
Vejen til sendetilladelsen eller fra knægt til voksen.  
Nogle historier fra min barndom og ungdom. 

 
Poul Kristian Svanholm Rosenbeck 

 

 
Mit Konfirmationsbillede. 

 
Indledning. 
Jeg er krigsmodel, født i sommeren 1941, på landet i Nordjylland. Mit kendskab 
til krigen direkte kommer fra nogle få erindringer fra det sidste krigsår, hvor jeg 
var 3½ år gammel. Jeg mener at jeg kan huske at jeg sad på min fars arm ude i 
baghaven og så flyvere jagte efter hinanden. Vi boede ca 25 km sydøst for 
Aalborg, hvorfor det ofte hændte at flyvere befandt sig i luftkamp netop over 
vores område. 
Svagt erindrer jeg også en telefonmand siddende i en telefonmast ude på vejen 
med armene rakt i vejret. Årsagen hertil har jeg fået fortalt, skulle være engelske 
flyvere på vej ud over havet ved Øster Hurup. De kom lavt ind over mine 
forældres landejendom, der er beliggende 25 km inde i landet ud for Øster 
Hurup og Dokkedal. 
Her i en lille landsby ved navn Svanfolk brugte jeg mine første leveår til leg og 
med at hjælpe lidt til på gården. Jeg var med til at trække køer hjem og fodre 
kalve og grise, så jeg fik en rigtig landlig opvækst. Jeg selv er den ældste ud af 
tre søskende. Vi gik i den "stråtækte" i nabobyen Skibsted. Derefter fortsatte jeg 
på Realskolen i Bælum og fik, 26. juni 1957, det man dengang kaldte en 
Realeksamen. 
 
Derfor blev jeg vild med elektronikkens mysterier. 
Mine allerførste eksperimenter indenfor elektronikken begyndte da jeg var 
omkring 8 år gammel. Jeg eksperimenterede med ringeapparater. Senere lavede 
jeg selv små elektromagneter af kobbertråd viklet på en tilfældig bolt. Ved hjælp 
af en magnet, en hjemmegjort kommutator bestående af nogle kobberstykker, og 
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et interimistisk ophæng, lykkedes det mig at fremstille en lille motor. Dens 
virkningsgrad var nok så som så, men den kørte, selvom den havde et stort 
strømforbrug. 
Jeg kom meget tit op til nabobyen Skibsted, til en mand der hed Jens Dahl. Han 
var arbejdsmand, men var også meget interesseret i elektronik. Han indførte mig 
i elektronikkens mysterier, og vi konkurrerede om hvem der kunne bygge det 
bedste krystalapparat. Senere, da jeg var blevet videreuddannet indenfor 
elektronik, var det mig der satte ham ind i den nyeste teknik. 
Det var også hos ham jeg konstaterede, at vand kan lede elektrisk strøm. Han 
havde ikke indlagt elektrisk lys i sit hus, men anvendte petroleumslamper. Dog 
fandtes der en enkelt pære i stuen, ligesom han havde lavet elektrisk lys på sit 
værksted. Dette lys blev drevet af nogle akkumulatorer i glasbeholdere. 
Akkumulatorerne blev opladet af en dynamo trukket af en gammel dieselmotor 
med kun en cylinder. 
Omtalte akkumulatorer samlede sommetider snavs i bunden, og da de var åbne 
kunne pladerne tages op og skylles. Dengang var der ikke noget der hed miljø, 
man hældte bare den gamle syre ud på jorden. 
Lige ved huset løb en lille bæk, hvori vi skyllede akkumulatorpladerne. Her 
opdagede vi, at når vi sænkede pladerne ned i vandet, opførte de i bækken 
svømmende hundestejler sig mærkeligt. Vi undrede os over hvorfor fiskene 
opførte sig sådan, men fandt ikke nogen årsag hertil. Jeg fandt så flere år senere 
ud af, at vandet jo nok virkede som elektrolyt, og at det måtte være nogle svage 
strømme som fiskene reagerede på. 
 
En ung knægts fantasier. 
Min bedstefader ejede Svanholmsgård der lå midt i Svanfolk by. Stuehuset lå på 
den ene side af vejen noget lavere end de trelængede avlsbygninger, der lå på 
den anden side af vejen. Jeg var tit oppe på gården, da mine forældres 
landejendom kun lå få hundrede meter længere nede af vejen mod Bælum. Jeg 
kan huske at min bedstefader og jeg gik op på stuehusets tag, hvor der var en 
udsigtsplatform med gelænder om.  
 

 
Udsigtsplatformen som den ser ud i dag 
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Heroppe fra kunne min bedstefar se ud over gårdens marker. Ja vi kunne se helt 
ned til Kongerslev og mod øst helt ud til Øster Hurup og Kattegat. Herfra kunne 
min bedstefar så holde øje med om tjenestefolkene lavede noget når de kørte 
med de hestetrukne landbrugsredskaber. Hvis de holdt for lange pauser fik de 
det at vide når de, efter fyraften, var bænket om det lange bord i folkestuen, hvor 
man indtog sin aftensmad. Her i denne folkestue sad man også om aftenen, både 
min bedstefar og bedstemor samt alle gårdens tjenestefolk. Jeg kan huske at når 
jeg var med min far og mor deroppe og vi sad der i folkestuen, så strikkede 
damerne og mændene spillede kort eller læste i en bog. Nogle lavede også 
forskellige husflidsting eller reparerede nogle redskaber. Der var jo ikke noget 
der hed fjernsyn den gang og på radioen var der ikke så mange programmer at 
lytte til. Man hørte dog dagens nyheder via Kalundborg langbølgesenderen. Jeg 
kan huske at mine bedsteforældre havde et stort leksikon med flere bøger. Disse 
bøger studerede jeg meget flittigt. Jeg var især fashioneret af billeder og artikler 
fra Afrika, hvor der fandtes menneskejægere og kannibaler, der fangede og 
spiste hvide mennesker. Det var beretninger som var fortalt af undslupne 
ekspeditionsdeltagere. Jeg havde nok ikke godt af at læse den slags litteratur i så 
ung en alder. Jeg kunne somme tider vågne op om natten badet i sved. Jeg havde 
drømt om disse menneskejægere og var i drømmen blevet taget til fange. 
Heldigvis slap jeg så fri når jeg vågnede. Nogle mere sjove fantasier kunne jeg 
have omkring nogle af de gravhøje, som man kunne se fra min bedstefars 
udsigtsplatform. Jeg har hørt historier om at der i meget gamle dage fandtes en 
underjordisk gang fra Svanfolk og ned til herregården Randrup, der også spiller 
en rolle i vores familie idet en af mine forfædre Ludvig Rosenbeck, der var 
godsinspektør på Lindenborg, blev gift med en datter fra Randrup. Denne datter 
hed Laurentze Hvass. 
 
