selvfølgelig var "turistens" sæl... Så skulle der festes, Bjørn betroede mig at jeg skulle smage en "himmerrigs
mundfuld" -. Snapsen kom også frem - heldigvis - for de fik så meget, at min mundfuld helt blev glemt. Jeg har
siden fået at vide, at det var et stykke rugbrød med rå sællever....
Men sælskindet fik jeg med hjem...

Kystradio 1980:
Under opholdet i Upernavik, fik jeg lejlighed til at "lege" lidt med en Racal modtager, der var installeret i en hytte
oppe på "Livets Top". Der var spændt en 200 meter lang trådantenne ud herfra til en anden klippetop, orienteret
så man kunne modtage et ssb signal sendt ud fra Nuuk med radiofoni og nyheder. Såvidt jeg husker var
frekvensen omkring 150 kHz. Modtageren var ret ny og ved at kigge i den tilhørende manual kunne jeg finde
detaljer, specielt om modtagerens indgangskredsløb. Det har nemlig i dag meget stor betydning at dette i
forbindelse med den første blander, kan tåle de meget kraftige signaler, der i dag findes på stort set alle
frekvensbånd. Fra, som her langbølger til de korteste kortbølger. Modtageren havde meget fine specifikationer på
grund af en ny type første blander. Jeg fik en fotokopi af diagrammet og hjemme i Danmark, begyndte jeg,
sammen med en god ven Preben Andersen at eksperimentere med opstillingen. Det gik fremragende godt og vi
byggede en kortbølgemodtager efter de retningslinier vi kunne finde i forskellige publicationer. Senere blev
projektet beskrevet i radioamatør tidskriftet "OZ", der udgives af Eksperimenterende Danske Radioamatører,
E.D.R. Senere byggede jeg en forende til en UHF modtager (2 meter amatør båndet) efter samme opskrift. Den blev
også publiceret i "OZ" og kopieret af andre amatører landet over.
Omtrent samtidig havde man erfaret en del uregelmæssigheder på kystradiostationer, især var Læsø radio
plaget af falske signaler. Det viste sig at stamme fra intermodulation mellem to samtalekanaler i VHF - båndet
fra skibe der lå så fjernt som Skagen og Aarhus. Den forstyrrede kanal var VHF kanal 16, der er kaldekanal og
nødkanal i det system. Jeg var i den anledning et par gange på Læsø for at forsøge at finde årsagen og fik ret
hurtigt fornemmelse af, at det var indgangstrinet i de modtagere der blev anvendt. De var leveret af et svensk
firma og virkede ellers udmærket. Hjemme fik jeg rådighed over et helt kontonummer, bakket op af civ. ing
Gunnar Juul Nyholm (han er også radioamatør OZ6NF). Det lykkedes at bygge et nyt blandermodul, der blev
mangfoldiggjort på Skamlebæk Radio og monteret i samtlige kystradio VHF radioer. Førnævnte problem
forsvandt. Det var også et sjovt projekt.
Et andet tilfælde var, at man i Skagen havde anskaffet en SP (Simon Petersen) sender, der bl.a. skulle kunne
sende på 500 kHz, (skibs nødfrekvensen). Det kunne den ikke, den afgav næsten ingen effekt, men blev temmelig
varm. Jeg ved ikke hvorfor jeg blev jaget derop, det var egentlig ikke "vores område". Men sådan gik det. Det viste
sig at senderens udgangskreds var udført med toroid spoler viklet på ringkærner af en frekvenafhængig type
jern. Det var bare en forkert type jern, der var brugt, så en tur tilbage til Aalborg og SP's fabrik, løste det problem.
Det var også sjovt og gav da lidt afveksling.

Kortbølge-radiofoni 1980 - 82:
Jeg blev blandet ind i et 100 millioner kroners project der gik på at oprette en ny kortbølgestation i Danmark. Civ.
ing. Ib Lavrsen var i spidsen for arbejdsgruppen, der blev nedsat. Han havde vist fundet mig, fordi han kendte til
min interesse for kortbølgeradio på amatørplan. Gruppen var på et tidspunkt på besøg på den store norske
station, der ligger på øen Kvitsøy ud for Stavanger. Det var meget imponerende at se de store tæppeantenner, ikke
mindst den der var bygget på to master monteret på hver sin boogie, der kunne køres rundt på et cirkulært
jernbanespor med en diameter på ca. 100 meter, så antennens senderetning på den måde kunne styres. Stationen
var forsynet med to 500 kWatt DAM sendere der kunne omstilles til ssb. Reserveantennen, en meget stor
bredbånds logaritmisk periodisk antenne, var på det tidspunkt vi var der, endnu ikke sat op på masterne. Selve
bommen var 40 meter lang og var firkantet af en dimension, så det var muligt at gå indeni den fra den ene ende
til den anden. Drejemekanismen var hydralisk og kunne også vippe antennen vertikalt, så det på den måde er
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muligt, til dels i hvert fald, at styre antennens udstrålingsvinkel i forhold til jorden. Derved kan signalstyrken i
målområdet optimeres.
Danmarks nye kortbølgestation endte med at skulle bygges på Buksør odde. Der havde været en del tovtrækkeri
med de folk der var på udkig efter et velegnet sted til at bygge en atomreaktor - det var i de dage hvor
diskussionen gik om det emne også.
Buksør odde er en smal 1,5 km lang landtange som strækker sig øst for Dråby vig på nordøstsiden af Mors, mod
syd. Bygningen skulle opføres midt på odden, med en roterbar tæppeantenne nord for bygningen og en
tilsvarende syd for. Antennerne skulle bestå af et stålgitter stativ af facon som et Y omkring 100 meter højt og en
vandret bom nær jorden. Tæppeantennerne skulle hænges på stativet med en antenne for den øvre del af
kortbølgebåndene på den ene side og en antenne til de lave bånd på den anden side. Lige fra starten var der
kraftige protester mod placeringen af stationen. Dråby vig og hele området er spisekammer for en masse
trækfugle, så især fra ornitologisk side, ikke mindst de lokale amatør ornitologer var aktivt imod de to store
"fluesmækkere", som fuglene ikke ville kunne komme udenom -.
Der var også positive meninger. Jeg var med til et beboermøde i forsamlingshuset. Da min nabo ved bordet hørte,
at jeg var udset til at skulle flytte til Mors, stod der allerede et hus klart til hele familien. Manden vidste ikke alt
det positive han kunne fortælle om Mors. Men det skulle ikke gå sådan. For da den nye regering med Poul
Schlütter i spidsen kom til magten i 82, var noget af det første de gjorde, at lægge hele projektet i skuffen.

