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74 % af samtlige telefonapparater; heraf er
10 950 med egen ledning og 4365 partsabonnenter. Ialt forefindes 20 600 ibrugvrerende automattelefonapparater.
Kurven i fig. 13 viser den bogf/rte anlagsvardi af lokaltelefonanlreggene. Fig. 14 viser det
gennemsnitlige forbrug af samtaleenheder pr.
abonnent i det automatiserede omrflde. Stigningen hidr/rer
vresentligst fra overgangen fra
kupon- til tellerdebitering under automatiseringens fremadskriden;
den serlige stigning fra
lS47/48 til 1948/49 skyldes, at man i iret 1947
indflrte selvvalg af samtaler mellem Aabenraa
og Haderslev netgrupper. I 1949 udvidedes dette
selwalg til ogsfl at omfatte Slnderborg netgruppe.
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Fig. 14. Gennemsnitligt . forbrug pr. abonnent af samtaleenheder i det a u t o m a t i s e r e d e o m r i d e .

DEN TEKNISKE UDVIKLING AF RADIO OG RADIOFONI
I DE SIDSTE50 AR
F. C. Wamberg
PogT
Buegenerator - Radiorsr
Radioen, som vi kender den i dag, er bygget
op pe et grundlag, der blev lagt af mand som
englrenderen Maxwell, der ved sin matematiske
afhandling om elektromagnetisk udstrAling pAviste de elektrornagnetiske b/lgers eksistens, tyskeren Hertz, der pAviste, hvorledes elektromagnetiske b@lger kan frembringes, og italieneren
Marconi, der viste, hvorledes bllger af den art,
som Hertz havde frembragt - de sflkaldte dampede elektromagnetishe b@lger- han bruges til
tridlfl,s teleglafering fra land til shib og omvendt samt fra landsdel til lan'dsdel.
Videnskaben var godt klar over, at denne form
for bllger ikke var den rigtige, man vidste godt,
blandt andet fra Maxrvell, at det var udrempede
bfllger, man havde brug for', men man kunne
ikke fremstille dem.
Den engelske fysiher Duddell gjorde i 1899
den iagttagelse, at en kulbuelampe under visse
omstrendigheder kunne bringes til at frembringe
en tone, og han var klar over, at man her havde
rned udampede b/lger at g/re, men han kunne

DK 621.3e6(oe)(48e)
til, at bllgerne kunne

ikke fA tonen h/j nok
bruges til radioformfli.
Dette lykkedes derimod for den danske fysiker
og opfinder, Valdemar Poulsen, som pi dette
tidspunkt ogsfl arbejdede med disse problemer.
Poulsens fremgangsmflde bestod i at lade buen
brrende mellem en kulstang og en vandafkllet
kobberelektrode i et kraftigt magnetfelt og i et
rum fyldt med en brintholdig luftart. Nflr han
tilsluttede denne bue en afstemmelig elektrisk
svingningskreds, kunne han fA buen til at frembringe elektromagnetiske bplger, der var udrempede og af si hl,j frekvens, at de var brugelige
til bide radiotelefoni og radiotelegrafi, men det
lykkedes dog aldrig at ffl buen til at arbejde ordentligt p6. bplger under 300-400 meter.
Dette at frembringe udrernpede elektromagnetiske bllger var et stort fremskridt og et mfll,
som andre radioteknikere og fysikere med store
anstrengelser og omkostninger havde strrebt henimod, men hidtil ikke nflet. At komme ind pi en
omtale af disse bestrabelser, der gik ud p6. at
fremskaffe en vekselstr/msgenerator, der som
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buen kunne frembringe nogenlunde rene udrem- bestflende radioanlreg i Europa og Amerika og
indsamlede et fyldigt materiale; under de videre
pede bllger af tilstrrekkelig hlj frekvens, vil
fgre for vidt i denne samrnenheng. Valdemar
overvejelser og unders/gelser blev kommissionen suppleret med representanter for rigsdagens
Poulsens buegenerator, der var det f/rste
apparat til frembringelse af udrempede eller, politisl<e partier, nernlig folhetingsmand FriisSkotte, landstingsmand, banksom man siger, kontinuerlige
inspehtfi,r Green og de forhenelektromagnetiske b@lger, og
vmrende trafikministre Hassom derfor gjorde bAde radiosing Jlrgensen og Th. Larsen.
telefoni og radiofoni mulig, beSom kornmissionens sekret€r
herskede hele radioen pfl dettc
blev beshikket sekretrer i miomrAde indtil omkring Aret
nisteriet for offentlige arbej1914, da den f/rste verdensder, cand. jur. & polit. Sflnder.
krig begyndte, og den blev
Kornmissionens arbejde, del
uhyre meget benyttet til miliblev afsluttet den 21. rnarts
tar korrespondance bAde til
1 9 2 2 ,r e s u l t e r e d e i > F o r s l a g t i l
lands og til vands, dog begyndLov
onr en langtrrehl<endeRate radior@ret allerede dengang
diotelegrafstation<<.I dette forat optrade som konkurrent.
slag blev der dog ikke - pi
Herhjemme blev der ved lov
grund af uoverenssternmelse
af 22. decernber 1919 stillet
rnellern kornmissionens sagforn/dne midler til ridighed
hyndige rned hensyn til, om
til unders/gelser, som shulle
rnan burde foreslfl benyttelse
danne grundlag for udarbejaf buesystem, vekselstrlrnsdelsen af et lovforslag om opgenerator eller radiorfir - anf/relse og indretning af en
radiotelegrafstation til tele- F i g . l . V a l d e m a r P o u l s e n , f . 2 3 . 1 f . 1 8 6 9 f/rt noget om, efter hvilket sygrafering over lange afstande. d . 2 3 . 1 1 . 1 9 4 2 . O p f a n d t t e l e g r a f o n e n 1 8 9 8 stem stationen burde opf/res,
og Poulsen-buen 1903.
men det foreslis i betenkninTil at foretage disse undersflgelser blev der nedsat en kommission med kongens $ 3, at der til at bistfl ministeren ved sagens
torchef i ministeriet for offentlige arbejder T. F. gennemf/relse nedsrettes en byggekommission
bestE,endeaf en af ministeren udnevnt formand,
I{rarup som formand og i/vrigt bestAende af inceni/rkaptajn R. N. A. Faber, professor ved den 4 af rigsdagen udpegede medlemmer og 3 af minipolyteknishe lrereanstalt P. O. Pedersen, overeleh- steren valgte sagkyndige medlemmer. Sagen endte
troingeni/r i fliden H.J.C.Schlederrnann og over- hermed, idet forslaget aldrig blev til lov. Se ipvingeni/r ved Telegrafvpsenet W. Gordon-Thorn- rigt: Betrenl<ning afgivet af radiohommissionen
scn. Denne kommission foretog unders/gelser af a,f 1920. Kommissionens tekniske medlemmer og

Fig. 2. Poulsen-systemets modtageranlreg 1906. Antennekreds koblet lost til sekundrerkreds. hvori er indkoblet
,tikkeru og hovedtelefon.

Fig. 3. Poulsen-systemets senderanlreg 190ti. Stterkstramstavle, bue og svingningskreds.
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dens formand ses pi nedenst6ende fotografi fra
den tid.
Under den flrste verdenskrig fremkom som
nevnt radior/ret, der som generator for kontinuerlige bl,lger viste sig at vrere bide Poulsenbuen og vekselstrlmsgeneratoren s6. langt overlegen, at disse mistede deres betydning til dette
formil. I det f/lgende skal kort opridses gangen
i denne udvikling.
Den amerikanske opfinder Thornas Edison,
der efter at have opfundet duplekstelegrafen,
maskintelegrafen, kulkornsmihrofonen og fonografen m. m. kastede sig over fabrikation af gl/delamper, opdagede under arbejdet hermed i ca.
1883, at nir gll4detrAden,der v:lr en kultrid, var
brandt over, var der ligesorn kastet en skygge

Fig. 4. Radiokommissionen af 1920. Kommissionens formand og tekniske medlemmer (fra vcnstre) : Schledermann, Krarup, Gordon-ThoDtsen, Faber og
P. O. Pedersen.