Hvad lavede jeg så som dreng. 
Den gang i 1940-50`erne ude på landet var der ikke så meget man kunne få tiden 
til at gå med. Der var ikke fjernsyn og i radioen var der ikke så meget der var 
børnevenligt at lytte på. Jeg havde dog da jeg var i konfirmationsalderen 
begyndt at eksperimentere med nogle gamle radioapparater jeg havde hentet i 
Skørping ved noget familie, Alex Ertmann, der solgte og reparerede 
radioapparater. Jeg havde købt en Unica batteriradio med ”fiskerbølger” som jeg 
lyttede på. 
Nede i Svanfolk bakker boede en af mine skolekammerater, ”rødberg” kaldte vi 
ham. Det var et øgenavn, som vi alle mere eller mindre måtte finde os i den 
gang. Hans rigtige navn var Ove Jensen. Ham var jeg tit nede og lege med. Hans 
forældre havde en lille ejendom ved siden af en skydebane som hjemmeværnet 
havde i bakkerne. Her på denne skydebane tilbragte vi megen tid med at lede 
efter afskudte projektiler som vi smeltede bly ud af til lodder for fiskekroge. 
Dette var ofte så interessant at vi somme tider glemte tid og sted. Jeg havde fået 
besked på at jeg skulle være hjemme inden det blev mørkt, hvilket ikke altid 
lykkedes. Jeg kan huske en gang jeg kom sent hjem og gik ind i kostalden til 
min far. Han så meget vred ud, da det ikke var første gang jeg kom for sent 
hjem. Resolut snuppede han mig og nu fik jeg nogle ordentlige klask i bagdelen. 



Dette foregik nede i grebningen bag ved køerne, så jeg var godt indsmurt i 
kolort da jeg endelig slap fri. 
Jeg legede også med en dreng der hed Svend. Jeg mener han hed ”bette Svend”. 
Hans far kaldte man ”Jeep Harald”, hvorfor aner jeg ikke. Han havde måske en 
gang haft en jeep eller hvad ved jeg. Svends far havde en sandgrav hvor vi 
legede røvere og soldater. Vi havde lavet nogle befæstninger på hver sin side af 
sandgraven og skød nu på hinanden med korkpropper. Vi havde lavet en kanon 
af vandrør som havde gevind i den ene ende. Her kunne man så skrue en prop 
på, så røret blev lukket. I proppen var boret et lille hul hvor lunten til et par af de 
blå kinesere man lovligt kunne købe den gang stak ud. I rørets anden ende 
pressede vi en korkprop eller kartoffel godt ind i røret. Der blev så taget sigte og 
lunten antændt. Det var et under at ingen af os kom til skade. 
 

 
Luftfoto af mit barndomshjem taget i 1950`erne. I indkørslen til venstre for 
stuehuset løber jeg, efterfulgt af min søster Karen Birthe, ud til vejen for at 
se nærmere på den lavtgående flyver der lå og kredsede rundt. Pudsigt nok 
var det hos Kastrup Jensen luftfoto og Aalborg Airtaxi jeg en del år senere 

tog mit privatflyvercertifikat 
 

Jagten på en læreplads. 
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Efter at have gået i den stråtækte kommuneskole, der lå i Skibsted. Her var det 
lærerinde frøken Sigrid Kragh og førstelærer Johannes Kåsgård der underviste 
os. Lærer Kåsgård mente at jeg og min kusine Hanne, hvis forældre boede i en 
landejendom på Bælumvejen lige før mine forældres, begge var dygtige nok til 
at fortsætte på realskolen i Bælum. Her begyndte vi så I 1956 og gik ud med 
realeksamen i 1959. Jeg ville gerne i lære som radiomekaniker, men det var ikke 
let at få en sådan læreplads. Der var kun få radioværksteder. Ham jeg kendte 
lidt til hed "Radio Johan" og havde værksted i Gudumholm. Han kom rundt til 
bl.a. cykelhandleren i Kongerslev, hvor han en gang om ugen reparerede de 
hertil indleverede radioapparater. Her kunne det ikke lade sig gøre at komme i 
lære, da han kunne klare det hele selv.    



Andre "radiomænd" var urmageren i Bælum, Guldhammer hed han. Det var for 
ham et godt efternavn, idet han var uddannet guldsmed. Han havde også bygget 
og solgt radioer i mange år. Hans radioværksted hed Bælum Radiofabrik. 
Vistnok et navn fra dengang man selv skruede apparaterne sammen på 
bestilling. Disse apparater kaldtes retmodtagere, og var med tilbagekobling så 
det hylede og fløjtede både i ens egen modtager samt alle naboernes, når man 
indstillede på en station. Her var der heller ikke mulighed for en læreplads, idet 
han havde indskrænket sig til kun at reparere ure og sælge sølvtøj. "Radio 
Johan" fra Gudumholm kom i øvrigt også her en gang imellem for at reparere 
nogle apparater for ham. At jeg så senere skulle befinde mig i hans butik og 
værksted som selvstændig radiomekaniker er en helt anden historie, hvorom 
fortælles senere i artiklen. 
 
Endelig i lære. 
Når man ikke kunne få moreller, måtte man jo tage kirsebærrene i stedet for. De 
lignede jo trods alt hinanden en hel del. Så endelig fik jeg en læreplads, godt nok 
som elektriker, men der var jo også en del elektronik i dette område. 
Mine forældre kendte et ægtepar på Nørre Kongerslev Kær, (min mor stammede 
derude fra). Dette ægtepar kendte tilfældigvis N.P.Ryø, der ejede det gamle 
Aalborgfirma Ryø El. Ved deres mellemkomst lykkedes det mig så at få en 
læreplads som elektriker. Jeg skulle i lære i firmaets Storvorde afdeling, der 
bestyredes af overmontør Jens Christensen. For at komme til Storvorde måtte 
jeg køre på knallert eller rejse med tog. Om vinteren rejste jeg med 
"Hadsundpeter" som vi kaldte de små røde lyntog der kørte på privatbanen 
mellem Aalborg og Hadsund. 
 
Oplevelser med Hadsundbanen. 
Der var et trinbræt, (holdeplads), 
et par kilometer fra mine forældres 
landejendom. Stedet hedder 
Bjerregaarde og havde en 
karakteristisk udformet læskærm 
som blev brugt på Ålborg–
Hadsund jernbane. Banen bruges I 
dag som cykelsti og det sjove 
læskur er for længst fjernet. Her 
cyklede jeg ned hver morgen ved 
sekstiden, for at tage toget til 
Storvorde, hvor jeg skulle møde 
klokken syv. Efterhånden blev jeg 
en god fast kunde ved jernbanen. 
Jeg opnåede den status at jeg 
kunne stige af og på ude på 
jernbanelinien, hvilket sparede 
mig for en hel del kilometer hver 
vej. Ak ja, den service man fik 
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dengang er for længst borte. Adskillige af togførerne var så venlige, at hvis jeg 
en dag var lidt sent på den, ja så oplevede jeg ofte at se toget holde fuldt oplyst 
en kold vintermorgen, i snestorm, derude midt på banelinien. Det ventede 
såmænd på lille mig, der stred sig frem gennem snestormen ned ad bakken til 
banelinien. Dengang var der ikke noget der hed at gå på teknisk skole i 
dagtimerne. Nej det foregik skam om aftenen, på aftenskole inde i Aalborg, i 
vinterhalvåret. Jeg måtte så, efter fyraften, tage toget fra Storvorde til Aalborg 
flere aftener om ugen, for at gennemføre den boglige side af elektrikerstudiet. 
Skolen sluttede omkring klokken ti om aftenen, hvorefter jeg ilede ned på 
banegården for at tage toget hjem. Jeg var så hjemme omkring klokken elleve 
om aftenen, hvor jeg så skulle spise aftensmad. Derpå snakkede jeg lidt med 
mine forældre eller eksperimenterede lidt med el. Men ellers var det på hovedet i 
seng, idet jeg skulle tidligt op dagen derpå for at nå toget til Storvorde. Jeg skal 
lige indskyde at den gang arbejdedes der skam også om lørdagen, så det var seks 
dage om ugen jeg rejste frem og tilbage med toget. 
Det var ofte et problem med omklædning når man skulle på teknisk skole. Når 
jeg var på værkstedet var det nogenlunde nemt. Her måtte jeg vaske mig i 
mesters badeværelse og skifte til skoletøj. Men mange gange, når vi arbejdede 
ude, blev jeg sat af ved nærmeste jernbanestation. Det kunne være Sejlflod, 