"Palle" Herstedvester 1984:
Som nødløsning købte man en 100 kWatt kortbølgesender, som blev installeret i Herstedvester i et forsøg på at
rette lidt op på, at danskere i udlandet ikke længere kunne modtage de danske kortbølgeudsendelser (den skulle
kun sende 50 kWatt på grund af forstyrrelsesproblemer med noboerne). Senderen var bygget af Brown Bovery
Company, et schweitzisk firma. Den skulle installeres af en ingeniør fra firmaet, men personalet i Herstedvester
havde problemer med at kommunikere med manden, der efter hvad de sagde, ikke kunne tale andet end fransk.
Jørgen Weitemeier som jeg kendte fra Gladsaxe var i mellemtiden flyttet til Herstedvester, efter at han i en
årrække havde været på den nordiske satellitstation i Råø i Sverige. Han ringede og spurgte om ikke jeg havde
lyst til at være med. Det havde jeg selvfølgelig. Det viste sig at den schweitziske ingeniør godt kunne i hvert fald
noget engelsk og da vi fandt det problem han var rendt ind i rimeligt let at løse, gik det hele såmænd vældig fint.
Det var tilsyneladende driverrøret, der var stået af. Man havde ikke et tilsvarende rør i Danmark, troede man, for
det var tilsyneladende et rør der var specialudviklet. Jeg kiggede på røret - fysisk lignede det de Siemens rør, der
var brugt som lyd-udgangsrør i vores nye Tv-sendere fra Siemens/Rhode & Schwartz. Jeg bad om at få et
datablad. Det havde den schweitsiske ingeniør og sammenlignede med et datablad sendt fra Tv-Vestjylland. De
var identiske, selv om rørets typenumre var forskellige. Vi fik et rør sendt over og skidtet kørte igen. Det viste sig
senere at da vi fjernede det lille metal skilt på røret, hvorpå der stod BBC, sad der et andet skilt nedenunder,
hvorpå der stod Siemens. Grunden til at røret var gået i stykker, var at der var opstået voldsomt selvsving i
drivertrinet, forårsaget af resonanser i HF-drosselspoler i ind og udgang. Vi viklede den ene om, så resonans
frekvensen blev flyttet.
Senderen var i stand til at operere over praktisk taget hele kortbølgeområdet fra 1,8 til 26 MHz. Der var også
blevet opsat en logaritmisk periodisk roterbar antenne, så en ændring fra een frekvens og et bestemt målområde
til en anden frekvens i et andet målområde, kunne foretages i løbet af et par minutter. "Palle",som senderen blev
kaldt, fik kun en levetid på et par år, hvorefter man indgik en aftale med Kringkastningen i Norge om at leje
sendetid på de norske kortbølgesendere "Palle", blev senere solgt til Rumænien.
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”Palle”, 75 kWatt over kortbølgeområdet 2 – 26 mHz. I Danmark nedsat til 50 kWatt for ikke at forstyrre den
almindelige radiomodtagelse for de omkringboende alt for meget Det andet billede viser den store logaritmisk periodiske sendeantenne, der dækker et tilsvarende
frekvensområde og kan roteres i alle kompasretninger
Efter at min gode ven og kollega Knud Møller gik på pension søgte jeg og fik hans stilling som overmekaniker i
12 lønklasse i 1986. Det gav en smule mere i lønningsposen, men ikke så meget at vi blev federe af det. Møller var
en del år ældre end jeg og dermed "foran" mig ancienitetsmæssigt, det betød alt i de dage, så jeg havde "ventet" i
30 år på jobbet.

Færøerne 1984:
I begyndelse af 80'erne havde vi på Tv-Vestjylland to teknikere fra Færøernes telefonselskab på "kursus" i Tv
teknik. De indgik til dels i rutinerne på stationen, det var meget sjovt, også for os andre.
Da man på Færøerne senere havde anskaffet tv-sendere, blev jeg bedt om at tage til Thorshavn for at justere
senderne op. Som radioamatør havde jeg mange gange på radioen talt med Johanne og hendes mand Eilif, der
begge var licenserede radioamatører. De havde besøgt os privat og derfor kunne jeg få logi hos dem i de 14 dage,
det var aftalt arbejdet skulle vare. Det var rarere end at logere sig ind på et hotel og Eilif var flink at lave lidt
sight-seeing med mig. Det viste sig at telefonfolkene, der skulle servicere både tv-senderen og VOR anlægget
(radioudstyr til brug ved landing) i lufthavnen, var gået i strejke. Jeg blev vist tilrette af en ingeniør, der ikke var
helt inde i tekniken, så han forsvandt igen og jeg kørte derfor på alene. Senderen var fremstillet i Japan og
skabene var ikke så høje som normalt. De skuffer der trængte til justering, var selvfølgelig nærmest gulvet, så jeg
satte mig på hælene som jeg plejede at gøre. Det plejede bare ikke at vare så længe, som det gjorde denne gang.
Jeg sad faktisk sådan i næsten en uge, da jeg fik at vide at det ene VOR - anlæg i lufthavnen var gået i stykker og
man kørte på reserveudstyret. Der var rygter i avisen om at lufthavns personalet i almindelighed ville
solidarisere sig med teknikerne og også gå i strejke. Jeg tænkte, at nu var det vist på tide at komme hjem, så jeg
tog den første flyver hjem. Vel hjemme fik jeg problemer med det ene knæ, det havde ikke kunnet tåle
belastningen ved at sidde på hælene i en hel uge. Det var en menisken skade, der resulterede i, at jeg måtte bruge
krykker et stykke tid. Men det var ellers en fin tur, fordi mine værtsfolk var flinke at vise mig en hel del af
seværdighederne på Færøerne. Jeg mødte også et par af de andre radioamatører jeg kendte deroppe.

Ølgod 1987:
Omkring 1987 købte DR en kanal 5 dobbeltsender hos Thompson i Frankrig. Kurt og jeg var i den anledning i
Paris i nogle dage. Vi boede på et hotel i nærheden af Triumfbuen, hvor vi en dag, ved morgenmaden, blev
kontaktet af et par letlevende unge damer. Vi måtte selvfølgelig pænt sige nej tak, vi skulle passe vort arbejde.
Senere var vi sammen med en dansk repræsentant for det franske firma på en fin restaurant, hvor vi bl.a. fik
østers. Det havde vi ikke prøvet før, men på et tidspunkt, da Kurt lige havde slugt en af dem, kom jeg til at sige
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at ”den var da vist ikke helt død, den der” - Kurt måtte haste på toilettet. Det var også lige ved at gå galt, da vi
skulle en tur i Eiffeltårnet. Kurt var kommet først og stod langt fremme i køen og skulle betale. Men det franske
slog ikke helt til, for han undgik kun med nød og næppe at komme til at betale billetter til hele rækken ned, hvor
jeg stod i køen -