af triden pfl glasset, men pi den modsatte side
af den, hvor gl/detr6.den var brandt over. Edison
mente, at det var, fordi trflden udsendte kulpartikler, og for a[ unders/ge dette lidt narmere
anbragte han en lille metalplade inde i larnpen,
lige over for glfldetriden, og f/rte en ledning fra
pladen ud gennem glasset. Til sin store overraskelse bemerkede han nu, at nir pladen var
forbundet til den positivc pol af et batteri og den
ene side af kultrAden til den negative pol pi
samme batteri, gik der en elektrisk str/m i
kredsllbet, endsklnt der inde i lampen ihhe var
nogen elektrisk forbindelse rnellem pladen og
hultrS.den. Dersom han forbandt pladen til den
negative pol af batteriet, gik der derimod ingen
strflm, uanset hvor stor batteriets spanding var.
Edison var dog kun interesseret i at forbedre sin
glldelampe oq trenkte ikke nermere over fenomenet, som han ihke kunne give nogen forkla-
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ring pi. Flrst i 1897 pAviste den engelske fysiker
Sir J. J. Thomsen, at elektroner eksisterer, og
at de udsendes fra gl/dende legemer i forhold
til disses ternperaturer. Han bestemte elektronens st/rrelse, vregt og negative ladning. Derved
fik man forhlaringen pfl Edisons iagttagelse, det
man kalder >Edison Effect<<.
Men allerede inden den tid havde den engelske
professor J. A. Fleming gjort brug af Edisons
iagttagelse. Han var dels konsulent ved Edison
Electric Company i London og dels ridgivende
ingeni/r ved Marconi selskabet. Han var ihke tilfreds med de ensrettere, der i form af krystal eller elektrolytisk ensretter blev brugt i radiomodtagere. Ved at spekulere over midler til en forbedring hom han til at trenhe pfl den gl/delampe,
som ogsi han i sin tid havde eksperimenteret
med, og som havde vist ham, at der kun kunne
gA str/m i een retning, nemlig fra gl@detrAdgennem batteri til plade, og kun nir pladen var elektrisk positiv i forhold til gl/detrAden. Han fik nu
atter gl/delampen frem, og n5rr han anbragte den
i str/mkredsen i stedet for den elektrolytiske
ensretter, der pfl den tid var den bedste ensretter,
bemarkede han til sin store glrede, at den virkede udmerket, og en endnu bedre virkning opn$edes, n6r han formede pladen som en metalcylinder uden om glfldetriden.
Der har altid eksisteret strid om, hvorvidt det
var professor Fleming eller den arnerikanske ingenilr Lee de Forest, som indflrte en tredie elektrode, l<aldet gitteret, rnellem larnpens glldetrid
og plade. Denne opfindelse bevirkede imidlertid,
at man blev i stand til at benytte larnpen ihke
alene som ensretter', men ogs6.sorn forsterker af
svnge vekselstrflrnme, og derved fik man forbedret radiomodtageren rneget betydeligt.
At denne tredie elehtrode var skyld i, at gl@delampen virkede sorn forsterker af svage vekselstrfmrnc, opdagede Lee de Forest dog flrst senere, han korn nernlig oprindelig ind pA opfindelsen derved, at han spekulerede over et middel
til at skille modtagerens antennekreds, hvori der
96r h/jfrehvent strflm, fra telefonkredsen, hvori
der gflr lavfrekvent str/m. Oprindelig havde han
anbragt den tredie elektrode uden for lampen,
men fandt hurtigt betydningen af at have den
indeni.
De Forest kaldte denne lampe for en audion.
I I9l2 opdagede de Forest, at dersom han koblede den kreds, hvori han havde den tredie elektrode, induktivt til den kreds, der indeholdt pla-
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den, kunne han ffl audionen til at frembringe
elektriske svingninger at hgi frekvens eller med
andre ord fA fremstillet en generator, der frembragte kontinuerlige bPlger.
Det samme blev omtrent sarntidig opfundet af
den tyske ingenilr Alexander Meissner, der var
ansat hos Telefunkenselskabet i Berlin.
Endnu en amerikansk ingeni|r, E. H. Armstrong, var omtrent samtidig med de Forest inde
pi udvikling af lampen som generator. Medens
Armstrong studerede ved Columbia universitetet -. for lvrigt under professor Pupin opfandt han princippet for tilbagekobling, et princip, som blev benyttet rneget i den senere tids
radiomodtagere. Det er nu nresten gAet af mode
i den almindelige modtager, men princippet er
giet over til anvendelse i superheterodyn-modtageren.
Heterodyn kommer af det grreske ord >heteros<<,der betyder anden, og >dynamis<, der betyder kraft, og ved navnet antydes derfor indfprelse af en >>andenkraft< i overensstemmelse
rned, at rnan i selve modtageren ved hjrelp af
tilbagekoblingen frembringer elektriske bllger,
der er kraftigere end de, der opfanges med antennen, og ved at bringe dem til at interferere
med hinanden fflr man signalerne i forstrerket
form.
Dette princip benyttede man herefter overalt
til modtagning af kontinuerlige bfi,lger i radiotelegrafi, og senere har det som bekendt fiet rig
anvendelse inden for radiofonimodtagere.
Den amerikanske professor Hazeltine forbedrede larnpen med de tre elektroder, glfldetrid,
gitter og plade, som vi herefter vil kalde radior/ret, derved, at han opfandt en anordning, hvorved man kunne mindske virkningen af kapaciteten mellem gitter og plade, og derved blev radior/ret anvendeligt som h/jfrekvensforstrerker.
En modtager, hvor dette princip blev benyttet,
kaldte han en neutrodyn-modtager, og den fandt
anvendelse i mange flr, indtil man efterhinden
fik radior/rets vacuum forbedret, flere kontrollerende gitterelektroder anbragt, gl/detridens
emission af elektroner for/get og meget andet.
Det grundleggende arbejde pi dette omr6.de blev
udf/rt af amerikaneren Irving Langmuir, der i
1909 indtridte i General Electric Co. i Schenectady, og som i /vrigt har indlagt sig stor fortjeneste i r/rfabrikationen,
idet han for det fflrste konstruerede en srerlig luftpumpe til udpumpning af radior/ret til meget hOjt vacuum
og dernast forlgede gl/detridens evne til at af-

give elektroner flere tusinde gange ved, at han
gav den et overtrrek af thoriurn. Senere er radior/ret udviklet yderligere, idet man har fremstillet indirehte opvarrnede radiorflr, hvor man
omgiver gl/detriden, som nu mest er af tungstenmetal, med en cvlinder af thorium eller et
andet stof, som har stor evne til at udsende
elektroner, og som kan opvarmes til en meget
h/j varmegrad ved den indirekte varme fra gl/detrAden. Dette opvarmningsprincip giver mu-

Fig. 5. Kong Frederik VIII's besog pi udstillingen i Industriforeningen
1907. Kronprins
Christian aflytter udsendelse af radiofoni fra Poulsen-buen pA Lyngby radio.

lighed for direkte tilslutning til jrevnstr/ms- eller vekselstrdmsnet i stedet for til et batteri af
akkumulatorer eller tdrelementer.
Man ser af det her anf/rte, hvorledes gangen
har vreret i radior@rets udvikling, men man ser
ogsi, og det forekommer mig ganske interessant
og er rimeligvis ikke karakteristisk alene for en
opfindelse som radiorflret, at det hele startede
ved et spil af tilfeldigheder. Det var tilfreldigt, at
Edisons iagttagelse f/rte til radiorlrets benyttelse som ensretter foranlediget ved professor
Flemings skarpsindighed, det var tilfaldigt, at
de Forest opdagede, at indflrelse af en tredie
elektrode fdrte til radior/ret som forstrerker, det
var jo nemlig som anf/rt oprindelig hans mening at benytte denne tredie elektrode til adskillelse af modtagerens hljfrekvente kreds fra den
lavfrekvente, det var tilfreldigt, at Duddell opdagede, at lysbuen kunne synge, det var nemlig
hans agt at ffl den til at brrende mere stabilt
som lyskilde ved at indskyde en drosselspole i
dens kredsl@;bog derved fi den til at lade vpre
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med at synge. Han udtalte ogsfl senere, at den
ingen betydning havde som frembringer af h/jfrekvente svingninger. Dr. \raldemar Poulsens
forslg og resultaterne heraf fik ham dog til at
trenke anderledes orn lvsbuen.

det vi nu forstir ved frekvensskift - skulle indskydes direkte i antennen, og transformator til
dette brug kendte man ikhe endnu.
Det er dog ganske interessant at studere de rerultater, som dels dr. Poulsen selv, dels hans
medarbejdere, ingeni@r senere professor -

Buegeneratorens anvcndelse
Valdemar Poulsens buegenerator blev som sagt
det flrste apparat, der var i stand til at frernbringe hontinuerlige elelitrishe bplger, og han
var den fflrste, for hvern det lyhkedes at telefonere fra et sted til et andet ved hjrelp af radiob/lger. Han lavede den flrste udsendelse af radiofoni, som overhovedet er lavet noget steds i

P. O. Pedersen, lederen af telegrafonfabriken ingeni/r Carl Schou oe in{enidr J. P. Christensen,
kom til i deres bestrrcbelser for at irnpdegi disse
vanskeligheder. Da dette vistnok ikke er omtalt
andre steder, skal det kort orntales og illustreres
her. Der blev dels fremstillet to srcrlige telegrafnfgler, nemlig een rned en roterende hobberskive, der hunne afk/les, idet den tcrnmelig massive shive var fyldt med vand, og pfl denne skive
hamrede to kontaktarme i serie drevet af elektromagneter, der blev fldet rned telegrafstrflmmen. Hele dette arrangement var dog for massivt til at tillade telegraferine med nogen stlrre
hastighed. En anden og noget lettere anordning
bestod af et luftkllet kontaktarrangement, som
efter vregtstangsprincippet blev trukket af en
elektromagnet, der ligeledes blev fldet med telegrafstrlmmen, og hvor kontakterne klledes med
en luftstrflm, der blestes gennem dem, og desuden var der direkte under kontakterne en kraftig opadgiende luftstrlm bestemt til at blese
gnisten ud. Begge disse anordninger var baseret
pfl at ffl et arrangement, der hurtigt og effektivt
hunne slukke den gnistdannelse, der opstod ved
kontaktstedet. Bide P. O. Pedersen og Carl Schou
konstruerede hurtigtelegrafsendere af hver sin
meget forskelligartede konstruktion. Se professor P. O. Pedersens artikel >Drahtlose Schnelltelegraphie< i >Jahrbuch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie< 1911 og C. Schous danske patent no. 19552- 1914.
Disse apparater blev fremstillet i forbindelse
med det radioanlreg, der efter Poulsen-systemet
blev anlagt i 1914 pi vestkysten af lrland ved

Fig. 6. Telegrafnogle til Poulsen-sender.