Gudumholm eller 
Klarup. Her måtte jeg 
så klæde mig om og få 
vasket det værste 
snavs af. Dette skete 
på stationens toiletter, 
hvor der kun var koldt 
vand. Ofte blev det 
kun til lidt vand i 
ansigtet, for at fjerne 
det værste snavs. Jeg 
kan huske at jeg flere 
gange har vasket mig 
og klædt om, inde på 
sportspladsen der lå 

mellem Klarup og Romdrup. Her var der en udendørs vandhane, jeg kunne 
vaske mig ved. Herefter skulle jeg gå eller løbe omkring en kilometer til Klarup 
for at komme med toget. Man hærdedes efterhånden, specielt når man hele 
dagen havde været med til at lave luftledning, eller reparere gravemaskiner på 
Pindstrup Mosebrug ved Gudumholm. Gravemaskinerne kørte på omkring 500 
volt højspænding. Det var nogle gevaldig store elmotorer, der startedes op med 
en igangsætter der bestod af nogle store drejemodstande. Efterhånden som man 
gravede sig gennem mosen måtte vi så oprette nye højspændingsstrækninger. 
Jeg sad altid ude foran hos togføreren på den varme motorklap. Det måtte man 
vist nok ikke, men det gik man ikke så højt op i den gang. Jeg kan huske at når 
togføreren skulle spise sin madpakke sagde han til mig ”kan du ikke lige holde 
håndtaget her så jeg kan få fat i min madpakke”. Så var det mig der passede 
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farten medens togføreren fandt sin madpakke. Hans kaffe var i en flaske med 
patentprop. Den var anbragt oppe i en kasse oven over forruden, hvori der var en 
beholder der indeholdt varmt kølevand fra motoren. Kaffen var derfor altid på 
den rette temperatur. 
Nogle gange, når jeg stod på toget ved 22:00 tiden om aftenen i Ålborg, måtte 
jeg dele pladsen med kongelige personer. På Kongstedlund mellem Kongerslev 
og Smidie boede Grev Castenskjold der var gift med prinsesse Dagmar, der var 
søster til kong Christian den tiende. De rejste tit med toget fra Ålborg til 
Kongerslev. De sad ofte ude foran ved togføreren. Prinsesse Dagmar satte sig i 
en af de to sæder der var anbragt i hver sit hjørne af førerkabinen. Grev 
Castenskjold satte sig på motorkassen og snakkede med togføreren. Når de kom 
til Kongerslev steg de ud og sagde pænt farvel og ønskede god tur. 
 
"Egen radiostation". 
Medens jeg var i lære som elektriker, anvendte jeg al min fritid til at 
eksperimentere med elektronik. Jeg havde sat en højttaler med en omvendt 
højttalertransformator til en radio`s grammofonstik, og kunne nu anvende denne 
som mikrofon. Jeg skiftede så mellem musik og tale og lavede således min egen 
lokale radiostation. Jeg transmitterede via ledninger rundt i huset. Radioen jeg 
anvendte havde 2 stk UBL21 rør i push-pull, så den kunne godt, i hvert fald i 
den tids målestok, levere lidt udgangseffekt. Udgangssignalet havde jeg 
transformeret op ved hjælp af omvendte højttalertransformatorer, således at det 
blev til et liniesignal med høj spænding og lille strøm. Dette for at undgå tab 
over de store afstande. Selv helt ned til naboen, der boede en kilometers vej 
borte, "sendte" jeg radioprogrammer. Her anvendte jeg markernes hegnstråd 
som den ene leder og jord som den anden. I den anden ende af linien sad der så 
en modsat vendt højttalertransformator, der nedtransformerede signalet til 
almindelig højttalerniveau, 3-5 ohms impedans. Musikken lød vældig godt, 
syntes vi, selvom kvaliteten langtfra var på højde med det niveau vi har i dag. 
Da jeg ofte eksperimenterede til langt ud på natten, havde jeg, for overhovedet 
at komme op om morgenen, ombygget en stor radiogrammofon med diverse 
timere og vækkeure. Jeg kunne således falde i søvn til musik, der automatisk 
slukkede efter en vis tid. Om morgenen blev jeg vækket af et stort bil tudehorn 
der tudede i nogle sekunder, hvorefter radioen startede og spillede musik. Jeg 
havde for i øvrigt også lavet et hustelefonanlæg op til mit værelse, men det 
kunne ikke ringe højt nok, når mine forældre forsøgte at vække mig. 
 



 
Mit Hjemmebyggede Hustelefonanlæg. 

 
Da jeg begyndte på min læreplads fik jeg en ny grøn knallert af fabrikatet 
Skylon. Denne ombyggede jeg straks til et omkørende "juletræ", med 
instrumentbord og påbygget akkumulator. Det var lige før lysspolen var ved at 
blive overbelastet, men flot så det ud med alle de kulørte kontrollamper. 
 