Tv2 opbygning 1988 - 90:
I 1988 startede opbygningen af Tv2 nettet. Der var nedsat en styregruppe med civ. ing. Jørgen Bach som formand
og et antal undergrupper. Der var selvfølgelig en bygningsgruppe, en mastegruppe, en antennegruppe, en
kanalomsættergruppe, en teknikgruppe, der skulle tage sig af senderudstyret og måleinstrumenterne og en
gruppe, der gennem signalstyrkemålinger, skulle verificere at Tv2 signalet dækkede hele Danmark. Det lå fast
helt fra starten at der skulle 12 "store" stationer og 4 mindre, foruden et antal små kanalomsættere til, for at
dække hele landet med en tilstrækkelig stor feltstyrke. De "store" stationer skulle bestå af 300 meter høje master
og sendere med 40 kWatt udgangseffekt. Prisen for hele nettet var beregnet til omkring 500.000.00 Dkr. I 1988
penge. Dertil kom at seerne på landsplan, ville komme til at betale noget der lignede det dobbelte beløb for
installation af modtageantenner, idet udsendelserne ville foregå på UHF-båndet, der ikke før havde været i brug i
Danmark. Det blev der ikke snakket om - Jeg var blevet puttet ind i både "bygningsgruppen", kanalomsættergruppen" og"sendergruppen". Der foruden
blev jeg bedt om at være kontakt person (konduktør) mellem bygnings håndværkerne ved de tre stationer, som
skulle serviceres fra Tv-Vestjylland og "Statens Teletjeneste" som firmaet nu hed. Det betød at jeg i starten var
med til bygningsmøderne i København og senere til alle byggemøderne i Viborg, Videbæk og Thisted. Foruden de
nævnte jobs, skulle jeg stadig passe vagterne på Tv-Vestjylland. Det betød betydeligt overtid og jeg var mange
gange "topscorer" i den statistik over højest lønnede mekanikere i Statens Teletjeneste man af en eller anden
mærkelig og i høj grad usmagelig grund, sendte ud fra ledelsen en gang månedlig - men for mig, var det så
absolut den mest interessante periode, jeg har oplevet.
Meget tidligt var "sendergruppen", bestående af blandt andre ing. Jørn Andersen, civ. ing. Jørgen Weber, ing.
Erik Zinck og mig, i aktivitet for at finde ud af hvilket fabrikat af tv-sendere vi skulle anskaffe og hvilket
måleudstyr, der ville være relevant. Det betød at Weber, Jørn Andersen og jeg tog på studietur til Finland, hvor vi
besøgte en Tv - station med japanske NEC sendere. Under rundvisningen, måtte vi ikke komme ned i kælderen
hvor der var installeret et antal FM - sendere. Det var åbenbart den "hemmelige" del af stationen. Det var kun
stationens leder der kommunikerede med os. Spurgte vi de andre teknikere om de talte engelsk, rystede de på
hovedet. Indtil vi kort før vi skulle afsted igen, var samlet i kantinen til en tår kaffe. Jeg havde taget et antal QSL
- kort (identifikationskort til amatør radio) med, og lagde et på bordet, samtidig med at jeg spurgte om nogle af de
tilstedeværende var radioamatører. Det var en af teknikerne. Pludselig kunne han godt tale engelsk og vi gik
afsides for at få en lille sludder. Han tog mig endda med ned i den allerhelligste kælderetage for at se på FM sendere også - lidt til fortrydelse for mine to rejsekammerater. Det var en sjov oplevelse.
Vi var også en tur i Cambridge i England for at besøge firmaet Pye og en fungerende tv-station med Pye udstyr,
bl. a. et, mekanisk meget stort, kombinationsfilter. Endelig var vi i Munchen hos firmaet Rhode & Schwartz, som
i den sidste ende fik leverancen. Grunden hertil var udelukkende at vi, for det første var overbeviste om at
firmaets sendeudstyr var af bedste kvalitet. For det andet, viste et overslag på økonomien, at det i det lange løb
måtte være billigst at vedligeholde de tyske sendere, selv om de var en hel del dyrere end de andre i anskaffelse.
Vi anså det for eksempel for at være fordelagtigt, at langt de fleste reservedele var almindelig "konsum"
elektronik, der kunne købes "henne om hjørnet". Det japanske udstyr var til sammenligning mange steder
bestykket med LSI - kredsløb (Large Scale Integrated cirquits), der var specialfremstillet og måtte indkøbes og
lægges på lager, eller man måtte forvente lang leveringstid.
For ikke at løbe ind i problemer med lokalplaner og frednings myndigheder, blev positionerne af de "store"
stationer kun bestemt til at kunne placeres indenfor en radius af 10 km og så overlod man til
fredningsmyndighederne at bestemme den endelige placering. En komplet sendestation med en 300 meter høj
mast, kostede omkring 20 millioner Dkr. 40 kWatt senderne kostede alene ca. 3,5 million pr.stk. Udgangstrinene
var forsynet med klystroner, en til billedet og en, lidt mindre, til lyden. Klystronerne var vand-og luftkølede,
hvilket selvfølgelig betyder at pumper og ventilatorer, skulle serviceres rimeligt ofte.
Den kontrakt der blev indgået med Rohde & Schwartz, betød at alle senderne skulle afprøves på fabriken i
Munchen under medvirken af et medlem af sendergruppen og et par medarbejdere fra det servicecenter, der
skulle have tilsyn med den relevante sender. Det skulle forstå's som en basisoplæring i senderens teknik. En helt
udmærket form for uddannelse. Derudover skulle senderne installeres og sættes i drift af personale fra Munchen.
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På den måde fik næsten alle teknikere på stationerne lært de tyske kolleger at kende, så det var rimeligt let at
tale sammen hvis der skulle opstå problemer med senderne. Det blev for mit vedkommende til mange ture til
Munchen og det resulterede også i et nært venskab med den tyske ingeniør Max Hiltmann, som var med i
næsten alle afleveringsprøverne. Mod afslutningen af opbygningsfasen, blev der afholdt yderligere et lille kursus
for een medarbejder fra hvert af de ni servicecentre. Det var igen ing. Hiltmann fra Munchen, der fortalte om
sendernes opbygning og tekniske detaljer. Under evalueringen af kurset fortalte han, at han indenfor kort tid
skulle til Kina for at sætte et par sendere, mage til "vores" i drift. Han var lidt ked af at han, på grund af
kinesernes dårlige økonomi, skulle alene af sted. Jeg kunne ikke lade være med at sige, at jeg frivilligt meldte
mig til at hjælpe med at bære "kufferten med værktøjet". Det hørte Birgit Rønne, der var med som repræsentant
for Telecom's ledelse og efter et par dage, ringede hun og spurgte om jeg mente hvad jeg havde sagt på mødet. Det
bekræftede jeg og blev så bedt om at undersøge hvad det tyske firma ville sige til, at jeg tog med til Kina, mod at
Telecom betalte min almindelige løn og rejsen til Kina. Rohde & Schwartz accepterede og lovede at ville betale
rejser og indkvartering i Kina. Rejsen ville blive et led i min uddannelse, så jeg på et senere tidspunkt kunne
medvirke til uddannelsen af mine kolleger og det kunne jo også blive interessant. Så den 10 januar 1989 mødtes
jeg med Max Hiltmann i Frankfurts lufthavn og vi fulgtes ad i en Lufthansa Airbus 747 via Nordpolen, med stop i
Anchorage i Alaska til Peking. Herom i min rapport om kinaturen.
En dag i byggeperioden i Viborg, kom en motorcykel politibetjent forbi. Han var åbenbart nysgerrig og spurgte
om ikke han kunne få en tur op i masten. Elevatoren var installeret og vi snakkede med antennefolkene om det
kunne lade sig gøre. De var med på den med det samme og betjenten og en antennemand startede elevatoren og
kørte op. Ingen tænkte åbenbart på, at man midlertidig havde lagt en ophaler wire igennem masten i ca. 150
meters højde. Da elevatorens sikkerhedsføler mærkede wiren, stoppede elevatoren øjeblikkelig. Betjenten var
synligt rystet, da de kom ned igen - han havde aldrig før været med til et sammenstød i den højde...
Det var også Viborg der blev lidt forsinket, fordi man ved udgravning til den første bardunklods fandt en del
flinteredskaber. Man var nødt til at tilkalde museet fra Skive, så de kunne grave yderligere. Det viste sig at være
resterne af en 9000 år gammel boplads fra Maglemose - kulturen. Vel hjemme fra Kina, gik vi nogle stykker
sammen om lidt kursusvirksomhed. Telecom købte en plads til mig på et pædagogkursus afholdt af Jysk
Telefon, holdt i to uger i hotel Hvide Sande. Det var spændende og forventningerne var store, da det første hold af
6 kolleger dukkede op. Alle kollegerne fra de ni servicecentre, omkring 50 teknikere, skulle på kursus. De blev
fordelt i hold og kom først en uge til Hove-stationen og hørte om strømforsyning og kølesystem, derefter en uge
på Tv-Vestjylland hvor vi gik i dybden med de specielle kredsløb der var nødvendige i den type sendere
(klystronerne betingede meget specielle opretningskresløb). I den anledning fik vi stillet en pavillon op på
stationen. Den fungerede fint som "skolestue" så der ikke opstod gener til nogle af siderne. De senere hold på
kurset, var for mig en skuffelse, de havde nøjagtig de samme spørgsmål som det første hold, så jeg tror jeg blev
lidt træt af at gentage det hele så mange gange. Godt man ikke er lærer Perioden fra 1988 til 90 var den travleste , men også langt den interessanteste periode, jeg har oplevet. Og så
blev der jo altså også til en mink til fruen - Efter at have startet Tv2 nettet op, viste der sig naturligvis en hel del "børnesygdomme". Langt størstedelen var
forårsaget at korrosion i kølesystemet. Kølevandet var demineraliseret og skulle derfor ikke være agressiv
overfor metaller. Det viste sig dog at den "rustfrie" ståltype man havde anvendt til at udføre de målesonder, som
var placeret rundt i vandsystemet, ikke helt overholdt hvad man forventede. Det betød utætheder og forkerte
temperatur-og flowhastighedsmålinger, som forårsagede en hel del udfald. Først da samtlige målesonder blev
skiftet ud med andre, der var lavet i en anden udførelse, kom der ro over sagen.
Senderne fungerede ellers med meget stor driftssikkerhed lige til systemet blev taget ud af drift ved overgang til
digitale Tv udsendelser i løbet af 2011 - 12.
Hele Tv2 systemet er indgående beskrevet i "Teleteknik" nr. 4 1990. ISSN 0040-2753.
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Billedet viser en komplet TV2-sender . 40 kWatt spids synk billedudgang, 3 kWatt lyd med Nicam
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Klystron-vogn med en 40 kWatt klystron og fire kaviteter. Elektron kanon i bunden af vognen.
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Justering af en så stor sender kræver måleinstrumenter af forskellig slags. Her er Rhode & Schwarz's
opstilling, som de anser for nødvendig. Almindelig vedligehold er dog knap så krævende.