verden. ved en radiofoniudsendelse fra sin buesender pfl Lyngby radiostation til en udstilling i
Industriforeningen i marts mAned 1907. Fors/get er omtalt i Illustreret Tidende fra navnte
mined, og man ser pi et fotografi, der illustrerer
omtalen, den daverende kronprins, senere kong
Christian den X, lytte til udsendelsen pfl hovedtelefon, det var melodien: >Lette Bllge, nir du
bliner<<, som Valdemar Poulsens medarbejder,
ingeni/r Hjalmar Erichsen, afspillede pi en fonografvalse foran rnikrofonen i det lille >Esbjerghus< pfl Lyngby radio, sflre primitiv var begyndelsen.
Men Poulsen-buen var ligesorn hans anden
store opfindelse, telegrafonen, forud for sin tid.
Man manglede de rigtige afsenderapparater, mikrofon og telegrafnlgle samt hurtigtelegrafsender; disse apparater skulle nemlig v€re ret robuste, fordi de ved den metodc, der blev benyttet ved afsendelse af signalerne - en forandring
i bllgelrengden ved kortslutning af nogle vindinger af antennespolen, altsfl en forl/ber til

Fig. 7. Poulsen-stationen i Ballybunion, Irland. Antennen
6 stk. 100 m master. Huset til
b r e r e s a f e n 1 5 0 m m a s t o g-telegrafhuset
venstre er kraftstationen,
ses ved foden af
150 m masten.
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den lille by Ballybunion, og et tilsvarendc radioanlreg ved Newcastle i New Brunswick i Canada.
Af disse anhg findes der desvarre intet apparatur tilbage, idet alt blev fuldstrcndig pdelagt under den flrste verdenskrig, og kun de enkelte

nyttede han en almindelig l<rystaldetektor eller
elektrolytisk detektor.
Arbejdet pfl disse to fors/gsstationer, hvis formfll kun var det at bevise, at et radioanlreg efter
Poulsen-systemet kunne bruges til etablering af
en pAlidelig radioforbindelse, endda med hurtigtelegrafi, over Atlanterhavet, blev standset i august 1914, da krigen br/d ud, og anlegget i Irland blev overtaget af det engelske Post Office.
Inden den tid var det dog lykkedes os at forbedre
forbindelsen ganske betydeligt, idet vi havde fiet
fat i en af de Forest audionforstrerkere, og vi
havde derefter regelmessig telegrafforbindelse
til stationer i Amerika og i lvrigt ogsfl nogle
gange daglig til radiostationen i Lyngby, som p6.
det tidspunkt var overtaget af Statstelegrafen.
Radiorsrets

pA Ballybunionstationen.
Fig. 8. 100kW Poulsen-bue
fotografier, som jeg fik taget under mit ophold
derovre, kan idag give et indtryk af det store
anlreg, der var anlagt i Irland. Det var ingeni/r
Hjalmar Ericksen og mig, der forestod det tekniske anlags opbygning, og det bestod af et
dieselmotoranlreg som kraftkilde, 1 stk. 100 kW
og 1 stk. 200 kW Poulsen-bue, de omtalte telegrafn/gler og Schous hurtigsender, et modtageanlreg bestflende af modtager og et registreringsDette
anleg for modtagning af hurtigtelegrafi.
sidste var konstrueret af Carl Schou og bestod
af et strenggah'anometer med tilhlrende fotografisk tromleskriver. Antenneanlegget bestod af
en paraplyantenne udspandt mellem 6 stk. 100
m og 1 stk. 150 m hlje trregittermaster. Med dette anleg og det tilsvarende i Canada, hvor ingeni/rerne M. P. Pedersen og Skovmand stod for
anlaggets indretning og opbygning, opniede vi
telegrafisk forbindelse uden anvendelse af forstrerkere, idet sidanne endnu ikke var til ridighed. Hurtigtelegrafi lykkedes derimod ikke, idet
Schous apparat ikke kunne virke for den h/je
antenneenergi, der var nddvendig herfor.
For at kunne modtage de telegrafsignaler, som
blev sendt ved hjelp af Poulsen-buen, og som,
da det var kontinuerlige bfl,lger, ikke ville glre
indtryk pfl en hovedtelefon uden at vare >hakket i stykker<<,konstruerede Valdemar Poulsen
en hurtigafbryder bestdende af to meget tynde
forbundet til ankeret af en
guldtridskontakter,
lille elektrisk brummer, kendt fra det elektriske
ringeapparat, og dette apparat kaldte han en
>tikker<<. Til modtagning af telefonsignaler be-

udvikling

Efter denne korte beskrivelse af det eneste store radioanlreg efter Valdemar Poulsens buesystem, som det blev forundt danske ingeni/rer
at projektere, udfdre og srette i drift, skal jeg
fortsatte omtalen af radior/rets videre udvikling og den betydning, dette har haft for radioen
i Danmark.
Som nevnt tog amerikaneren Langmuir initiativet til at forbedre radiorlrets vacuum og
for/ge elektronemissionen, og andre har fortsat
arbejdet for yderligere at forlge radiorlrets effektivitet. Bestrabelserne har isrer samlet sig om
at gflre r/ret bedre egnet til forstrerkning af hljfrekvente strlmme ved en formindskelse af kapaciteten mellem elektroderne og ffl det til at yde
mere energi som forstrerker af lavfrekvente
str/mme. Det flrste opn5ede man ved fremstilling af skrermgitterr@reI, hvilket er et radiorlr
med fire elektroder, nemlig et ekstra gitter,
skrermgitteret, der er anbragt rnellem kontrolgitteret og pladen. Fordelen herved er, at man
opnflr henved tusinde gange kraftigere forstrerkning, og samtidig formindsker man kapaciteten
mellem elektroderne, sflledes at rfiret egner sig til
forstrerkning af h/jfrekvente signaler. Dette gitter gives en positiv forsprending, og ved at rendre
denne forsprending kan man regulere forsterkningsgraden. Selve det indkomne signal kan i
srerlige tilfrelde benyttes hertil, og man kan
derved opni en automatisk kontrol af forstrerkningen af signalet og s6.ledesmodarbejde fading.
Ved indf/relse af endnu et gitter i radiorlret
opstod den sikaldte pentode. Dette tredie gitter
indflres rnellem de to andre og gives ligeledes en
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positiv forsprending dog fra anodebatteriet, og
derved kan rflret, hvis skermgitter er i fast forbindelse med rnidten af gl/detriden, benyttes
som forstarker af lavfrehvente strlmme og bruges derfor som udgangsr/r i modtagere.
Ved senderanleg gflr man som bekendt frem
pfl den mide, at man starter med en ganske lille
sender, som oftest styret af et krystal, og den
derved frembragte energi forsterkes trinvis opefter til den effekt, rnan /nsker. I disse sendere
bruger man son regel et eller flere af ovennavnte flergitterr/r i de flrste trin, medens rnan altid
benytter trioder i udgangstrinnet.
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og telegrafvrcsenets radioenlreg har udviklet sig
under indflydelse heraf.
Kgststationerne
Det er naturligt at begynde med kyststationerne, som er den aldste af samtlige radiotjenester.
Den rldste af vore kyststationer er Blaavand
radio, som har gennemgiet hele udviklingen fra
en knaldgniststation af reldste type i 1901 til den
mest moderne station med rlrsendere for bide
radiotelegraf og radiotelefon i 1938.

Udviklingen inden for elektronteorien har sat
sine spor i fabrikationen af radior/r for hljere
frekvenser og for rlr til brug i fjernsynsteknikken. De ovennrevnte forbedringer af radior/ret
har gjort dct anvendeligt i rnodtagere og sendere
for hdjere og hljere frekvenser, men for at opnfl
at frembringe og modtage elektromagnetiske b/lger helt op til frekvenser pi omkring 10 000 MHz,
hvilket er pflkrrcvet bl. a. inden for fjernsynsteknikhen, er det nldvendigt at ty til andre midler.
Man opnA.r dette ved en forlgelse i elektronhastigheden mellem katode og anode, idet elektronernes transmissionstid i rlret nemlig kun
mA vrere en br/kdel af svingningstiden for signalfrekvensen, idet modtagerrlret ellers oph/rer
med at forsterke og senderr/ret med at frembringe svingninger.
I magnetronr{ret og klystronr/ret,
der benyttes som henholdsvis senderrlr og modtagerrlr
ved frekvenser op til 10 000 MHz, benytter man
sig af en svingende rumladning, frembragt ved
at accellerere elektronerne til at fare gennem et
positivt ladet gitter hen imod en negativt ladet
og derfor frast/dende anode. Ved magnetronrlret
g/res elektronernes gang ikke linerer, men gives
en cirkular bane ved indvirkning fra et transversalt magnetfelt.
Udviklingen inden for dette omride, som i /vrigt kun specialister kan klarlregge, og som jeg
kun overfladisk har l/ftet sl/ret for, er i fuld
gang, og de omhandlede rlrtyper benyttes i den
nyeste tid til opbygning af sendere for frekvensmodulation og fjernsvn.
Post- og telegrafvresenets radioanleg
Efter denne summariske gennemgang af det
radiotekniske grundlag skal jeg gfl over til at
give en skematisk oversigt over, hvorledes post-

Fig. 9.

Blaavand radio 1909. Stationen lA ved fvrtflrnet,
og fyrmesteren var bestyrer.