Ud på "Fiskerbølgen". 
Det var også på den grønne Skylon knallert, jeg en kold vinterdag med megen 
sne og 15 graders frost, kørte helt til Skørping til Alex Ertmann, (noget familie 
langt ude). Her så jeg på en Unica radiomodtager, der kunne tage kortbølger og 
fiskerbølger. 
Jeg købte radioen, og fik den pakket på knallerten og så gik det hjemover igen. 
Modtageren kørte på batterier så jeg havde købt både anodebatteri og 
glødebatteri. Rørene der sad i den var de røde i serien DK, DF og DL typerne. 
Det blev dog for dyrt med alle disse batterier, så jeg anskaffede en såkaldt 
eliminator. Det var en slags strømforsyning, der tilsluttedes lysnettet og så 
kunne afgive de nødvendige anode, gløde og gitterspændinger. 
Jeg lyttede nu flittigt på bl.a. Lyngby Radio og hørte samtaler til og fra skibene. 
Jeg hørte mange samtaler og førte ligefrem logbog over hvor skibene befandt 
sig. Jeg fulgte med i skibenes hverdag, der i 50`erne ikke var det samme som i 
dag. Man kunne f.eks. ikke lige sådan få en redningshelikopter ud med 
reservedele og pumper, eller hængende over skibet og hejse tilskadekomne 
søfolk op og derefter flyve dem til nærmeste hospital. Det var mange 
faretruende situationer, der heldigvis for det meste endte lykkeligt, jeg lyttede 
til.Telegrafisterne på kystradiostationerne var kvikke til at skaffe hjælp på den 
bedste og hurtigste måde. 
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Min første transistor.  
Når jeg ankom til Aalborg for at gå på 
teknisk skole, var der lidt tid til skolen 
begyndte. Denne tid tilbragte jeg foran 
Elektro Brørups forretning i 
Christiansgade, tæt ved banegården. Det var her jeg købte min første transistor, 
en OC44 i sort glashus. 
Transistoren skulle jeg bruge i en opstilling som forstærker til et krystalapparat 
jeg havde. Elektro Brørup havde i lang tid haft en højttaler hængende over sin 
butiksdør. Ud af denne højttaler kom musik og tale fra Danmarks Statsradiofoni. 
I udstillingsvinduet lå en lille "tændstikæske" med et skilt hvorpå der stod at det 
var denne, "Danmarks mindste radio", der spillede. Jeg ved ikke om lyden kom 
fra "tændstikæsken", eller fra en større kasse i baglokalet. Men senere erfaring 
indenfor elektronikken bekræfter, at det nok alligevel var rigtigt, det der stod på 
skiltet. 
Vel hjemme skulle transistoren, der kostede 39 kroner, (en hel ugeløn for en 
sølle elektrikerlærling), straks i brug. Jeg havde forberedt købet flere dage i 
forvejen og gjort klar til at montere transistoren. Denne skulle, stod der i 
diagrammet, monteres i en lille plastikbøjle. Jeg havde ikke rigtig nogen føling 
med hvor meget en sådan bøjle egentlig trykkede, når den blev spændt. Dette, 
kombineret med en alt for stor skruetrækker, bevirkede at det sagde splat og 
knust var transistoren. Jeg måtte nu nøjes med at studere hvordan en transistor 
egentlig så ud indvendig, og ellers konstatere at det så var den ugeløn, og den 
oplevelse. Man bliver rigere og rigere på erfaring, men fattigere og fattigere på 
penge efterhånden som man eksperimenterer. Men efter nogle uger havde jeg 
igen penge til en ny transistor, og nu havde jeg erfaringen, så sandelig om ikke 
det lykkedes mig at få liv i radioen. Nu havde jeg også en "lille" radio der kunne 
spille med højttalerstyrke. Det med lille var mere en talemåde, idet jeg med mit 
grove elektrikerværktøj ikke var i stand til at bygge i en tændstikæske. Alene det 
at få en 100 watt loddekolbes spids derind og lodde, ville være uhyre vanskeligt 
uden at brænde komponenter og lignende i stykker. 
Det var også på denne tid USA og Rusland kappedes om at sende de første 
satellitter i kredsløb omkring jorden. Jeg kan huske at vi stod ude i gården om 
aftenen for at se denne mærkelige "stjerne" der lige så stille kom sejlende hen 
over stjernehimmelen på bestemte forudsagte tider. Det var fashionerende, at der 
inde i denne lille "stjerne" befandt sig en lille Sibirisk slædehund med navnet 
Lajka. Senere er det jo gået slag i slag med mennesker rundt om jorden, 
rumlaboratorier, mennesker på Månen og satellitter på vej ud til fjerne 
solsystemer, medens de hele tiden transmitterer tilbage, hvad de hører og ser 
med deres højfølsomme udstyr. Ligeledes har vi fået satellitter stående på faste 
positioner, højt over ækvator. Disse satellitter transmitterer alverdens TV og 
radioprogrammer, som med lethed modtages med en lille 60 centimeter 
parabolantenne.  
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Svendeprøve. 
Tiden for min svendeprøve nærmede sig. Jeg havde allerede i et års tid kørt 
selvstændigt rundt på en knallert firmaet havde købt, og lavet "spjæld", som det 
kaldtes. Det var småreparationer rundt om i hjemmene. Jeg havde dog også på 
dette tidspunkt selvstændigt lavet adskillige nye installationer i nye et plans 
huse. Der var jo ingen byggekriser, så husene skød i denne periode i vejret som 
paddehatte. Min svendeprøve blev udført på Håndværkerskolen i Hadsten, hvor 
vi boede på kollegieværelser. 
 
Elektricitet er livsfarlig. 
At el kan være farligt har jeg selv erfaret flere gange. En gang var jeg ude i en 
grusgrav, hvor en stor motor ikke ville køre. Jeg fandt ud af at det var 
styrestrømmen til relæspolen der manglede. Da folkene i grusgraven gerne ville 
køre, skubbede jeg med en skruetrækker kontaktoren op, så motoren kunne 
starte. Her erfarede jeg, at denne proces helst skal foregå meget hurtigt og 
præcist, som når spolen trækker ankeret på plads. Mit vattede tryk med 
skruetrækkeren, bevirkede kun at den mindst 25 HK store motor med direkte 
start ikke fik alle tre faser samtidig. Der skete nu pludselig en hel masse i en 
gevaldig fart. Jeg hørte et vældigt brag og blev blændet af et enormt lysglimt, 
samtidig med at jeg mærkede en kraftig varme i ansigtet. Da jeg adskillige 
minutter senere kunne begynde at se og høre igen, åbenbarede der sig et kabinet 
med nogle ledningsender og ellers ikke andet end en smeltet klump, der var de 
sørgelige rester af kontaktoren. Skruetrækkeren havde mistet klingen og jeg stod 
med et halvbrændt skaft i hånden. Øjenbrynene og det forreste af mit hår var 
ligeledes godt sveden. 
Anden gang der var bud efter mig, var medens jeg var med til at lave 
elinstallationen ved Hals Egense færgen. Her var vi færdig med alt og var ved at 
forbinde de sidste lamper ned langs molen. Jeg aftalte med den anden elektriker, 
at han kørte hen i transformatortårnet og koblede spændingen til. Jeg monterede 
den sidste lampe færdig og begyndte at klatre ned fra masten. Her gjorde jeg 
noget som vi havde gjort hele ugen, hvor vi arbejdede uden spænding. Jeg 
fattede om ledningerne med hænderne for at klatre ned. Da jeg fik fat i ledning  
nummer to gik det løs. Jeg følte det som om jeg ville eksplodere og min krop 
sitrede. Hvordan jeg er kommet ned fra masten ved jeg den dag i dag ikke, men 
da den anden elektriker kom tilbage, sad jeg nedenfor masten og var ved at 
komme til mig selv igen. Remmen som man har omkring sig når man arbejder i 
master havde jeg løsnet forinden jeg begyndte nedturen. Jeg tror at dette reddede 
mit liv, idet jeg sandsynligvis var faldet bagover og min kropsvægt har revet mig 
løs fra ledningerne, hvorefter jeg faldt bagover og ned på molen. Jeg var 
forbrændt inde i hænderne, samt en del forslået af faldet. Min kollega kørte mig 
nu op til en læge, der kunne konstatere at jeg var sluppet ualmindelig heldigt fra 
uheldet. Jeg havde kun fået brandsår i hænderne og nogle hudafskrabninger. Jeg 
blev kørt hjem og holdt fri et par dage, idet jeg simpelthen var så øm over hele 
kroppen, at jeg knapt nok kunne bevæge mig. 
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En kort tid som elektrikersvend. 
Efter i 1961 at have lavet svendestykke på Håndværkerskolen i Hadsten, 
arbejdede jeg nogle få måneder ved elinstallatør Sv.Aa.Frandsen i Terndrup. 
Han bestyrede foriøvrigt også det dengang i Terndrup kørende lokale 
jævnstrømselværk, der på denne tid var ved at blive nedlagt, til fordel for 
trefaset vekselstrøm. Jeg husker tydeligt målerne for jævnstrøm. De så helt 
anderledes ud end de vekselstrømsmålere vi har i dag. Målertavlerne var også 
noget for sig selv. Man kunne ved at forbinde et par ledninger fra målerrammen 
oplade sine akkumulatorer. Der sad simpelthen to bøsninger på målertavlen, 
hvorfra man trak to ledninger ned til den akkumulator man ønskede at oplade. 
Derpå drejede man på en omskifter på målertavlen og husets forbrugsstrøm løb 
nu ned gennem akkumulatoren. Denne stod bare der frit fremme på gulvet og alt 
efter hvor meget forbrug der var i husinstallationen, blev akkumulatoren så 
opladet. Der opstod ganske vist et spændingsfald på installationen, men da man 
dengang brugte 2 og 6 volts akkumulatorer betød dette spændingsfald ikke 
alverden. Lyset blev måske en anelse svagere, men det levede man med 
dengang. 
 