DAB: Digital Audio broadcast.

Engang sidst i 90'erne, var vi, jeg tror en eller to mang fraa hver Tv-station på kursus i DAB. Kurset foregik i
Østrig i en fabrik, der havde tilhørt det tyske firma Hirschmann, men som nylig var overtaget af et amerikansk
firma Harris. Vi blev fløjet til Zürich og kørt i bil til Innsbrück (tror jeg nok) Hvad jeg husker bedst, var en
enorm Wienerschnitzel, den kunne ikke være på tallerkenen -

Teleinspektionen:
Alle de gange vi har kørt, ofte langt bort, for at kontrollere fællesantenne anlæg, skal også lige nævnes. De regler
der er udlagt af teleinspektionen omkring opbygning og montering af fælles antenneanlæg, skulle overholdes.
Det kunne være svært for installatørerne at se logikken i mange af reglerne, hvorfor mange forsøgte at omgå
dem. Alle anvendte smådele som dæmpningsled, kabler og forstærkere skal være typegodkendte til netop den
sammenstilling man har udført. Set fra et rent teknisk synspunkt, kan det til tider være mærkeligt at f. eks. et 6
dB dæmpeled ikke kan erstatte to 3 dB dæmpeled i serie. Men det var hyggelige jobs, som regel endte de med en
bedre frokost, inviteret af installatøren og overværet af fælles antenneforeningens formand og repræsentanten
for Teleinspektionen.
En lidt anden type inspektion kunne komme på tale ved forstyrrelser af lovlige radiotjenester , forårsaget af
andre lovlige eller ulovlige radiotransmissioner. Et godt eksempel, er Tv- seerne i Ulstrup ved Langå. Ulstrup
ligger dybt i Gudenå dalen. Tv - signalerne fra Aarhus eller Aalborg stryger populært sagt over hovedet på
beboerne, som derfor er henvist til at skulle modtage Tv-Vestjylland i en afstand af op mod 100 km. Det betyder
at signalet er svagt og i byen Ulstrup findes en fabrik for bygge elementer. Disse støbes og tørres i en speciel ovn
ved hjælp af radiobølger, en slags "mikroovn". Der finde strikse regler for en sådan ovn, men sammenholdt med
det svage signal fra Holstebro, var det meget vanskeligt at fjerne forstyrrelserne permanent fra den sender, der
var den primære del af tørresystemet. Enden blev at Danmarks Radio måtte opsætte en modtageantenne og en
lille sender, der kunne levere signal til de berørte husstande.
I Ikast, Hammerum og Herning, findes en stor del strikvare fabrikker. De anvender radiobølger til gennem
lysning af deres varer. Hvis det apparatur, der genererer radiobølgerne ikke er alt for stabilt, kan det meget let
komme til at forstyrre både radio og fjernsyn. Endelig kunne erhvervsejede radiotelefoner forstyrre hinanden
under specielle forhold. Så der var meget at se til.
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Museumsaktivitet:
Jeg har altid været interesseret i hvordan radioen blev opfundet og udviklet gennem årene. Som før fortalt fik jeg
allerede som10-12 årig et par halvfærdige radioer, bygget af en onkel. De blev splittet i atomer og stumperne brugt
som legetøj. Det har jeg selvfølgelig senere fortrudt og begyndt at samle hvad der viste sig muligt at få fat i,
indenfor de meget begrænsede rammer, der var til rådighed. Det var mest ligesindede radioamatører, der
forærede mig radioer, som jeg lovede at opbevare og sørge for blev bevaret for eftertiden. Det er blevet en lille
samling på 10 - 15 stykker fra 1923 til 32. På et tidligt tidspunkt har jeg helt naturligt snakket med ing. Jørgen
Hansen om emnet. Han havde den samme interesse og nedsatte engang i 70'erne en "museumsgruppe", hvis
opgave var at sikre at i hvert fald dele af udrangeret radioudstyr blev gemt for eftertiden. Gruppen bestod af civ.
ing. Søren Gregersen fra Skamlebæk, ing. Knudsen, Ing. R, mekaniker Jacob Jensen, Tv - station Fyn og mig selv.
Det blev meget hurtigt klart, at det ikke kunne lade sig gøre at gemme ret meget udstyr, simpelthen fordi det var
alt for pladskrævende. Sendeudstyr er generelt stort og tungt, så i løbet af en del møder, som blev holdt på
forskellige tjenestesteder landet rundt hvor man i forvejen havde interessante ting liggende, vedtog vi at lave
vide regler for, dels hvad der burde gemmes, hvad der burde fotograferes og hvordan de gemte enheder skulle
registreres og i de fleste tilfælde, gemmes lokalt på de tjenestesteder, hvor de havde været i drift. Sagen var den,
at forhenværende chef for ing. R, ing Gunnar Bramslev allerede havde begyndt at samle og registrere udstyr, der
gik tilbage til de allertidligste dage i Televæsenet. Bl. andet en Lorenz buesender, der nu kan beses i Telemuseets
overdækkede gård i Valkendorfsgade i København. Bramslev har også skrevet en bog: "Radioens udvikling i
Danmark 1898 - 1933", ISBN 8787413418 og en anden, der fortæller om udstyr han har samlet og gemt.
En del af dette var opmagasineret på Skive Radio. Da denne blev nedlagt og bygningen overtaget af pakkepost
afdelingen, blev det flyttet til en nedlagt P & T - ejet forstærkerstations bygning på DSB's areal på Hedensted
station. Mig bekendt eksisterer bygningen ikke mere - Jeg er vidende om at en stor del udstyr er blevet
registreret i Tåstrup i Telecom - tiden, men hvad der senere er sket ved jeg ikke. "Vores" lille gruppe på fire
medlemmer, blev ved sammenlægningen af telefonselskaberne og P & T (der nu hed Telecom) i TeleDanmark i
løbet af 1990'erne, lagt ind under Telelaboratoriet i Tåstrup, som var ledet af civ. ing Ole Mørk Lauridsen, der også
blev chef for museumsgruppen.
Ing. Søren Gregersen var i mellemtiden død. Kort tid senere, blev gruppen lagt sammen med op mod en snes
andre medarbejdere fra telefonselskaberne og underlagt det nyoprettede Post og Telemuseum, ledet af Birgitte
Wistoft, der var head - huntet fra El - Museet i Tange. Der blev holdt et par møder med samtlige medlemmer, men
derefter har jeg intet hørt, - heller ikke at gruppen eller grupperne skulle være blevet nedlagt.
Alle de effekter, derhavde været placeret på Skive Radio, var blevet flyttet ti en P&T ejet forstærkerstation,
beliggende på D:S:B: terrain i Hedensted. For nylig har jeg erfaret at bygningen er fjernet – hvor indholdet er
flyttet hen vides ikke!