Den flrste radiostation til praktisk brug, som
blev oprettet her i landet, blev anskaffet og installeret af fvrvresenet, sorn i 1901 anskaffede
3 stk. gniststationer hos Algem. Elektr. Ges. i
Berlin (se slminemester H. Jespersens artikel i
>Elektrotekniheren<<, 1904). Af disse tre stationer blev den ene anbragt ved Blaavand fyr og
de to andre pi henholdsvis fyrskibene >Vyl<( og
>Horns Rev<<,og derved blev den f/rste radiotelegrafforbindelse her i landet oprettet til korrespondance mellem Blaavand radio og disse to
fyrskibe. Stationerne blev omdannet og moderniseret i 1909, idet der da blev installeret sendere
med forbedret gnistrum anskaffet fra det tyske
firma Telefunken i Berlin. Se herom overelektriker i flAden H. Schledermanns artikel i >Elektroteknikeren<., juni 1909. Pe Orlogsverftet i K@benhavn var allerede i 1907 installeret en lignende gnistsender. Denne senders uheldige egenskaber i forbindelse med radiofoni fik danske
lyttere jo et ubehageligt bekendtskab med i 6rene
1920-25. Nir hertil kommer nogle enkelte ra-
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diostationer i marinens sl<ibe efter det nye tone'Wien,
var
gnistsystem opfundet af tyskeren N{ax
det de enestc radiotelegrafstationer hcr i landet
indtil 1914. I rnellemtidcn havde dr. Valdemar
Poulsen og hans rnedarbejdcre som allerede
nrevnt udvihlet ct systern til bAde radiotelegrafi
oq radiotelefoni, mcn det var man fra officiel
side -- rnzcrheligt noh -- ikl<e intercsseret i at
stltte, fBr telegrafvesenet i 1914, da den f/rste
vcrdenskrig udbrfld, blev tvunget af omsttendighedcrne, f. eks. hensynet til faren for brud p6.
liabelforbindelserne til England, til at overtage
\Ialdemar Ponlsens fors/gsstation ved Bagsr'rcrd
sP - Lyngby radio.
| ilret 1927 blev der afholdt en radiohonference
i \Vashington, og pi denne blev der blandt andet
truf fet bcstemmelse orn, at gnisttelegrafering
sl<ulle afsl<affes i i/bet af et par ir og erstattes
rned sendere for hontinuerlige b/gcr. Som f/lge
af denne bestemmelse blcv der i 1928 installerel
en rlrsender p6. Blaavand radio, og allerede Aret
efter blev stationen Abnet for radiotelefoni rned
skibe i s/en, hvilket navnlig g:rv anledning til,
lut rnan begyndte at indfydre ladiotelefon ogsA i
fiskeliuttere; hele denne udvikling i radiotrafihken med skibene og ikke rnindst sikkerhcdstjenesten medf/rte n/dvendigheden af st/rre mengder materiel og rnere personale. Tjenesten l<unne
ikke vedblivende udfpres pi tilfredsstillende m5.de undel dc foreliggende forhold, plads til udvidelse var der ihke, og det v:rr derfor n/dvendigt at flyttc fra fyrviesenets areal ved Blaavand.
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Der blev derfor i 1936 udarbejdet et projekt til
en ny kyststation, idet tnan udslgte sig et ca.
12 ha stort areal 2 l<m inde i landet. Arbeidet
blev pflbegyndt i maj 1937, og i september 1938
blev den ny ladiostation tagct i brug. Fors/g

Fig. 10. Blaavand radio 1938. Elispeditiotrsplaclset'
for tcleqrafi.

havde vist, at sender og modtager godt hunne
huses i sarnme bygning, nAr antennerne for disse
var mere end 300 m fjernet fra hinanden, og
transrnissionsledningcn mellem rnodtagerantennen oq modtageren val omhyggelig skrennet for
senderantennens kraftige felt. Hensynet til antennernes indbyrdes placering nldvendiggjorde
anskaffelsen af et ret stort areal, og pi det erhvervede areal hunne afstanden rnellem de to
antenner blive ca. 700 rn. Der blev opf/rt en stationsbygning og i forbindelse med denne en bestyrerbolig samt i nogen afstand derfra fy'rst 4
senere vderligere 3 altsA ialt 7 tjenesteboliger for

Fig. 11. Blaavand radio 1938. Senderbygning, tjenesteboliger og antenneanl:eg for senderne.
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personalet. I stationsbygningen blev indrettet et
lokale for telefon- og et for telegrafekspedition,
et lokale for senderne - 2 telegrafsendere og 2
telefonsendere -, et maskinrum og et rum for
reservemaskineri til brug i tilfrelde af strlmafbrydelse, idet det var nldvendigt at sikre nfldtjeneste under alle forhold, endvidere kontor,
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gel og hensynet til st/jfri modtagning ikke kunne etableres pi posthusets grund, mfltte anbringes nord/st for byen, ca. 1,7 km fra senderanlregget. Pfl senderstationens areal opfprte man et
mindre hus rned 35 m2 gulvareal og inddelt i B
rum, nemlig senderrum, maskinrum og materielrum. Senderanlregget,der bestflr af 2 stl<. 250

Fig. 12. Lyngby radio 1920.
tl stk. 90 m master for telegrafisender og
4 stk. 40 m master for telefonisender.

vrerksted og lagerlokaler. Senderantennerne kom
til at besti af 3 stk. 50 m h/je trregittermaster
og modtageantennerne af 3 stk. 30 m og 2 stk.
15 m simple trremaster. Stationen har vist sig
at kunne betjene hele Nords/omrAdet fuldt tilfredsstillende og er en af de bedste kyststationer
i Nordeuropa.
Medens Blaavand radio sAledes kunne betjene
skibe i Nordslen og Lyngby radio (med senderanlreg i Skamlebek) skibe i @stersflen, Brelterne
og Kattegat, s6. opstod der, efterhinden som antallet af skibsradiostationer voksede, behov for
en kyststation til at betjene skibe i Skagerrakomrfldet. I 1939 besluttede man derfor at imldekomrne skibsfartens krav herom ved at anlregge
en kyststation ved Skagen.
For at reducere anlagsudgifterne og driftsudgifterne vedtog rnan at indrette ekspeditionslokalet i den dervrerende post- og telegrafbygning.
Senderanlagget blev etableret pi et ca. b ha stort
areal beliggende 2 km nord for byen, medens
rnodtageantennerne, der pi grund af pladsman-

watt umoduleret antenneeffekt r/rsendere, er
indrettet for fjernbetjening. Antennerne er udsprendt mellem 3 stk. 40 m hdje trregittermaster
og modtageantennerne mellem 3 stk. 25 m hf,je
simple trremaster. Skagen radio har en ideel beliggenhed for en kyststation, og den benyttes sA
meget af skibsfarten, at det nu har vist sig nfldvendigt at opf@re en sarlig ekspeditionsbygning
pi. arealet for modtagestationen, og i l/bet af
kort tid vil denne bygning, der foruden lokaler
for radioekspeditionen omfatter tjenestebolig for
en bestyrer, vrere klar til at indgi i driften. Det
tilf/jes, at radiostationen, hvis opflrelse blev pibegyndt i 1939, r'ar trenkt taget i brug juni 1940,
men at den pi grund af de ekstraordinrere forhold ffi,rst kunne afpr/ves og derefter srettes i
drift 1. september 1945.
Ingen af kyststationerne Blaavand og Skagen
er indrettet for kortbplgetrafik, denne trafik med
skibene foregir alene over Lyngby radio, hvis
afvikling af kyststationstrafik vil blive omtalt senere under den kommercielle radiodrift.
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I efterflret 1948 blev der pi initiativ fra Hundested fisheriforening oprettet en kyststation pi
Bornholm for radiotelefontjeneste med skibe i
den lstlige del af @sters@en.Denne tjeneste blev
i 1950 udvidet til en ren kyststationstjeneste
i lighed med Blaavand og Sl<agen' dog kun for
radiotelefoni.
K ommer cielle r adiof orb indels er
Jeg skal derefter gfl over til at behandle udviklingen inden for den hommercielle side af radiotjenesten.
Som tidligere nevnt interesserede myndigheFie. 14. Lvngbv radio 1920. Sendcranlreg for telefoni'
i --tit . po"ti"n"-bue, + kW, leveret af Lorenz, Berlin' Be- fl6nng og radiofoni'
iif radioteleioni Kobenhavn
"yit"i

ligeholde en telegrafforbindelse f' eks' til England, blev der givet bevis for derigennem, at vi
pfl den ovenfor omtalte radiostation ovre pfl Irlands vestkyst, hvor jeg sad og passede Poulsenbuerne, medens Post Office personalet passede
n/gle og modtager, i efteriret 1914 havde upihlagelig telegrafforbindelse rned Poulsen-anlregget pfl Lyngby radio flere gange daglig'
Lyngby radio blev overtaget af Telegrafvresenet
i finansiret 1917-18, men der foretoges ikke nogen forandring ved anlegget, f6r krigen var sluttet i 1920, og stationen blev flbnet for offentlig
horrespondance med forskellige europeiske lande. Til telegrafering blev benyttet dels to Poulsen-buer, som blev overtaget fra det kontinentale
syndikat for Poulsen-radiotelegrafi, dels en bue
af noget nyere konstruktion fabrikeret af radiofirmaet Skovmand og Pedersen. Endvidere blev
der fra firmaet Lorenz i Berlin anskaffet en 4
kW buesender til radiotelefoni, og denne i for-

for telegrafi'
Fig. 13. Lyngby radio 1920. Senderanlreg
2 stk. Poulsen-buer.
derne her i landet sig tilsyneladende ikke for at
benytte dr. Valdemar Poulsens buesender til
komrnercicl radiotelegrafi eller radiotelefoni,
man var flbenbart godt tilfreds med at afvikle
trafikken ad kabelveje. Men da krigen kom i
1914 og dermed mulighederne for kabelafbrydelser, blev man tvunget ind i udnyttelsen af radio,
og da var det jo sfl heldigt, at Valdemar Poulsen
stpttet af professor P. O. Pedersen og de /vrige
ovenfor npvnte medarbejdere allerede havde
gjort et forberedende arbejde for egen regning'
At radiostationen i Lyngby var i stand til at ved-