Hvad kan man ikke komme ud for med elektronik. 
Jeg husker tydeligt en aften jeg sad ved stuebordet og var ved at finde en fejl i 
en lysnetradio. Ejermanden klagede over at der var brum i lyden. Jeg havde 
taget chassiset ud af kassen og sad og målte på de forskellige kredsløb, der jo 
dengang var med radiorør. Jeg hørte godt nok en slags hvæsende lyd, som når 
luften suser ud af et cykeldæk. Dengang var jeg ikke så erfaren og fortsatte med 
at måle. Pludselig lød der et kæmpe brag og hele stuen var indhyllet i grå og 
stinkende røg. Jeg selv var dækket af stumper af papir og sølv. Min far, der var 
landmand og altid tidligt oppe, sad og sov ved stuebordet om aftenen. Jeg tror 
aldrig han nogensinde har fået så brat en opvågning. Han sprang en hel meter i 
vejret og råbte: Hvad laver du? Da den værste røg og papirstumper var væk 
kunne jeg så fortælle ham at det var en elektrolyt der var eksploderet. Jeg har 
siden hen i spøg tit påstået at alle elektronikkomponenter drives af røg. Teorien 
er jo enkel: ”Når røgen slipper ud virker komponenten ikke mere”. Men det er 
nok ikke lige det der er den rigtige teori, men sjovt er det nu alligevel. 
 
Ind til militæret. 
Jeg havde lige som alle andre unge mænd været på session og var blevet 
udskrevet som egnet til soldat. Dengang var der ikke noget der hed frinumre, så 
jeg fik kun min indkaldelse udsat indtil jeg var udlært. Det var nu tidspunktet for 
hvor min militære løbebane skulle til at begynde. 
Jeg blev nu indkaldt i marts 1962, til Jyske Telegrafregiment, der dengang lå i 
Aarhus. Her aftjente jeg de første måneder af min værnepligt som rekrut, og 
uddannedes på radiokædemateriel. Det var også her jeg første gang stiftede be-
kendtskab med morsetelegrafi. Jeg havde godt nok hørt nogle toner på 
skibsbåndet, men ikke fattet hvad det var for noget. 
Her ved Telegrafregimentet gik det op for mig at det var morsetelegrafi jeg 
havde hørt. Vi øvede nu telegrafi og de skrappeste blev senere sorteret fra for 
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videre uddannelse i telegrafiens mysterier. Jeg var åbenbart ikke skrap nok til 
telegrafi, så jeg blev frasorteret og kom i stedet for til at betjene 
bærefrekvensudstyr. Det var noget med retningsantenner der skulle stå temmelig 
nøjagtigt for at skabe forbindelse. Der skulle også trimmes og justeres en hel del 
i sender og modtagegrejet hver gang man skiftede frekvens. Her havde jeg åben-
bart mere succes og blev senere udtaget og sendt på Telegraftroppernes befa-
lingsmandskole, der lå ved Høvelte i Nordsjælland. 
Når jeg nu alligevel skulle på skole, og tilbringe noget længere tid hos militæret, 
kunne jeg lige så godt få noget ud af det, mente jeg. Jeg havde erfaret at man 
ovre i Ryvangen havde en anden militær skole, der hed 
telegrafmekanikerskolen. Denne skole hørte under HSGT, der var en forkortelse 
for Hærens signaltekniske Tjeneste. De manglede soldater, der skulle uddannes 
til telegrafmekanikere. Jeg fik skrevet en korrekt militær ansøgning og 
fremsendt denne ad kommandovejen.  
 
Videre til telegrafmekanikerskolen. 
Jeg regnede ikke med at høre mere til sagen og pakkede min udrustning og drog 
til Høvelte kaserne, hvor jeg ankom til Telegraftroppernes befalingsmandsskole. 
Da jeg havde været der en uges tid, fik jeg pludselig besked på at pakke min 
udrustning og stille inde i Ryvangen ved HSGT. Jeg var blevet antaget til 
telegrafmekanikeruddannelse. 
Det var et værre forum, der her var forsamlet. Dengang sagde man, at hvis man 
ikke havde forstand på elektronik, så skulle militæret nok sørge for at man fik 
det. Her var bager, elektriker, murer ja sågar en astronom var der også. Vi skulle 
nu alle til for alvor at sætte os ind i radioteknikkens mysterier. Vi skulle være på 
skolen i 8 måneder. Ved siden af teknikken opererede vi flittigt nede i et mudret 
hjørne af Ryvangen med nogle gevaldige lastvognsspor, der altid var fyldte med 
vand. Thi krigskunsten skulle vi jo også kunne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
SG klassen fotograferet bag instrumenterne. Jeg er nummer 8 fra venstre. 

 
 

 
Her arbejdes der ihærdigt med fejlfinding i AN/GRC-5 Radioudstyr. 
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Her diskuteres teori ved tavlen. 

 
Her inde i Ryvangen blev min egentlige karriere som radioamatør grundlagt. 
Her kunne man om aftenen, gå på kursus i radioamatørteknik samt træne i 
morsetelegrafi. Det var en af lærerne, der selv var radioamatør, OZ5AK Bent 
Kolmorgen, der underviste her. Vi trænede i morsetelegrafi og terpede radio-
teknik om aftenen. Vi byggede også små konstruktioner. Jeg kan især huske en 
lille FM sender vi havde bikset sammen. Med den eksperimenterede vi om 
aftenen oppe på vores pudsestue og sendte tale ud til en transistorradio. Jeg tror 
også nok at vi gik i nogle radioapparater rundt omkring på kasernen. Senere var 
vi så nogle stykker, der var inde ved Post og Telegrafvæsenet, som det hed 
dengang. For en sikkerheds skyld aflagde jeg både en skriftlig og en mundtlig 
prøve. For hvis det ikke lykkedes med den store licens, kunne jeg vel få den 
lille. På skolen aflagde vi morseprøve få dage før vi var uddannet som 
befalingsmænd. Da vi få dage senere skulle afgå fra skolen, for at tiltræde som 
telegrafmekaniker ved et Regiment, nåede vi ikke at få at vide om vi havde 
bestået prøverne. Jeg havnede ved Jyske Trænregiment i Aalborg, hvor jeg i en 
årrække var med til at reparere og vedligeholde regimentets signalmateriel. 
 