Digitaliseringen:
Begyndte så småt i løbet af sidste del af 90'erne med installation af digital lydfremføring til FM - senderne på alle
stationerne. DR ville have mulighed for selv at styre omlægning af programmer mellem lokalredaktionerne og
København, samtidig med at al musik, der skulle bruges ved lokal redaktionerne skulle hentes centralt i
København. man havde også en ide om at kunne spare en tekniker i studierne, mod at journalisterne selv kunne
indlægge musik m.m.
Fjernsynsmæssigt nåede jeg kun at berøre den digitale teknik under en kort studietur til England. Det var Ole
Mørk Lauridsen, der ville se en digital Tv - sender, så vi var tre - fire mand på en station i nærheden af
Birmingham for at se et par Rohde & Schwartz digitale sendere, der forøvrigt var installeret af min gode ven Max
Hiltmann -.

Pension:
I 2003 blev jeg bedt om at tage min afsked. Jeg var da 67 og følte selv, at der var mange år tilbage endnu. Jeg har
aldrig lagt skjul på, at jeg gerne ville være blevet ved i hvert fald til mit 70 år, hvilket er muligt i henhold til
tjenestemandsloven, som vi, på trods af privatiseringen, hørte ind under. Jeg var noget utilfreds i starten, men
har accepteret, især ud fra en erkendelse af, at det nok ville have været umuligt for mig at stille om til den
digitalisering, der er foregået. Tiden siden har været helt fantastisk - så fortrudt det, har jeg bestemt ikke.
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Kina Januar 1989.
Det følgende er næsten ordret kopi af notater foretaget i min lommebog under turen til og opholdet i Kina:

Onsdag d. 11/1
Ankommet Beijing via Frankfurt. Hiltmann måtte betale 100 DMark for sit visum, jeg betalte intet fordi jeg kom
fra Danmark ????. Vi havde begge invitation fra BBEF i Kina.

Torsdag d. 12/1 Hotel Shang-ri-la Beijing:

Fin morgenmad med rundstykker med dansk smør.
Mødte her to mænd fra Brüel og Kjær. De skulle undervise i elektronik. Firmaet havde en afdeling umiddelbart
ved siden af hotellet.
Blev kørt til "Den himmelske freds plads" og så Mao ligge på lit de parade. Så det gamle kejserpalads og haven.
Spiste kinesisk på Friendship hotel, der er bygget som gave fra Rusland.
Flyveturen til Chendu var en prøvelse. Sæderne var meget små, maden og kaffen ikke lige mit nummer. Max's
rygstød kunne ikke slå's helt op - "staklen" blev flyttet.

Chendu:
En forfærdelig taxa - tur fra lufthavnen til hotellet. Det var mørkt, ingen gadelys, cyklister over det hele uden lys
på, hestevogne, gående og bilerne kørte kun med parkeringslys. Ind imellem, kortvarigt med kort lys for at
orientere sig i virvar'et.
Det er synd at alt åbenbart forfalder i skidt og manglende maling. Alt er gråt, brunt og falmede afskaldede farver.
Selv hotellet der uden tvivl var meget fint som nyt, har garanteret ikke fået vasket vinduer siden de blev sat i.
Hotellet ved siden af, tørrede nusset sengetøj på tagterrassen.
Rohde & Schwarts's målegrej er strandet i Beijing p.gr.a. at det vejer for meget til luftpost (60 kg. pr. kasse)!

Chendu d. 13/1.
Mr. F's kontordame er gift med lederen af transportafdelingen i kontoret for udenlandske affærer her i Chendu, så
måske kan det lykkedes at leje en lastbil til at transportere instrumenterne herfra til Chungqing (de kommer
med fly fra Beijing i morgen). De kan ikke sendes med tog expres fordi de er pakket i 3 alu-kasser, der hver vejer
over 60 kg. Alternativet er at vente en uge. De er ikke afsendt fra Munchen før d. 9/1, fordi invitationen først er
kommet fra Kina d. 6/1.
Ankomst til banegården, tog afgang kl.18:50. Vi havde tilsammen en alu-kasse med nødvendige kabler og
smådele, to kufferter med værktøj, to private kufferter, to private håndtasker, fotogrej og en VIP-taske. Vi var tre
mand til at slæbe bagagen fra ventesalen til toget, men der var så langt at vi blev nødt til at efterlade kassen med
kabler hos Mr. Ren, så han kunne tage den med i lastbilen. Det er vistnok gået i orden . Han har lejet den for 800
yuan (160 kr.)
Himmerrige er nær - Max havde rugbrød og spegepølse med på togturen. Det var så godt at vi blev enige om at
gemme resten til min fødselsdag -

Chungqing d. 14/1.
People's Congress Hall, meget flot hotel.
Vi sov til kl. 13. Derefter gik vi på sightseeing til kl. 18. Vi blev hentet til en overstadig banket med mindst 20
retter. Hver af de 9 medvirkende kunne bestille en ret. Dragons eye, pekingand, påfuglebryst, fisk fra
Yangtzekiang og en masse ubestemmeligt. Alt kraftigt krydret. Hvidvin og 50% snaps til.

August 2021

42

RDE-posten
Radioamatører Der Eksperimenterer

August 2021, 2. årgang, nummer 6.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag d. 15/1.
Til sendestationen d.v.s. på sjettedagen for afrejsen. Instrumenterne er nu nået til Chendu. Alene forsikringen for
dem på en eventuel togrejse, ville blive dyrere end hvad det koster at leje lastbilen. I morgen kommer de måske De instrumenter man har her, er Teektronix: sweeper, scop, demodulator. Kinesisk efterligning af Teektronix
1802 oscilloskop. Kinesisk produceret signalgenerator.
De to sendere befinder sig på tredje sal med køleanlæg ovenover.
I kontrast til det hjemlige: vi fandt netledninger, forlængerledninger, lavet af den type glansgarn man brugte før
1950 herhjemme. Strømfordelings stik på træbrædder i mere eller mindre opfindsomme opstillinger med
modificerede netstik. Toilettet er et hul i gulvet med mulighed for oversvømmelse.
Sendernes ventilationssystem er af kinesisk design. På trods af at ude-temperaturen kun var omkring 5 grader,
var kølevandets udgangstemperatur 97 grader, så de får problemer når sommerens temperatur kommer op
omkring de 40 grader.

Mandag d. 16/1.
Sweep af combinerfiltre. Hiltmann mangler sine to input (tilpasning og gennemgang)- de har kun eet.
Den ene antenneomskifter var brændt fordi kineserne havde startet senderen uden at være klar over, at
håndtaget skal trækkes helt i bund før stikket helt er på plads.
Stor diskussion med mindst 10 kinesere. (De fik pudset sårene i stikkene, så det kom til at køre igen).
Vi kunne ikke starte senderne fordi man var i gang med en Tv optagelse i studierne nedenunder. I Danmark har
vi en automatisk net-spændingsregulator i senderne. Her var det en tekniker der manuelt betjente en stor
udvendig regulator.
Senderne afviger lidt fra de danske, idet man bruger 6,5 MHz billed/lyd afstand. Derfor skulle der bruges en
speciel demodulator (AMF) og en anden gruppeløbetids korrektion.
Stationen er forsynet med en FM radiofoni sender.
to VHF Tv sendere.
to UHF Tv sendere.
20 tekniske medarbejdere passede disse, altid med to mand på vagt.
Man lavede også lokale Tv udsendelser, så i alt var >200 personer beskæftiget.
Jeg gav de "Telecom" kuglepenne og blyanter jeg havde med til Mrs. Feng (ingeniør) til fordeling, jeg mente ikke
at kunne styre fordelingen til så mange.
Kineserne havde selv prøvet at justere combinerfiltrene ved at afstemme til minimumeffekt i
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belastningsmodstanden - Hiltmann rystede på hovedet.
Vi konstaterede begyndende rustangreb i senderne.
Det var uhyggeligt koldt, trods to par bukser, to strikketrøjer, tre par sokker plus overtøj. Et under hvis vi ikke
bliver syge. Måske takket være Mr. Lin's c-vitaminer. (Vi havde fået i Beijing.)
Afhentet på hotellet af Mr. Ren, afleveret kl. 16 - 17. Mr. Ren's kone er lærerinde for 4 - 5 års børn. Måske kan vi få
børnebilleder, de er så "nuttede".