Fig. 15. Dr. Valdemar Poulsen og profe^ssor P' O' Pedersetr
foian modtageranlagget for radiotelefoni I(obenhavnRonnc vetl indvielscn af Amager radio 1923'
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bindelse med en lignende, men noget mindre
buesender, opstillet pA Hamrneren pA Bornholm,
skulle bruges til radiotelefoni mellem K/benhavn og Rpnne. Forbindelsen blev Abnet og indviet af kong Christian den X den 11. maj 1g28,
og det var vistnok den anden radiotelefonforbindelse i verden, benyttet til offentlige samtaler,
idet der kort forinden var Abnet en sidan i Californien. Trafikken over Lyng-by radio steg ganske enormt i ldbet af Arcne fra 1920 til 1924,
nemlig fra 2302 til 27 .345 telegrammer pr. Ar.
Man besluttede derfor at udvide bide bvgninger
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kunne tjene som reserve for den omtalte stdrre
buesender, og det blev derfor n/dvendigt at anskaffe endnu en sender til radiotelegrafi; man
lod da firmact Skovmand og Pedersen levere en
rfrsender, der var bygget som styresender og
rned 3 kW antenneenergi. Denne beslutning betegner overgangen fra buesender til rflrsender,
og ret lrenge varede det ihke, flr man helt gih
over til kun at benytte denne type sendere ogsi
for radiotelefoni.
I erhendelsc af den store betydning, kortb/lgetelegrafien havde allerede pfl dette tidspunkt og

Fig' 16. Poulsen-bue konstrueret ir 1926 af davrerende overingenior ved Telegrafvresenet Kay
Christiansen i sarnarbejde med professor i svagstromsteknik ved polyteknisk lrereinstalt P. O. pe"6ersen.
var pA 12 kW ante_nneeffekt, blev opstillet
pA Lynfby"radio
og i 1930 flyttet derfra til Skamlebrek radio.
-en
P*"-t,.-dq.
PA billedet ser rnan bucn med primerkredsen,
luftkonae_nia1"or opbygiet af storl roa.J tr*"!""de
aluminumplader og en selvinduktionsspole opbygget af vandret Iiggende kobberroisffier,
hvoraf den nedersie danner koblingen
til antennekredsen, der ses indesluttet i et Farada*Ln_tnr*"rriat
tri"aie udstrdting a;;i;;.
Til hojre r".,iun

og antenneanlreg, og i 192G toges en ny senderbygning og en af Statstelegrafen selv, og under
ledelse af den senere overingenipr Kay Christiansen, konstrueret st/rre buesender i brug.
I 1923 havde man erstattet den forholdsvis primitive modtagestation pA Lyngby radio med en
af firmaet Telefunken i Berlin leveret moderne
modtagestation, udstyret med to modtagere for
hurtigtelegrafi, der blev installeret i en saerlig
dertil opflrt bygning pfl Statstelegrafens materieldepot pi Amager felledvej, idet den voksende trafik ogsA gjorde det n/dvendigt at adskille
modtage- og sendestation fra hinanden. Det viste sig nu, at de smA buesendere ikke langere

da srerlig for telegrafering over lange afstande,
gik man nu i gang med forsdgsvis at fremstille
en mindre kortb/lgesender pi Statstelegrafens
vrerksteder; denne stod frerdig i 1926 og blev
sarnmen med en noget st/rre kortbfllgesender,
der senere leveredes af firmaet Elektromekano,
benyttet til radiotelegrafforbindelse dels rned
Grlnland og dels med skibe pi langfart. Samtidie hermed flyttede rnan modtageanlregget for
modtagnine af korte b/lger, der forslgsvis var
indrettet pA modtagestationen pfl Amager Frelledvej, men ikke kunne udnyttes fuldt ud her
pfl grund af for megen forstyrrelse, ud til en
ogsi for andet formil inden for radioen etable-
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Fie. 17. Skamlcbak

ret modtagestation pfl det nedlagte festningsterren ved Glostrup, station >Vestfronten<(.Her var
nemlig allerede i 1926 blevet etableret et radiornodtageranlreg til brug ved statsradiofoniens retransmissioner af udsendelser fra udenlandske
radiofonier. Med disse anlreg holdt man ikke
alene god forbindelse med den ligeledes ved
Statstelegrafens foranstaltning oprettede kortb/lgestation i Julianehib pi Grflnland, men ogsA med fiskeriets ekspeditionsskib >>Dana<<
pfl
dette skibs jordomsejling i 1928-30; dette skib
var forsynet med en kortb/lgestation ligeledes
leveret af firmaet Elektromekano. Nir hertil
kommer, at luftfarten i 1927 havde fflet opstillet
to sendere pi Lyngby radio til brug for korrespondance med lufthavne og med luftfart/jer,

t;t

radio 1930

de, at anlregeene i Lyngby og pe Amager ikke
langere strakte til. Det blev nldvendigt at se
sig om efter mulighed for at fremshaffe nye og
st/rre anlreg. Der indtraf ogsi idelig klage fra
Klbenhavns mange radiolyttere, som var sterht
qeneret i deres modtagning af radiofoni pi grund
af forstyrrelser fra de kraftige sendere pi Lyngby radio.
Post- og telegrafvasenet, der imidlertid var
blevet sammensluttet ved lov af 30. maj 1927,
klbte derfor i 1930 et areal ph 27 ha land ved
Skamlebaek i Nordvestsjelland, hvilket areal
man ans6Lfor velegnet til senderanleg for radiotrafik, dels pi grund af arealets fugtige og flade
beskaffenhed og dels pi grund af den fl,debeliggenhed og nrerhed ved havet. Man opfprte her cn

Fig. 18. Skamlebakradio 1930.Sendersalen.
I baggrundenses den pA fig. 16 viste Poulsen-bue.
samt at statsbanernes frerger havde fiet installeret sendere om bord bide for telegrafi og telefoni, og endelig, at bflde pressen, der forlangte
meddelelser udsendt pr. radiotelefon til de forskellige filialer i provinsen, og slfarten stillede
krav til radioen, blev det efterhinden indlvsen-

stationsbygning pi 45 meters lrengde og 11 rneters bredde samt 3 boliger for personalet. Denne
bygning blev i 1941 udvidet mod syd med en
fllj pA 14 X 10 m til sendere og en fldj pil 2a \
12 m til kontorer, opholdsstuer for personalet
m. m. og en krelder med lagerrum, baderum, gar-
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derober og vrerksted. Hertil kom i 1949-50 2
blokke med ialt 10 tjenesteboliger for personalet.
Man opf/rte endvidere 4 stk. 100 rn og 3 stk.
50 m tragittermaster, bestemt til at brcre antenner for lange b/lger og mellembfllger, og endelig
to trretflrne ph. 45 meters h/jde besternt til anbringelse af en kortbllgeantenne med reflektor
mod Nordamerika
og
med retningsvirkning
Gr/nland. I irenes l/b er der desuden oprettet
henimod en snes retningsantenner af rhombetypen, siledes at det store areal nu snart er helt
belagt med antenner. Hertil overflyttede man alle
senderne fra Lyngby radio samt installerede en
ny af firmaet Telefunken i Berlin leveret 20 kW
kortb/lgesender for telegrafi og telefoni, sflledes
at stationen havde ialt 12 sendere. Strerkstrdm
for denne nye station fir man fra Nordvestsjrellands hljsprendingsvrerk gennem en 10 000 volts
ledning, og denne str/mforsyning blev under krigen 1940-45 suppleret med et mindre dieselmotoranlreg til brug for nldtjenesten til skibs- og
luftfart i tilfrelde af str/mafbrydelse. Gennem et
pupinkabel, fremfprt over Holbrek og Svinninge,
stir stationen over hovedtelegrafstationen i K/benhavn i forbindelse med Lyngby radio. I 1953
er denne forbindelse suppleret med et mikrobllgeanlreg for telefoni.
Radiosendestationen ved Skamlebak, taget i
brug januar 1931, har vist sig fortrinlig egnet for
sit formAl. Den store senderhal er i irenes llb
og efter trafikkens krav stadig blevet forsynet
med nye sendere, og antallet n&rmer sig idag
strerkt de 35, idet der er 3 sendere for mellemb/lge, 9 for langb/lge og henved 20 sendere for
kortbllge. De sidst installerede er fuldt moderne
krystalstyrede kortbllgesendere for telegrafi og
telefoni, og den sidste af disse er ogs6. udstyret
for radiofoni. De fleste er konstrueret af postog telegrafvasenets egne ingeniprer, fremstillet
pi eget vrerksted og er i stand til at yde henholdsvis 5 kW og 20 kW til antennen ved telegrafi og 1 kW og 5 kW til antennen ved telefoni.
Endvidere er der p5r arealet, der i tidens llb er
udvidet til det dobbelte, idet post- og telegrafvresenet har k/bt hele Skamlebrekgirden, opstillet nye retningsantenner for disse sendere, og
b6.de areal og bygning mi siges nu at vare si
godt som mrettet.
Nir hertil kommer, at de fleste af de tidligere
sendere dels er helt ombygget og dels moderniseret eller erstattet af helt nye, s6. er Skamlebrek
radio fuldt ud pfl hljde med tidens krav til en
sendestation for radiotrafik.
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Samtidig med overflytningen af alle senderne
til Skamlebrek radio blev alle modtageanlag samlet pfl Lyngby radio, der siledes i 1930 blev indrettet som den centrale modtagestation for radiomodtagning.
Lyngby radio har som modtagestation fulgt
trit med udvihlingen pfl sendestationen i Skamlebrek; udviklingen inden for modtageteknikken
har gjort det nldvendigt stadig at bygge og anskaffe nye modtageanlreg og helt at nedlregge eller flytte de pfl Amager radio og >>Vestfronten<<
benyttede anlreg. De lokaler, som derved blev ledige pfl Amager, blev taget i brug som radiolaboratorium, men den strerke udvikling inden for
radioteknikken har medflrt, at det er mere /konomisk at have laboratorium
og reparationsvarksted i forbindelse med selve den pigeldende virksomhed. Lokalerne pfl Amager blev derfor
efterhdLnden helt fraflyttet og i nldvendigt og
tilstrrekkeligt omfang erstattet af andre sAvel i
Skamlebek og pfl Lyngby radio som i forbindelse
med radioingeni/rtjenestens
lokaler pfl N@rrebrogade.
Pfl Lyngby radio foretager man overdragning
til radioafdelingen pfl hovedtelegrafkontoret af
med udenlandske
alle radiotelegrafforbindelser
radiostationer og til rigstelefonens radioafdeling
af alle radiotelefonsamtaler med udenlandske radiotelefonstationer. Endvidere virker Lyngby radio som kyststation for korrespondance med skibe i @sterslen, Kattegat og Brelterne samt afvikler korrespondance pi korte bfl,lger med skibe i
langfart samt med Gr/nland. Ved denne tjeneste
foretages korrespondancens afvikling direkte af
personalet pA Lyngby radio, ganske som ved
Blaavand og Skagen radio.
Af hensyn til trafikken er det n/dvendigt at
have en modtager stiende fast indstillet pfl hver
af de radiostationer, med hvilke der afvikles
kommerciel trafik, det lader sig ikke langere
g/re med anvendelse af et begrenset antal modtagere at stille om til forbindelse med de forskellige stationer, kun ved anleg, der benyttes til
forbindelse med skibene, kan dette lade sig ggre.
Post- og telegrafvresenet har pfl eget varksted
ladet fremstille de fleste af modtagerne til langb/lge- og mellemb/lgetrafik, medens modtagerne
for kortbllgetrafikken
er anskaffet dels fra firmaet Marconi i London og dels fra amerikanske
firmaer.
Overdragning i Lyngby af den kommercielle radiotelegraftjeneste foregflr pfl lange og korte bllger med en rekke europaiske lande og pi korte
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b/lger med USA. Disse tjenester afvikles med
telegraferingshastigheder fra 20 til 120 speed eller mere alt efter hredsl/bets st/jniveau, og ekspeditionen foreg5rr fra hovedtelegrafkontorets radiotelegrafafdeling. I 1933 anshaffedc post- og
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af post- og telegrafvresenet og er opstillet pi
Skamlebrek radio. Ved radiotelefonforbindelsen
til New York, der blev ibnet den 15. oktober
1947, benyttede rnan et noget nyere system efter
enkelt-sidebflndsprincippet, hvor man kun ud-