Man bliver klog af erfaring. 
Hvis man ellers overlever. Dette må nok siges at være elteknikerens valgsprog. 
Tredie gang det var ved at gå galt med elektricitet, var medens jeg som senere 
nævnt var ansat ved militæret. 
Fra knægt til voksen               Opret: 26. januar 2007    Opdateret/åbnet: 12. June 2008                                                               Side 14 af 21 
oz5pz Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 Skivum 9240 Nibe 



Fra knægt til voksen               Opret: 26. januar 2007    Opdateret/åbnet: 12. June 2008                                                               Side 15 af 21 
oz5pz Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 Skivum 9240 Nibe 

Her var jeg ved at reparere en såkaldt "Kommandantskabsradio". Det var nogle 
radiomodtagere, fortrinsvis af fabrikatet Eltra, der stod på soldaternes 
opholdsstuer. Jeg var netop blevet færdig med at reparere et apparat, og ville 
lige lytte efter om der skete noget interessant på kortbølgebåndet. Jeg tilsluttede 
apparatet til lysnettet, tændte for det og tilsluttede det til en "Long Wire" 
antenne vi havde hængende udenfor værkstedet. Denne antenne var sammen 
med en jordledning ført ind gennem et vindue. Da jeg syntes at signalerne var 
for svage, ville jeg lige tilslutte apparatets jordbøsning til jordledningen. Dette 
foregik ved at jeg med den ene hånd holdt et stykke prøveledning tilsluttet 
jordbøsningen og med den anden hånd fattede om jordledningen for at sno disse 
sammen. Her lærte jeg nu at man ikke skal være mellemmand mellem et apparat 
og dets antenne eller jordledning. Jeg mærkede igen de tidligere nævnte 
krampetrækninger i alle mine muskler. Jeg kunne ikke slippe de forbandede 
ledninger, men holdt krampagtigt fast i dem. Endelig fik jeg bevæget mig så 
meget at jeg skubbede til apparatet der røg på gulvet og forbindelsen blev 
afbrudt. 
Da jeg efter et stykke tid kom til hægterne igen, undersøgte jeg hvad der var 
galt. Under normale omstændigheder ville der ikke gå den store strøm gennem 
jordblokken der var på 4700 pF, (ca 0,5 mA), og med denne strøm ville jeg nok 
have kunnet slippe ledningerne. Det viste sig ved måling med et ohmmeter at 
den omtalte kondensator var næsten kortsluttet og da der på dette tidspunkt ikke 
rigtig var noget der hed HFI og HPFI beskyttelse, ja så var der ikke noget relæ 
der udkoblede. Jeg har senere hen i livet fået nogle enkelte rap over fingrene, når 
jeg reparerede TV og pillede ved elinstallationen uden at afbryde for strømmen. 
Men jeg har for længst fundet ud af at elektricitet er nyttigt men farligt hvis man 
ikke behandler det med respekt. Jeg har da heller ikke, (7-9-13), senere været 
udsat for hårrejsende episoder. 
 
Egen forretning og senderlicens. 
Alt dette om radioamatør havde jeg for en kort stund glemt alt om, idet der også 
var dukket andre interesser op, nemlig min hustru Anita. Ligeledes var jeg så 
småt i gang med at starte et lille radioværksted i min fritid. Så pludselig en dag 
lå den der, tilladelsen til at oprette og benytte en amatørradiostation af kategori 
B. Denne ansøgte jeg så i 1965 om at få ændret til kategori A, hvilket skete uden 
problemer. 
Jeg har siden været aktiv radioamatør både på HF og VHF. Jeg kørte meget på 
80 meter AM i 1963 til 66. Jeg deltog flittigt i morgenklubben, idet jeg på 
kasernen skulle vedligeholde nogle SMB stationer. Dem fik jeg så grundigt 
afprøvet ved at køre amatørtrafik. Senere fik jeg bygget noget 2 meter udstyr, 
der på disse tider næsten udelukkende var bygget op omkring radiorør. Dengang 
var det sjovt at køre på 2 meter båndet. Der var ikke noget der hed 
plastikradioer, idet man selv byggede sit radiogrej.  
Når man dengang kørte 2 meter foregik det på den måde at man kaldte op på sin 
egen frekvens. Man lavede nemlig også selv sine krystaller, der var gamle 
militærkrystaller, der var slebet om til en anden frekvens. Modtageren var en 
kortbølgemodtager med en converter foran. Når man så havde udsendt sit 
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kaldesignal et stykke tid afsluttede man med at sige at man skiftede og lyttede 
over båndet. Det gjaldt så om at finde en anden amatør der så svarede på sin 
specielle frekvens, der godt kunne ligge helt oppe i den anden ende af 2 meter 
båndet. Dengang var der ikke noget der hed båndplaner eller lignende, man 
havde simpelthen hele 2 meter båndet at boltre sig på. Os lokale amatører havde 
dog vores egen båndplan, idet vi havde anskaffet nogle krystaller for senderen, 
der var slebet så de lå på nogenlunde samme frekvens. Nogenlunde betød at man 
lå rimelig nøjagtig på samme frekvens, idet vi jo ikke som i dag havde en 
frekvenstæller hvor man bare lige kunne aflæse den nøjagtige frekvens. Vi 
kunne så sende nogenlunde på samme frekvens, således at det ikke var 
nødvendigt at ligge og skrue frem og tilbage på modtageren når vi lokale ville 
tale sammen. Vi havde således vores egne lokale kanaler, der lå spredt ud over 
hele 2 meter båndet i tilfældig orden. 
 
Taxaradioerne dukker op på arenaen. 
Nogle år senere oprandt den for radioamatører så gyldne tid, hvor de forskellige 
taxaselskaber begyndte at udskifte deres gamle rørstationer til nyere udgaver 
med de mindre strømkrævende transistorer. Her overtog radioamatørerne så de 
gamle 2 og 4 meter taxastationer. Der kom gang i ombygning af disse stationer, 
så de kunne anvendes på amatørbåndet. Der blev, i OZ, bragt adskillige artikler 
om ombygning af gamle taxastationer. De blev bygget om så de både kunne 
køre stationært og fra bilen. Nu kunne man pludselig køre ude på landevejen i 
sin bil og sludre med amatørvenner inden for en radius af mellem 50 og 100 km. 
Jeg blev i 1963 meldt ind i foreningen EDR og har været medlem der lige siden. 
Ligeledes var jeg medlem af den lokale Aalborgafdeling af EDR i en årrække. 
Afdelingens møde og byggelokaler lå dengang oppe på Kornblomstvej. 
Aalborgafdelingen har nu eget klubhus på Forchhammersvej 11, og jeg er nu 
atter blevet medlem af klubben for nogle år siden. 
 