Tirsdag d.17/1.
Arbejdede med senderne. Mr. Ren dukkede op i aftes kl. 11 med instrumenterne.
Vi fik nogle fisk, der lignede ål, men kun 10 - 12 cm lange. Smagte ikke godt. Al mad er meget krydret. Det er
meget koldt.

Stationens antennemaster afviger en del fra hvad, vi er vant til

Onsdag d. 18/1.
Begyndte på acceptance test. Til tider op til 14 kinesere omkring os for at se til. De noterer allesammen hvad
vi gør. - men fra højre mod venstre. Alle er meget rare og flinke. Sikker på at de gør hvad de kan for os.
Meget meget koldt.
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Hiltmann justerede modulatoren. Jeg skiftede en U350 i meget fin diff gain og fase og billedbærebølge
fasemodulator. Men kurven +45 grader måske fordi AMF'en er speciel eller fordi det var uden SAW - filter og med
RX - gruppeløbetids korrektion

Torsdag d.19/1.
Helt færdig med senderne. I luften efterjustering af australsk diplexer. Der er stadig læk i antenne fødekablet.
Sightseeing: Zoo med panda og børn m.v. En flok piger ville tage fotos af os. Det fik de - og os af dem. Gav dem
nogle små dannebrog klistermærker. Vild jubel. Vi tog mange billeder fra bilen, det var en "News" bil, så vi kunne
komme ind overalt.
Prøvede telex til Danmark uden held. Købte en dug.
De sidste par aftner undervist Mr. Ren i Tv teknik, måleteknik.

Fredag d. 20/1.
Vi fik besked, at Danmark via Eckhart skulle have fået besked om forsinkelserne.
Instrumenterne kan ikke sendes herfra som bagage, fordi (tog-) stationen er under ombygning !
Tog går kun til Chendu om natten.
Justeret combiner idag.
Repareret powersupply til exiter. (En lille powersupply med en transistor og en trafo (potkærne) havde været
erstattet midlertidig af en udvendig strømforsyning. Der var kortsluttede vindinger i potkærnen, der var støbt
ind i araldit. En af kineserne havde bedt om at få potkærnen med hjem om aftenen. I dag kom han med den. Det
var lykkedes ham at skille den ad, vikle tråden af, lægge ny tråd på og samle potkærnen. Den virkede !. Det ville
have taget tre dage at få en ny trafo fra Tyskland.
Vi fik demonstreret et automatisk måleudstyr (ITS-signaler). Fyldte ikke meget Ligner meget Thompson udstyr.
Vi blev spurgt om vi ville se ud til et firma, der har to defekte LFM2'ere.
Skifter en exiter og en dummy-load.
Mrs. Feng bor på et opvarmet hotel, så hun fryser ikke om dagen Snakkede om at låne en Tv-bus til transport af instrumenter og os alle tre.
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Mødte en ung U.S.A.- student fra Pittsburg i hotellets restaurant. Han rejste alene og fortalte at Chungqing har 10
mill. indbyggere, 10.000 kommer til fra omegnen om måneden. 1½ mill. bor ingen steder. Det er officielle tal, så
det er nok i underkanten. Han studerede kinesisk på Beijing universitet og var ikke bange for at rejse alene, selv
om hans tegnebog for nylig var blevet stjålet. Pas lidt på i Beijing og Shanghai, ellers ok når man er udlænding og
stor nok !. Han snakkede fint kinesisk og ville hjem via den transsibiriske jernbane engang i juli. Han fik mit
kort.

Lørdag d. 21/1
Mr. Ren får omkring 400 RMD om måneden. Først herover skal betales skat. Normal løn for statsansatte er 100 200 pr. måned.

Søndag d. 22/1.
Min fødselsdag.
Havde en meget lang snak med Mr. Hu om Danmark. Viste billeder o.s.v. Han var meget interesseret. Det havde
han ikke vist på noget tidspunkt før. (Det viste sig langt senere, at han var et medlem af den delegation af
kinesere jeg var med til at modtage i Tåstrup og var med på rundtur i Kbh. Han har nok vidst at han skulle med).

R&S banket på hotellet om aftenen. Hiltmann var vært. Mødte her direktøren for Tv-stationen, en mege flink og
trivelig mand, der gerne ville en tur til Danmark.
Problemer med Tx 2. Også fejl i AMF'en.
Fin fødseldagskage med farlig smørcreme, som jeg klarede ved at insistere på at alle skulle smage. Så der blev
kun et lille stykke til hver -

Mandag d. 23/1.
Flere fejl i Tx 2, nu også fejl i sweeperen. Beslutter at blive 2 dage mere og udsætte til mandag fra Beijing. Det
giver os een dag mere der. Mrs. Feng og co. er meget interesserede i Spinner diplexerne og eventuelt
varmevexlere (de var blevet til overs i Danmark).
Meget stor banket med alle spidserne. 43 retter. Vi optrådte på fjernsyn. Fik gaver igen og blev lovet tape fra
udsendelsen. Mr. Hu fik mit slips med Tv2 mærke.

Tirsdag d. 24/1.
Final test på Tx 2. Meget højtidelig underskrift. Mr. One-more fra Beijing R&S kommer med potentiel kunde for at
se senderne. Jeg fortalte lidt om vores afgørelse i valget mellem R&S, Pye og NEC. Mrs. Feng var enig i, at R&S er
de eneste der kan lave ABC systemet. One-more fik vores pas til billetter - ikke rart.
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Onsdag d. 25/1.
Sightseeing fra 08:30. Den-Min kørte os til en park i nærheden af byen. Der skulle være varme kilder, men de var
gået i stå. Det var pokkers koldt. Om eftermiddagen pakkede vi i en hyret mini-bus og sagde pænt farvel. DenMin betalte Hotellet - så fik vi 5% . Pigerne på hotellet ville gerne have foto.

Torsdag d. 26/1.
Start kl. 5:30. Vi var blevet lovet at der var air-conditioning i bussen, men det var åbenbart et køleanlæg, der kun
kunne bruges om sommeren. Det var det koldeste hidtil.
Kl 21 var vi ved hotellet i Chendu. En frygtelig tur. Det var en slags hovedvej, men det føltes som en stærkt
befærdet gade i en by med alle de mennesker.
Undervejs oplevede vi at en stakkels mand var blevet kørt ned, hans ansigt var kørt helt af, så han var sikkert
død. Først da vi havde kørt i 20 minutter derefter, mødte vi en ambulance. Det var en af de oplevelser der
stadigvæk efter 23 år, står helt klart.
Prøvede at ringe hjem, men fik en mand i Randers flere gange. Til sidst bad jeg ham ringe hjem og hilse fra
Chendu Jeg fik aldrig en nøgle til værelset. Hver gang jeg skulle ind, blev jeg fulgt af en lille kineser.

Fredag d. 27/1.
Hiltmann tager penicillin som han sagde han altid havde med, ligegyldigt hvor han skulle hen. Begyndende
pande-og bihulebetændelse ?
Kl. 11 afgang til Chendu lufthavn. Uopvarmet ventesal med U.S.A. film med kinesiske undertexter .