Fig. 19. Lyngby radio 1931. Modtagersalen.

telegrafvesenet en diversityrnodtager fra Marconi. Ved en sidan modtager imldegflr man fading
ved, at modtageren autornatisk tilsluttes to eller
flere forskellige retningsantenner. Denne modtager var imidlertid ikke helt velegnet til formfllet, og i 1942 leverede firmaet M. P. Pedersen
3 nye modtagere efter post- og telegrafvresenets
srerlige specifikation. Disse benyttes nu i kortb/lgetele graf traf ikken.
Endvidere finder der telefonoverdragning sted
af samtaler over radiotelefonkredsl/bene K/benhavn - Nerv York samt K/benhavn - Reykjavik. der blev 6bnet sorn den fdrste forbindelse
af denne art den 1. august 1935.
Modtageanlregget for den sidstnevnte forbindelse bestflr af en retningsantenne af rhombetypen, og den forbindes til modtageren ved hjrelp
af et specialhljfrekvenskabel, der flres ind til en
antennefordeler i stationsbygningen, hvorfra det
kan tilsluttes enhver af stationens kortb/lgemodtagere. Til denne serlige telefonforbindelse benyttes en i 1931 fra Marconi anskaffet specialmodtager samt som reserve en lignende modtager, men af noget nyere og mindre kompliceret
art. Den tilsvarende sender er pfl 5 kW med et
frekvensomride fra 5 til 20 MHz, den er bygget

sender det ene sidebflnd og en meget svag barebfllge, medens man i modtageren frembringer en
kraftig brereb/lge, der er n/jagtig synkron med
senderens. Hele udstyret er leveret af firmaet
Western Electric Co. Senderen, der er opstillet
pi Skarnlebrek radio, er pi 2 kW og har et frekvensomrflde fra 4 til 20 MHz. Ved dette system
spares en betydelig energimengde, og talen er
sfl at sige direkte hemmelig. For at opnfl det tilsvarende ved almindelig radiotelefoni mfl man
lade senderens frekvens variere nogle hundrede
hertz op og ned, det man med et engelsk udtryk
kalder >Wobbling<, dette rettes igen op i modtageren, si talen bliver forstielig.
I august 1950 flbnede post- og telegrafv&senet
en radiotjeneste, ved hvilken der over en basisstation kan etableres radiotelefon mellem
det offentlige telefonnet og bevregelige stationer,
der f. eks. kan vrere installeret i fartljer eller i
automobiler. Der benyttes hertil frekvenser mellem 156 og 774 MHz. For tjenesten blev der i
K/benhavn omrfrdet oprettet en basisstation i en
privat bygning pfl Nflrrebro. Sendereffekten er
pfl 250 watt. Der benyttes FM, fordi denne modulationsmetode er bedst egnet for automatisk
opkald, og endvidere et selektivt opkaldssystem
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for at sikre, at samtalerne ikke kan aflyttes af
uvedkommende.
Lignende anleg med private basisstationer er
senere oprettet mange steder ud over landet, siledes til brug for elektricitetsvarker, lillebiler,
brandvasen, redningsvesen, ja endog pi skibene
til brug for havnetjenesten bide i danske og i
udenlandske havne, toldvresenets patrouilletjeneste, politiets patrouilletjeneste og meget andet,
idet der til dette formAl kan benyttes forskellige
frekvenser inden for omridet 30 til 800 MHz, alt
efter srerlig tilladelse fra post- og teleqrafvesenet i hvert enkelt tilfelde. Der flres til stadighed
kontrol med, at de i tilladelsen stillede srerlige
betingelser overholdes, ligesom hvert enkelt anlreg skal synes og godkendes, inden det tages i
brug. Dette er ganske analogt med, hvad der altid
har fundet sted ved oprettelse af radiostationer
om bord i sl<ibeog luftfart@jer.
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Skamlebek. For nrertrafik med flyverne havde
man dog fra 1931 en sender, der l<un mitte have
en forholdsvis kort rrekkeevne, og den blev derfor installeret i en hangar pfl lufthavnen. Under
og efter anden verdenskrig blev hele den trafik,
der vedrlrer luftfarten, jo udvidet ganske betydeligt, og en ny sendestation og modtager- og
pejlestation blev oprettet pi Kastrup lufthavns
omrS.de og i Taarnby.

Luf tf artens radiot jeneste
For luftfarten bes/rger post- og telegrafvresenet den rent radiotekniske tjeneste, som i hovedsagen bestAr i at holde forbindelse med flyvemaskinerne pr. radiotelefon og radiotelegraf i
henholdsvis kort og lengere afstand fra lufthavnen, det vil sige op til henved 1000 km. Endvidere kan nrevnes radiotelegrafforbindelse
til
andre lufthavne, udsendelse af vejrmeldinger,
sikkerheds- og pejltjeneste m. m.
Luftfartstjenesten blev pibegyndt i 1927 med
en t/z kW r/rsender til telegrafi og telefoni opstillet pi Lyngb5r radio og styret automatisk fra
lufthavnen. Senderen blev i 1g3l overflyttet til
Skamlebrek radio, hvor man omtrent samtidig
tog en anden sender i brug til udsendelse af vejrmeldinger. Dengang foregik korrespondancen
mellem lufthavnene dog mest over kabel med anvendelse af fjernskrivere. Modtageanlreggene har
hele tiden vreret i Kastrup lufthavn og blev i
omfang strerkt forflget, da den nye administrationsbygning blev taget i brug i 1981.
For tiden foretager man fra Skamlebrek radio
kun udsendelse af vejrmeldinger til brug for luftfarten over lange bllger pe 57,1 kHz, over mellembllger ph 402 kHz og over korte bllger pfl
6651 kHz og 2960,5 kHz, en ret effektiv vejrtjeneste, idet disse udsendelser foregir henholdsvis
2 gange og I gang hver time dlgnet rundt.
Korrespondancen med andre lufthavne og med
flvvere i luften foregik i luftfartens flrste periode, hvilket vil sige fta lg27 til 1ggg, for stlrste parten fra sendere i Lyngby og senere i

Fig. 20. Den nye senderstation for luftfartens radiotele_
graf- og
oprettet ved Kongelunden pA
ll{iotelefontjeneste
Arnager 1953. Til hojre senderbygningen, i midien antenne_
tArn, til venstre sidebygning med kontor, verksted, stark_
stromsinstallation og opholdsrum for personalet.