Elektronik i hønsehuset. 
Da jeg i 1963 havde fået min licens, blev der for lidt plads på mit værelse. Jeg 
fik derfor af min far lov til at bruge den ene halvdel af et fritliggende hønsehus, 
der lå omme bagved gården. Her gik jeg så i gang med at mure og tømre og fik 
den ene halvdel skilt fra med en mur. Herinde med hønsene som nærmeste nabo 
indrettede jeg mig et shack, hvorfra jeg i et par år dyrkede min hobby. Jeg fik 
rejst en rimelig høj mast ude på marken bagved, hvori jeg havde monteret en 
skeleton slot antenne til 2 meter. Den kunne drejes rundt med en rotor, der var 
fremstillet af to selsynmotorer fra en gammel radar. Motorernes rotorer var 
elektrisk sammenkoblet således at når man drejede på motoren inde i shack èt, 
så fulgte den i masten med og drejede antennen ved hjælp af en passende 
udveksling. 
 



     
OZ5PZ Antennemast i Svanfolk i 1965 

 
Snild måde at rejse en mast på. 
Jeg havde udtænkt en snild måde at rejse og lægge masten på. Da jeg var ved 
telegrafregimentet i Århus, kørte vi også med nogle høje master med store 
antenner på. Disse master var konstrueret således at de kunne vippes op ved 
hjælp af en fod, der vippede fra vandret og op til lodret. 
Denne metode ville jeg udnytte og fik fat i en høj mast af træ som jeg boltede 
fast nederst på en i jorden nedgravet stolpe. Planen var nu ligesom ved de 
militære antenner først at udmåle og fastgøre bardunerne der gik vinkelret ud til 
siderne. Når dette var udført blev samme fremgangsmåde anvendt i den retning 
hvor masten lå. Til sidst blev bardunerne i trækretningen udmålt og fastgjort til 
et langt tov. Dette tov blev nu fastgjort til min Triumph Herald personvogn. Jeg 
havde naturligvis sørget for at tovet var så langt at masten ikke kunne ramme 
bilen hvis bardunerne, der skulle være stramme når masten stod lodret, af en 
eller anden grund svigtede. Masten blev derefter løftet op på en til formålet 
fremstillet buk af træ. Bilen blev startet og langsomt kørt fremad. Masten blev 
nu langsomt hævet mod lodret position. Da masten var lodret var de udmålte 
barduner alle stramme og jeg kunne stoppe og bremse bilen og stille og roligt 
fastgøre de trækkende barduner til et i forvejen nedgravet bardunanker. Nu var 
alle barduner på plads og den sidste bolt blev monteret i stolpen der holdt 
masten. Masten var nu køreklar og sikret også hvis der skulle komme stormvejr. 
Det kan bemærkes at masten overlevede flere storme inden den igen blev 
nedtaget på grund af flytning til anden QTH. Masten blev også lagt ned flere 
gange når jeg eksperimenterede med antennerne oppe i toppen. Det foregik bare 
i modsat rækkefølge med de samme barduner som blev anvendt til optræk af 
masten. De blev bundet til bilen via tovet som derefter bakkede baglæns medens 
masten stille og roligt lagde sig ned på bukken af træ. Denne havde en tilpas 
højde til at man kunne stå behageligt og arbejde med antennerne og rotoren når 
der skulle eksperimenteres og laves eftersyn. 
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Station OZ5PZ i Svanfolk 1965 På venstre billede ses SMH stationen og 
hjemmebygget PA trin hertil. Højre billede viser hjemmebygget  2 meter 

sender øverst og hjemmebygget 2 meter modtager nederst. Ovenover ses en 
BCL modtager jeg anvendte til at lytte kortbølgestationer og fiskerbølger på. 

 
Også dengang lyttede vi efter OZ7IGY ovre fra København og vidste at når den 
lå med et kraftigt signal heroppe i Nordjylland, ja så var der gode forhold på 2 
meter båndet. Når der så var gode forhold blev der virkelig kørt amatørradio og 
det hændte ofte at man ikke kom i seng den nat. 
Jeg kan huske at jeg ofte når der var løftede forhold kørte op på et højt punkt der 
hedder Tvorup høje. Herfra var der fri udsigt hele horisonten rundt. Terrænets 
højde ligger omkring 60 meter, så med en transportabel mast på 6 meter og en 
yagiantenne i toppen havde jeg en rimelig god radioposition. Her kunne man så 
sidde i bilen og køre 2 meter radio det meste af natten. Det var fashionerende at 
sidde der og køre 2 meter til det meste af Europa. Jeg syntes det var hyggeligt at 
sidde der med en kop stærk kaffe og høre lydene i den stille månebeskinnede 
nat. De eneste lyde der hørtes var dyrenes, der blandede sig med modtagerens 
susen og kaldesignaler fra alle egne af Europa. Ofte hændte det at en Ræv eller 
nogle Rådyr kom hen og kiggede nysgerrigt på denne mærkelige skabning, der 
sad derinde i en blikæske på hjul og foretog sig mærkelige ting. 
 
Radiopejling på 2 meter båndet. 
Dengang gik man ikke så meget op i hvor længe man udsendte en testbærebølge. 
Derfor undrede jeg mig heller ikke så meget over en tom bærebølge, der havde 
ligget på båndet i en dags tid. Men da den stadigvæk lå der den efterfølgende 
aften, besluttede jeg mig for at pejle stationen. Jeg fik rigget noget bærbart 
antenneudstyr sammen og koblede dette til min 2 meter station, der var monteret 
i min bil. Jeg foretog et par pejlinger og fandt ud af at stationen måtte befinde 
sig i Hadsund, ca 25 km fra min QTH. Jeg kørte til Hadsund i min bil og 
efterhånden som jeg nærmede mig byen, blev S-meter udslaget større og større 
for til sidst at vise fuldt udslag. 
Ankommet til Hadsund afmonterede jeg min antenne og kørte på antennekablet 
alene. Jeg kendte de forskellige amatørers adresser, så jeg prøvede mig frem. Da 
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jeg holdt udenfor den lokale "sherif `s" dør, var S-meteret igen i bund. Det var så 
OZ2OE Ole, hvis far var politimand, der havde haft sin sender kørende i lang 
lang tid. Jeg ringede på døren og ud kom en ung mand. Jeg forespurgte ham om 
han havde en sender kørende? Han så meget spekulativ ud og sagde at han ikke 
havde forstand på elektronik. Men hans storebror, der ikke var hjemme legede 
godt nok med radio. Da jeg sagde at der kørte en kraftig sender i huset gik han 
ned i kælderen og ganske rigtigt her stod OZ2OE `s sender og svedte. Det viste 
sig så at lillebror havde været inde på Ole `s værelse og tændt for kontakterne og 
så samtidig var kommet til at lægge noget oveni tasten. Det må have været et 
meget varmt PA trin der nu endelig fik et velfortjent hvil. 
 