Lørdag d. 28/1. Beijing.
Besøgte en sendestation med BBEF sendere. 2 x 10 kW VHF Tv.
NEC 30 kW UHF TV m. ABC
2 x 2 kW R&S FM
2 x 5 kW ny
Alle tiders middag i kinesisk restaurant. Mr. og Mrs. Pålsson (R&S ansat) og deres søn (svenskere) var med. (hun
var fra Caribien)
Indkøb i Friendship Store. Hiltmann købte silke-gulvtæppe.
Var snottet - værelset var meget varmt.
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Søndag d. 29/1.
Udflugt til "Den store Mur" og en Ming grav. Imponerende begge dele.
Stort tag selv bord. Blev på hotellet, de andre tog shuttel'en til Friendship Store'en.
I forgrunden: ing. Pålsson, (svensker), gift med damen med barnet overfor, hun er fra Caribien, ansat ved R&S
Peking.

Mandag d. 30/1.
Blev kørt til kontoret for at afregne. Jeg var ikke ansat i firmaet, så jeg fik "krigs-tillæg" oven i den normale løn fint. Derefter til BBEF. Mr. Wo viste rundt. Det første vi så, var 25 stk. 1 kW kombinerede lyd/billed sendere. De
lavede mange forskellige typer, også 50 kW ssb kortbølge. Kinesisk producerede klystron kamre . Fint lavet men
med mange grater – dårlig finish Tilbage til kontoret hvor der var møde med to mand fra Beijing Tv. De var meget interesserede .
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Check-out kl. 17, taxa til lufthavnen.

Hotelpigerne i Chungquing insisterede på at få et foto ved afrejsen Det skal da også lige nævnes, at jeg etn tid efter turen til Kina, blev inviteret til at være med til at vise en
delegation af Tv-folk fra Kina på rundtur i København. Der var nok en halv snes mennesker.
Jeg havde truffet en del af dem i Kina. De var meget høflige og nysgerrige over alting. Men, at de ikke havde ret
mange penge med hjemmefra, kom frem, fordi de gerne ville tage sourvenirs med hjem – men de var overalt for
dyre. Indtil vi kom forbi en frimærkeforretning – der købte de en del konvolutter med brugte danske frimærker,
dem delte de imellem sig -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forsidebilledet

Viser toppen af Mejrup-masten i sne og is. Nederst den store Kathrein FM-antenne og helt foroven den 22 meter
høje glasfiber beskyttelses cylinder for den; mekanisk, noget mindre sendeantenne til kanal 10 Tv.
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Der blev da heldigvis tid til en spadseretur på et lille stykke af ”Den store mur.
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Ny begivenhedsredaktør i EDR
OZ0J, Jørgen har tilbudt at være begivenhedsredaktør på kalenderen på EDRs
hjemmeside, www.edr.dk.
Formålet er, at begivenheder der er for radioamatører rundt omkring i Danmark
og enkelte hamventions i verden kommer ind i kalenderen. Det samme gælder
lokalafdelingers generalforsamlinger, foredrag (med gæster) og andre
arrangementer, så de danske radioamatører kan få et overblik over diverse
begivenheder o.l.
Har du eller din lokalafdeling en begivenhed, der gerne må spredes udover egen
QTH, så send en beskrivelse incl. dato, tid, sted (adresse) til OZ0J på
kalender@edr.dk
OZ0J skal nok sørge for, at begivenheden kommer ind i kalenderen, om end det
ikke nødvendigvis sker 5 min efter, at e-mailen er modtaget.

Post fra ”varme” lande – eller de kolde
Af OZ0J, Jørgen Rømming

Som du har kunnet læse i tidligere udgaver af RDE-Posten, så har EU (den Europæiske Union) sat grænsen for
told ned fra DKK 80,00 til DKK 0,00 pr. 1. juli 2021.
Det rammer nu også andre ”varer” end de små pakker fra kinersermanden, idet bl.a. QSL kort tjek til Norge og
retur samt modtagelse af DXCC diplom fra ARRL begge har givet problemer i tolden. QSL kortene kom vist
igennem told efter noget besvær, mens DXCC diplomet kostede et gebyr til PostNord samt 25% dansk moms af
gebyrets pris. ARRLs pris for selve det fysiske DXCC diplom inkl. fragt er p.t. USD 27,00 uden gebyr for at få
opdateret QSO’er. Med importgebyr til PostNord og dansk moms, så vil et enkelt DXCC diplom koste i omegnen
af DKK 370,00, hvis man kun bestiller et diplom. Jf. ARRLs hjemmeside så er det muligt at bestille op til 4 DXCC
diplomer i en forsendelse til USD 15,00. den samlede pris bliver selvfølgelige højere, men der betales kun et
gebyr til PostNord (DKK 160,00) uanset om man modtager 1 eller 4 diplomer.
ARRL er blevet informeret om, at EU har indført disse nye toldregler. Det vides ikke, om ARRL kan lave om på
deres forsendelsesprocedure, men når det rammer radioamatører i alle 27 EU lande, så er ARRL forhåbentlig til
at tale med. Almindelige breve er – indtil videre – undtaget fra importmoms og importgebyr.
Bemærk i øvrigt, at EU's nye toldtiltag gælder andre produkter fra fx ARRL, såsom WAZ diplom og DXCC
Challange Award, og det vil sikkert også ramme fysiske diplomer fx CQ-zone Award fra CQ Magazine.
Den gode nyhed er, at flere af de større shoppingsteder er begyndt at beregne 25% dansk moms. Jeg har testet
eBay og AliExpress, og de beregner begge 25% af det køb, som man lægger i indkøbskurven. For begge steder
vises momsen, inden man tjekker ud. På Banggood skriver de, at prisen nu er inkl. moms ved salg til
medlemslande af EU.
Reglerne er, at betaler du moms ved købet direkte til sælger, så skal dine varer ikke fortoldes af PostNord eller
andre. Udfordringen er så dels, hvordan ”man” kan se det på forsendelse, og dels hvordan de forskellige
fragtfirmaer i Danmark vil lade være med at fortolde varerne.
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Hvis du har eller får nogle erfaringer omkring køb uden for EU med levering efter 1. juli 2021 med eller uden
moms og med eller uden importgebyr, så send gerne en lille notits eller artikel om dine oplevelser. Send den
gerne til info@rde-posten.dk

Ham Radio Deluxe Newsletter | 11-July 2021
Greetings! I hope you are all safe and well.
The purpose of this newsletter is to let you know what we are working on and what we hope you will see by
year’s end.

Up Front and Above the Fold
If you are receiving this email, you are among the nearly 40,000 hams who have purchased Ham Radio
Deluxe since 2012. About 10% of you have not upgraded to the latest version and activated your new software
activation key since we upgraded to a new key management system in mid-2019. If you need to retrieve your
software activation key, please visit https://keyretrieval.hamradiodeluxe.com and obtain it using the email
address you are receiving this email to. [Note: Remember, some of you used aliases like arrl.net for your
purchase and are receiving email to your ‘real’ email account.]

Yaesu Advisory
A few months ago, we started receiving support calls indicating that Rig Control was having trouble
communicating with the FTDX101DMP/D. We were no software changes, and we could not track down a
software problem. We contacted Yaesu and they found a problem with the radio firmware (likely introduced
in April 2021) that caused problems with the RS232C port. Our beta testers confirmed this.
On 14-May 2021, Yeasu released the “MAIN: V01-22” firmware for the FTDX101MP/D that resolved a problem
described as, “Fixed a CAT command error when using the RS232C port.” Our beta testers have confirmed
that this problem has been fixed. (Many thanks to Yaesu for their partnership in this.)
Yaesu has asked us to recommend that customers upgrade to the “MAIN: V01-22” firmware on the
FTDX101MP/D and to the “MAIN: V01-08” firmware for the FTDX10. Our beta testers are not reporting any
connection problems with these firmware versions on these radios.