Denne tjeneste blev yderligere udviklet, da de
engelske og amerikanske militaere styrker kom
til Danmark i 1945, og da disse styrker igen forlod landet, blev alle de anlag, som under disse
forhold var etableret, delvis overtaget af dansk
luftfart. Men foruden, at disse anlreg er blevet
ombygget og saneret, er der indflrt
nve anlreg
for flweledelsens direkte betjening af sikrinestjenesten, sesom pejleanlag til dag- og natpejIing samt blindlandingsanlreg m. m. Der er oprettet en srerlig modtagestation for direkte korrespondance med flyverne pr. telefon og pr. telegraf samt pejling pA lidt lrengere afstand, der er
oprettet VHF stationer i Skamlebak, Kolding og
Aalborg til direkte telefonforbindelse med flyverne, nAr disse er inde over dansk omride, og
der er oprettet adskillige radiofyr pfl de vigtigste
luftruter her i landet.
Senderanlregget, der var indrettet i en af de
udenlandsl<e militrere myndigheder i hast opflrt
bygning i Taarnby, blev fra oktober lgb3 overflyttet til en helt ny bygning, som post- og telegrafvesenet har ladet opf/re pi et stlrre areal
ved Kongelunden, hvilket vil blive luftfartens
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centrale senderstation for telefon- og telegrafkorrespondance med flyvere og lufthavne pfl mellem- og kortb/lge.

an

foreli. En ordning blev skaffet ved lov af 1. maj
1923 og deraf f/lgende bekendtgfi,relse fra ministeriet for offentlige arbejder, og den omhandlede blandt andet anmeldepligt for besiddelse af
Radiofoni
trAdlfi,se modtagerapparater, men afgiften herfor
- 10 kr. for en krystalmodtager og 15 kr. for en
Som omtalt blev den f/rste sprede spire til
radiofoni her i landet lagt allerede af Valdemar
lampemodtager blev dog f/rst fastlagt ved
Poulsen ved hans udsendelse til Industriforeninministeriets bekendtglrelse af 20. april 1925. Fgr
gens udstilling i Kpbenhavn 1907.
den tid slrgede radioklubberne selv for midler til
Flere forskellige firmaer i udlandet arbejdede afholdelse af udgifter ved udsendelserne, dels
rned radiotelefoni pfl grundlag af dr. Poulsens gennem medlemsbidrag og dels ved frivillige biopfindelse, som ved fremkomsten af radior@ret drag, og stationen i Lyngby kunne dengang lejes
havde fiet den hjrelp pfl modtagesiden, som hid- mod en afgift pfl 60 kr. pr. time.
til havde uranglet for at g@resystemet effektivt.
Fra 1. april 1925 tog statens /konomiske forSenere hen blev radior/ret jo udviklet til ogsA at pligtelser sin begyndelse, idet ministeren for ofblive et generatorr/r for elehtriske svingningel
fentlige arbejder nedsatte et radiorid pi 38 medaf endnu mere hontinuerlig natur end Poulsen- lemmer med den opgave at fremsrette forslag til
buens, og da det kunne yde tilstrrekkelig stor en fremtidig ordning af radiofonien her i landet.
effel<t til at gpre tjeneste som en effektiv radio- Resultatet heraf blev den radiofoniordning, som
sender', udkonkun'erede det Poulsen-buen gan- vi nu har, og den er siden den tid ikke undergiet
she oq aldeles. Omkring 1920 sluttede Statstele- nogen principiel forandrlns. Med hensyn til de
grafen kontrakt med et tysk firma om at levere senderanleg, som radiofonien benyttede til sine
et Poulsen-anleg for radiotelefoni mellem Kludsendelser, 16 forholdet sAledes,at man - som
benhavn og Rpnne, og medens denne leverance ovenfor nrevnt
benyttede Poulsen-buen i
stod pfl, blev der foretaget en del fors/g med Lyngby, dog suppleret med visse militrere statioradiotelefoni mellem Kfl,benhavn og Berlin, og ner i Ryvangen, Hj/rring og Odense. De rnilitare
foruden med tale modulerede man dette anlag
stationer var ikke synderlig bedre egnet til formed musik for derved at fi mulighed for at be- mfllet end Lyngby radio, de var ganske vist udd/mme anlreggets kvalitet.
styret med r/rsendere, men disse var ikke bygAndre steder i verden var man allerede be- get med henblik pdL radiofoni som hovedanvengyndt at bygge senderanlreg bide til radioteledelse.
foni og til radiofoni ved benyttelse af radior/ret,
Man var i den forllbne tid nAet et godt stykke
og Yore radioamat/rer,
som allerede trods
frem ude i verden med bygning af rlrsendere til
statens forbud mod at besidde modtageranlreg
brug for radiofoni, og herhjemme havde firmaet
begyndt at >lege< med radiomodtagere, Skovmand og Pedersen blandt andet bvgget en
fik nu en krerkommen anledning til ogs6. at
sfldan sender pfl 0,3 kW og installeret samme
hflre udsendelser fra en hjemlig station, og om bord i Det forenede Dampskibsselskabs ruteden pfl lovens bogstav baserede passive mod- damper >Aalborghus<<. Tanken med at bygge
stand herimod fra Statstelegrafens side bevirke- skibets radioanlreg ogsfl med radiotelefoni for
de dannelsen af visse sammenslutninger
/je var at give passagererne lejlighed til at f/re
radioklubber -, som i tidens l/b fik stor indtelefonsamtaler med telefonabonnenter i land
flydelse p6. radiofoniens udvikling her i landet.
over Statstelegrafens radiotelefonanleg pi LyngEndsklnt Statstelegrafen officielt hevdede, at by radio og Amager radio; disse anlreg blev som
man savnede hjemmel til at udsende underholdnavnt i 1923 taget i brug til radiotelefonforbinningsstof over Poulsen-bueanlegget i Lyngby,
delsen K/b,enhavn - R/nne, og >Aalborghus<<blev man dog pfl grund af pres fra radioklubberanlagget var ligesom disse det flrste anlreg af
ne efterhinden tvunget til at fravige dette standsin art. Senderen pi >Aalborghus< blev med
punkt, og Statstelegrafen gav da ogsi af og til
Statstelegrafens billigelse og ved selskabets veltilladelse til, at anlagget blev lejet ud til klubvilje ved enkelte lejligheder indtil juni 1925 bebernes udsendelser af tale og musik. Aflytninnyttet til radiofoniudsendelser, nf,r skibet li i
gen skete pfl private modtageanlreg, hvilket man
K/benhavns havn eller i havn i Aalborg, det
lukkede det strenge 6je f.or, si lange muligheden
sidste sted til glrede for de nordjyske lvttere. I
for en pi lovens grund baseret ordning ikke
begyndelsen af. 1924 stod dog ogsA militrerets
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radiostation i Ryvangen, en r/rsender pi 3/+kW,
klar til benyttelse for radiofonien, og i nogen tid
herefter benyttede radioklubberne derfor denne
og Lyngby radio til udsendelserne.
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PA radioklubbernes initiativ blev Lyngby radios Poulsen-bue dog i september 1924 suppleret
med en r/rsender pe B/4kW, leveret af firmaerne
Dansk Radio og M. P. Pedersen. Den blev opstillet i Statstelegrafens skolelokaler i Yorks Passage i K/benhavn, og indtil begyndelsen af 1925,
da staten sfl sig n/dsaget til at tage sagen vedr/rende radiofoniudsendelserne i egen hAnd,
foregik de forskellige radioklubbers udsendelser
over Lyngby radio, Ryvang radio og Yorks Passage's radio.
I april 1924 skiftedes ministeriet, og den nye
trafikminister,
Friis-Skotte, interesserede sig
strerkt for radiofoni og var fremsynet nok til at
se, hvilke muligheder der 16 i denne nye radiotekniks anvendelse.

M. P. Pedersen orn at bygge en radiofonistation
pA Telegrafv&senets irnpregneringsanstalt i Sor/,
efter at forslg med at oprette en kyststation her
til afllsning af gniststationen pfl orlogsverftet,
som de hpbenhavnske lyttere klagede meget over,
havde vist sig ufremkommelig.
Denne ordning med 5 stationer var dog b6de
dyr og dirlig, thi stationerne var for svage, for
dirlige som radiofonistationer betragtet og forbundet til studiet i Klbenhavn ved ledninger, der
ihke var egnede til overf/ring af tale og musik.
Det store radiorids tekniskc udvalg, der bestod af
dette rAds formand hammerherre Lerche, Statstelegrafcns overingenilr
Gordon-Thomsen og
telegrafinspeht/r P. N{/ller, chefen for telegrafbataillonen oberstl/jtnant Faber og ingeni/rkaptajn Thornsen, anmodede da ogsfl allerede pfr
m/det den 17. august 1925 Statstelegrafen om at
underslge mulighederne for at oprette en centralstation for radiofoniudsendelser med beliggenhed enten i Aarhus eller pfl Gissel/re ved
Kalundborg. Valget mellem disse to byer var
ikke si vanskeligt at trreffe. Beliggenheden ved
Aarhus var radioteknisk set d6rlig og ville desuden kreve en kabelforbindelse fra Kdbenhavn,
idet den eksisterende forbindelse ikke var beregnet til overfpring af sfl hl,je frekvenser, sorn
radiofoni krrever. Beliggenheden piL tangen Gissellre var derimod ideel for en radiofonistation,
og forbindelsen til Kdbenhavn, hvor den tekniske stab fandtes, var hurtig og bekvem. Hertil
kom, at Kalundborg lfl nok si centralt i landet
som Aarhus, og at forbindelsen til et studie i
K/benhavn var tilfredsstillende.
Den st/rste vanskclighed lA i at vrelge mellem
de typer af radiofonisendere, der kunne vrere

Han havde fulgt udviklingen med megen interesse, og allerede i februar 1925 henvendte han
sig til finansudvalget og fik dettes tilslutning til,
at staten fors/gsvis og for 1 6.r regnet fra 1. april
1925 overtog udsendelserne, dog sflledes, at
sagen finansielt skullc hvile i sig selv, stfi,ttet pi
den ovenfor nevnte afgift fra lytterncs radioapparater, og udsendelserne shulle foreg6Lover
de 2 stattioner Yorks Passage og Ryvangen.
Disse 2 stationer strakte dog ikke til for dekning af hele landet med radiofoni og blev derfor
i nogen grad st/ttet af udsendelser fra de militrere radiostationer i Odense og Hjflrring. Disse
4 stationer blev i begyndelsen af 1926 suppleret
med en 5. station, idet Statstelegrafen, efter
at forskellige andre forslg pfl at forbedre udsendelsernes kvalitet var pr/vet, anmodede firmaet

Fig. 22. Radiostationen for telegrafi og telefoni i Soro
1926. Fra venstre ingenior Rahbek, senere bestyrer af Kalundborg radio P. Nielsen, nuv. kontrolsr ved Lyngby
radio A. E. Nielsen.