Endelig professionel elektronikmekaniker. 
I 1965 var jeg kommet så langt at jeg havde fået løst næringsbrev, og jeg 
begyndte så småt at sælge og reparere radio og fjernsyn i min fritid. Jeg havde 
lejet en nedlagt købmandsbutik i nabobyen Skibsted, (ak ja, allerede dengang 
begyndte man at nedlægge butikkerne i de små landsbyer). Herfra solgte og 
reparerede jeg radio og fjernsynsapparater. Disse radio og fjernsynsapparater var 
tunge at bakse med, idet de indeholdt et stort metalchassis, hvorpå der sad en 
snes radiorør. Transistoren var endnu ikke så kendt dengang. Det var mest 
germanium transistorer man gjorde i. Enkelte apparater blev da også efterhånden 
udstyret med nogle få transistorer i f.eks. lydudgangen, og enkelte andre 
kredsløb der ikke krævede den helt store effekt. Germanium transistorer havde 
det med at løbe løbsk. Når de blev varme, trak de mere strøm og så blev de 
endnu mere varme. 
Et års tid senere flyttede jeg værkstedet til landsbyen Bælum, hvor jeg lejede 
mig ind ved en marskandiser. Han handlede også lidt med brugte radio og 
fjernsyn og jeg fik aftale med ham om at reparere og efterse de apparater han 
købte og solgte.  
Han hentede ofte nogle store skabsmodeller med sammenbygget 
radiogrammofon og fjernsyn Ovre i København. Derovre havde man dengang 
stadigvæk mange steder jævnstrøm og for at pladespilleren, der var forsynet med 
en synkronmotor, kunne køre med den rigtige hastighed, var disse apparater 
forsynet med en kasse, hvori der sad en mekanisk vibrator, der svingede med 50 
Hz og lavede 220V jævnstrøm om til 220V vekselstrøm. Pladespilleren kunne 
nemlig kun holde den rigtige hastighed, hvis den fik tilført 50 Hz vekselstrøm. 
 
I 1968 var jeg nogle måneder ovre på Flyvestation Værløse for at aflægge 
svendeprøve som elektronikmekaniker. Jeg var ved ansættelsen ved forsvaret 
blevet lovet svendebrev og dette løfte gik nu i opfyldelse. Så endelig med 
elektriker og radiomekanikeruddannelsen, samt det nye svendebrev som 
elektronikmekaniker i hånden, mente jeg at nu var jeg godt nok rustet til rene 
civile opgaver. Jeg stoppede ved militæret i Februar 1969, og da jeg samtidig 
havde hørt at den tidligere omtalte urmagerforretning var ophørt, lejede jeg 
denne sammen med en ovenpå liggende lejlighed. Urmagerforretningen og 
lejligheden tilhørte Guldhammers enke, der boede i en lejlighed ved siden af 
forretningen. Jeg solgte radio og fjernsyn fra butikken og reparerede i 
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baglokalet. Senere fik jeg områdeforhandling af radiotelefoner fra det 
daværende AP Radiotelefon, hvis fabrik lå i Hvidovre. Det var mest mobile 
anlæg og basestationer til landmobile anlæg jeg installerede, men biltelefonen 
var i sin ungdom, med telefonistekspedition fjernstyret fra Rigstelefonen i 
Aarhus. Det var manuel betjening, idet man kaldte op og blev kaldt på en 
kaldekanal, akkurat som man gør ved det maritime VHF system. Denne 
kaldekanal fungerede indenfor et geografisk område, der var bestemt af 
rækkevidden af de enkelte basestationer, der var anbragt i P&T`s TV 
sendemaster rundt om i landet. Når man fik kontakt med Rigstelefonen, fik man 
besked på at skifte til en samtalekanal, hvor man så bestilte samtalen til det 
telefonnummer man ønskede at tale med. Når man så havde afsluttet 
telefonsamtalen ringede man af ved at trykke på en afringningsknap, der sendte 
en tone af sted til Rigstelefonens ekspedient, der så kunne se og eventuelt høre 
at der blev ringet af. Derefter skiftedes tilbage til kaldekanalen. Ulempen ved 
systemet var at den der ringede til en mobiltelefon, skulle vide hvor i landet den 
pågældende abonnent befandt sig, da der kun kunne laves opkald over en 
relæstation ad gangen. Ligeledes skulle mobiltelefonens ejer huske at skifte 
kaldekanal når han bevægede sig over i en anden TV senders dækningsområde. 
 
Der er senere sket en rivende udvikling indenfor mobiltelefonområdet. Jeg vil 
ikke her komme nærmere ind på dette, da det vil kræve adskillige sider at 
beskrive denne udvikling. blot skal jeg konstatere at markedet i dag totalt er 
eksploderet, med dumpingpriser på bærbare telefoner. Jeg må ligeledes 
konstatere at en stor procentdel af Danmarks unge mennesker alle er i besiddelse 
af en mobiltelefon. Også udbyderne ekspanderer kraftigt og kappes om at 
komme med fordelagtige tilbud for at kapre den købekraftige ungdom som 
kunder. der skyder dagligt nye relæstationer op, så det i dag er muligt at komme 
i forbindelse med en mobiltelefon i næsten 100 % af landet. Selv i en biograf 
under en spændende filmscene, kan en mobiltelefon finde på at ringe i lommen 
på en af biografgængerne, og denne kan så sidde og sludre med en eller anden 
person til stor irritation for de andre biografgængere. 
 
Tilbage til militæret. 
I 1972 fik jeg af AP Radiotelefon tilbudt et større område, så jeg flyttede 
teltpælene længere mod Vest. Vi købte en nedlagt landbrugsejendom i Skivum, 
tæt ved byen Aars i Himmerland. Herfra reparerede jeg så for AP radiotelefon. 
Markedet ekspanderede stadig kraftigt, og jeg blev nu stillet overfor valget 
mellem at investere i meget mere måleudstyr, samt udsigt til en mindre 
fortjeneste på anlæggene. Da vi samtidig var havnet i en energi og byggekrise, 
med firmaer der krakkede, sagde jeg stop. Jeg søgte og fik mit gamle arbejde 
ved militæret tilbage, denne gang dog som civilt ansat. Så nu er ringen sluttet, 
jeg er faktisk tilbage i det job og på det værksted, hvor jeg rigtigt startede min 
elektroniske løbebane. 
 



 
 
 

 
 
Et meget lille udpluk af alle de militære radioer jeg har syslet med under min 

militære karriere. 
 
Aktiv radioamatør igen. 
Grundet min selvstændige forretning og andre sysler var det meget lidt 
amatørradio jeg havde dyrket i en årrække. Men en gang radioamatør altid 
radioamatør. Efter at have kørt meget lidt lokalt på 2 meter i en årrække startede 
jeg i 1985 igen op på HF båndene og har siden været aktiv både på HF og VHF. 
På VHF er det mest packetradio jeg beskæftiger mig med for tiden. I min fritid 
reparerer jeg stadigvæk nogle enkelte radiotelefoner for nogle trofaste gamle 
kunder. Jeg har beholdt hele mit reservedelslager og måleudstyr, idet man i dag 
ikke får ret meget ud af at sælge det. Man kan som radioamatør have megen 
fornøjelse af dette udstyr.  
 

 
Fætter/kusinefest på Svanholmsgård 2003 
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