Label Printing Success in v6.7.0.357
We are very pleased with the customer feedback we have received on the QSL and address labeling.
[Editorial note: I purchased every single type of labels stock and personally tested each one.] The labels
now print without the need to “tinker with the settings until looks right.”
That brings us to…
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What is Coming Next for Ham Radio Deluxe?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3847: Not all QSOs are printed when there are many QSOs for a given callsign
3877: Modern format doesn’t take the full width of a label
3856: “Use Month Text” box is not saved
3878: Print labels dialog displays the incorrect number of labels per sheet
3794: Ability to print directly on a card (enhancement)
3828: Ability to print labels pre-sorted for ARRL outgoing bureau (enhancement)
Rig Control and Logbook Topics
3853: Some modes for a few radios (like the FTDX101) are correct in Rig Control, but they do not log the
correct mode in Logbook
3806, 3783, 3764: Items related to the ICOM IC-705
3846: Investigating one item related to the FTDX10
3822: County awards totals do not reflect Counties that contain non-alphabet characters
3879: Updating the modes table to include Q65 and a couple others
3851: Issues with the UDP broadcast parsing in some cases
3852: Empty fields being exported to ADIF with bogus data
NEW Item – 3714: Adding WSIs for Grid, State, CQ Zone, ITU Zone, Continent, County, and WPX Prefix

Timing of Release
We would like to get this release out by the first half of August 2021. This will give us some time to work on
some exciting things we are planning for the last release of the year.
All those who have purchased Ham Radio Deluxe at any time in the past should download and install this
version to benefit from these improvements. You are entitled to them. Our clients who are covered by an
active Software Maintenance and Support period are entitled to Feature Enhancements.
Please watch these newsletters for updates. Pass these updates along to your friends.
Newsletters will also be posted on our website's blog at:
https://www.HamRadioDeluxe.com/blog/
Thank you es 73 de Mike, WA9PIE, VK4EIE
HRD Software, LLC
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QST august
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EDR,s sommerlejr 2021
Af Allan, OZ5XN

Så er sommerlejren vel overstået. Lejren blev åbnet af EDR’s formand OZ4VW, Arne som i øvrigt gæstede
sommerlejren igen for første gang i 40 år. Det blev til en uge med relativt godt vejr – måske lidt rigeligt varmt
de første dage. Campingpladsen havde arrangeret et separat område til os med rigtig god plads og vi fik fine
rabatter på overnatningerne. Vi var vel op til omkring 25 enheder da det peakede, desværre lidt færre end
forventet. På programmet var et spændende besøg med foredrag om Femern tunnelprojektet, hvor Femern A/S
velvilligt havde stillet en guide til rådighed. Umiddelbar forinden, havde EDR’s Lollandsafdeling OZ1LOL
inviteret på en kop kaffe og et hyggeligt besøg i afdelingen, der ligger i samme nabolag i Rødbyhavn. Ellers var
der rævejagter, både for de garvede jægere og små daglige lokale jagter hvor uøvede kunne deltage – kyndigt
instrueret af bl.a. Villy OZ6KH. OZ1FKU, Ole holdt et lille foredrag /demo om QRP og hjemmelavede
afstemningsled til god inspiration for tilhørerne.
Lidt radio blev det også til. OZ7IS Ivan, havde rigget en lille 5-6 meter mast til med en 8 elm. Yagi til 70 cm og
en lille 23 cm beam. Det blev til en del FT8 forbindelser på 70 cm til bl.a. F, ON, G, GM, SM6, DL og ja, måske har
jeg glemt nogen. En enkelt på 23 blev det vist også til. Og så hørte Ivan den færøske 70 cm beacon OY6BEC på
70 cm for første gang i vistnok en del år. Ganske godt.

Jørgen OZ7TA, havde medbragt sine hjemmebyggede 122 GHz transceivere og demonstrerede hvordan
systemerne var opbygget og virkede. Alle kunne prøve det og OZ7IS og undertegnede havde vores første 122
GHz FM duplex QSO, på en afstand af omkring 150 meter. Og det virkede.
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For første gang i mange år, deltog også Beat HB9ATU / OZ9ATU igen på sommerlejren med sin datter Natalie.
Ellers stod den på masser af hygge, socialt samvær, badeture og selvvalgte udflugter. Sommerlejren afsluttedes
som sædvanlig fredag aften med fælles spisning, hvor vi havde arrangeret bestilling og fælles indkøb af
lækkert meget højt belagt smørrebrød fra den lokale Meny. Som sædvanligt var der også lotteri, med mange
fine gevinster. Vi takker vore sponsorer EDR, MWE electronic, PH-EL og Sikring ApS, OZ1JOV John samt flere
private bidrag fra amatører og XYL’s.

Ingen meldte sig til at afholde sommerlejr næste år, og dette års arrangører genopstiller ikke. Måske er det
også Fyn/Jyllands tur igen? Vi håber at nogen melder sig.
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OZ August 2021
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HUSK: at dette fantastiske blad er for medlemmer af EDR, er du endnu ikke medlem, så skynd dig at blive det
og få muligheden for b.la at læse dette blad, samt en hel masse flere fordele som radioamatør i Danmark!
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Radcom august
Yaesu FTdx10 HF+6m+4m – Good value and top-class performance says
Peter Hart, G3SJX
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Invitation til
Åbning af Sound Art Lab og OZ3EDR
Peter Bangsvej 17B, 7600 Struer
Fredag d. 27 august 2021 kl. 16 åbner Sound Art Lab for første gang for offentligheden.
Du er inviteret til at deltage i den officielle åbning kl. 16.00-18.00. Der vil være taler, drinks og mulighed for at
opleve de nye faciliteter.
Sound Art Lab er et produktions- og udviklingsmiljø for lydkunst i lydens by, Struer. Vi har til huse i B&O’s
tidligere administrationsbygning, der over det sidste års tid er blevet istandsat med topmoderne lydstudie,
værksteder, undervisningsfaciliteter og meget mere.
Åbningen afholdes i samarbejde med Radioamatørforeningen OZ3EDR, der allerede er flyttet ind i Sound Art
Lab – i lokaler hvor foreningens aktiviteter begyndte for 75 år siden.
Her vil der ligeledes være mulighed for at se de nye lokaler.
Åbningstalen holdes at Struers borgmester Niels Viggo Lynghøj.
I weekenden d. 28-29 august vil der være åbent hus i Sound Art Lab og i OZ3EDR fra kl. 10-16.
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OX3LX på QO-100 satellit
Af OZ0J, Jørgen Rømming

OX3LX, Bo blev fredag d. 30. juli 2021 rapporteret som QRV på QO-100 satellitten både som nyt kontinent
(Nordamerika) og nyt DXCC (Grønland).
Bo er p.t. QRV fra Tasiilaq på Grønlands østkyst og for IOTA jægerne er det NA-151. Bo har rapporteret, at han
måtte prøve flere QTH’er, før det lykkedes at se QO-100 satellitten. Satellitten er kun eleveret 1,9 grader fra Bos
QTH.

QTH til QO-100 satellitten, en GSM hytte i udkanten af byen. Foto OX3LX
Og med hjælp fra OZ2OE, Ole skal et QSL kort indeholde disse informationer:
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Man kan læse lidt mere på https://twitter.com/remcodenbesten/status/1421140010183573507?s=21
Bo uploader selv sin log til Clublog inkl. satellit QSO’erne. På Clublog ligger QO-100 QSO’erne under
og du kan søge i Bos log via
Skulle du være blevet ”bidt” af en satellit, så kan du se OZ2OE, Oles foredrag på http://oz6hr.dk/radiogruppen/foredrag/
Tak til OZ5WU, Michael for tippet og OZ2OE, Ole for information vedr. QSL kort.
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