Fig. 21. Radiofonistationen i Yorks Passage, Kobenhavn,
1925. Til venstre strerkstromsmikrofon
i
med forstarker,
midten kontrolmodtager
med hojttaler, til hojre senderen.
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tale om, og her kom striden til at stfl mellem en
maskinsender, det vil sige en vekselstrlmsgenerator af hlj frekvens, og en rlrsender. Beslutningen blev truffet efter en rrekke ret dramatiske
mlder og en indgiende unders/gelse foretaget
af en dertil udpeget musikkyndig kommission,
der skulle klarhgge maskinsenderens og r/rsenderens egenskaber som radiofonisendere. Afglrelsen faldt heldigvis ud til fordel for en rlr'sender pil 7,5 kW, som var den st/rste ydelse, en
sfldan sender pi dette tidspunkt kunne indrettes
for, og med denne station beliggende ved Kalundborg skulle man vare i stand til at drehke
st/rstedelen af landet med radiofoni. Det ville
knibe med Bornholm, det nordligste Jylland og
Slnderjylland, og der mfltte derfor eventuelt
senere oprettes relrestationer til betjening af
disse dele af landet. SporgsmAlet om relrestationer vedtog man at lade hvile, indtil anlagget i
Kalundborg var opf6rt og gennempr/vet, og det
viste sig senere, at behovet herfor ikhe svarede
til de ofre, der teknisk og /konomisk mitte ydes.
Antallet af indskrevne lyttere, og som fllge deraf radiofoniens indtregter, voksede langt hurtigere end ventet, og arrangementet med de to
ovennrevnte afgifter blev snart opgivet, idet en
ensartet afgift pi 10 kr. pr. modtagerinstallation
blev indf/rt fra 1. april 1927. Radiofonien fik
efterhinden tilstrekkeligt med midler i hande
til derved at modernisere sine anleg og udbygge
dem tidssvarende.
Samtidig med oprettelse af centralstationen i
Kalundborg blev der rejst krav om en bedre
betjening af lytterne i Kpbenhavn. Man var klar
over, at centralstationen ikke gav tilstrekkelig
gode aflytningsforhold her, og stationen i Yorks
Passage, der kun var en midlertidig foranstaltning, havde vist sig ikke at vrere effektiv nok til
at dekke byen med radiofoni.
Radioridet anmodede derfor Statstelegrafen
om at unders/ge betingelserne for en ny station
i K/benhavn, og dette resulterede i et forslag om
at lade firmaet M. P. Pedersen bygge stationen,
i januar 1927. Det
hvilket radioridet tiltridte
meget vigtige sp/rgsmil om den nye stations beliggenhed stod dog Abent, men efter lange forhandlinger, overvejelser og undersflgelser, hvori
indgik Axelborg, Revisions- og Forvaltningsinstitutet, Bellah/j, St. Jlrgens sO m. m., blev det
til sidst besluttet at anbringe stationen pA centralpostbygningen i Tietgensgade (Post- og Telegrafvresenet var jo een etat fra 1. juni 1927)
under hensyn til, at den derved fik en central
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beliggenhed, kom til at ligge pfl en offentlig bygning og ved sin belig-gcnhedydcde en god betjenine af de lyttere i I{@benhavnomrfldet, dcr ihke
kunne bctjenes fra Kalundborgstationen. Denne
nye K/benhavnstation, der var en rlrsender pA
1 hW, blev taset i brug den 1. janual 1928.
Hermed var dcr skabt noqenlunde ro om

Fig. 23. Kalundborg radiofonistation 1927. 2 stk. 100 m
stAltflrne, som nu er forhojet til 120 m og forsynet med
en travers. Senderbygningen er nu ombygget til at huse
den nye 150 kW sender.

senderstationer for
vedrlrende
sp/rgsmfllet
nogen tid, og nan helligede sig herefter sp/rgsmfllet om studier.
De f/rste radiofoniudsendelser foregik pi den
mflde, at de agerende indfandt sig foran mikrofonen piL selve radiofonistationen, henholdsvis
Lyngby radio og Ryvang radio.
I 1923 indrettede man dog et studie pfl hovedtelegrafstationen i Kflbmagergade, hvor et lille
lokale pfl 13 m2 grundflade blev stillet til ridighed, dog bide til studie og kontrolrum, idet der
her foruden mikrofon med forstarker blev in-
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stalleret modtageapparater til kontrol af udsendelserne.
Man blev snart klar over, at en udvidelse var
n/dvendig, og der blev derfor inddraget enkelte
andre lokaler til formilet, idet man ogsfl mitte
have plads til driftsledelsen og mere plads til de
optrredende, og i 1928 havde rnan foruden sidanne lokaler to studier, nemlis et talestudie
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de man til fra K/bmagergade i forS.ret 1g28, men
forholdene viste sig ogsA snart for smi her, og
derfor mitte man unders/ge mulighederne for at
byeee selv.
L/sningen blev den, at rigsdagen pi forslag af
minister Stensballe i 1928 gav sin tilslutning til
opfprelsen af en bvqning til brug for statsradiofonien i forbindelse med indretning af en anneksscene for Det kongelige Teater, den sikaldte
>St.erekasse<i Tordenskjoldsgade. Radiofoniens
lnske om eget hus blev sAledes kun delvis opfvldt, da rnan i 1931 flyttede fra Axelborg til
>Stiprekassen<<.
Man beholdt i nogen tid fremover banksalen i Axelborg, der var indrettet som
orhesterstudie med plads til 300 tilhflrere, idet
det orkesterstudie, der var indrettet i >Strerekassen< oe havde plads til 900 tilhdrere, ogsA
skulle vere til rAdighed for Det kongelige Teater. Radiofonien rAdede nu over et orkesterstudie og 5 andre studier, rnen alligevel blev
pladsforholdenc snart igen for trange, og da
lol<alerne rent radioteknisk set var dflrlige og
ikhe lod sig forbedre eller udvide for rimelig bekostning, vedtog radiorAdet at s/ge udvej for en
hel ny bygning. I 1936 blev der forelagt og vedFig. 24. Kontrolrum og speakerrumpA telegrafstationen
taget et fuldt udarbejdet projekt for det nye
Kobmagergade
37 Ar lg21-2b.
radiohus i Rosen/rns ,4.116,hvor rnan k/bte et
med en- grundflade pf, 8 m2 og et stlrre studie grundareal pn 13 000 m2. I denne bygning blev
med en grundflade pfl 89 m2, der med hensyn indrettet 4 rnusikstudier, 3 studier for h/respil
til akustik var indrettet efter de mest moderne og 5 talestudier, hvortil korn et koncertsalstudie
amerikanske erfaringer, og dertil et kontrolrum
med plads til 1200 tilh/rere.
pil 22 m2 grundflade.
Man pAbegyndte byggearbejdet i foriLret 1987,
Lytterforeningerne rejste imidlertid krav om og i slutningen af 1940 flyttede radiofonien fra
ogsi at fi indrettet studier i Jylland og pfl Fyn,
>Strerekassen< til Rosen/rns Alld. I december
og dette ffi,rte til, at man i marts 1928 kunne
1940 foretoges de f/rste udsendelser fra de nve
tage talestudier i brug i Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense og Aabenraa, idet sfldanne blev
indrettet pi de dervrerende posthuse. Desuden
blev der anbragt tilslutningssteder for mil<rofoner i domkirkerne i Viborg, Ribe og Aarhus til
udsendelse af gudstjenester derfra. Alt dette er
senere udvidet til flere talestudier og installationer i mange af landets kirker.
Den hurtige vrekst i antallet af lyttere, fra omkring 30 000 i 1925 til 400 000 i 1929, forlgede
ogsfl antallet af udsendelser samt omfanget af
drift og administration, og man m6.tte snart se
sig om efter st/rre og bedre lokaler. Efter indgiende unders/gelser og forhandlinger bestemte
man sig for at leje lokaler i Axelborg, hvor man
Fig. 25. >Flodebolle<-studiet p6 telegrafstationen Kobmaindrettede sig forellbig med kontorlokaler, et gergade 37 ir 1926.
Her benyttedes Rahbek-Johnsen konstort koncertstudie i den dervrerende banksal og densatormikrofon. Pi mikrofonstativet findes gron
og rod
-kontrolrum
kontrollampe
fra speakeren i det tilstodende
3 mindre studier samt et kontrolrum. Her flvtte(fis. 2a).

studier, og den 2. april 1941 afholdt radiorAdet
sit f/rste mlde i bygningen. [{/det formede sig
meget stilfrcrdigt, thi dels var bvgningen ikke
helt ferdig, der manglede navnlig meget arbejde
rned det store koncertsalstudie, og dels lnshede
rnan ihke at foretage noget, dcr hunne fi karakter af cn indvielse, sorn rnan uden tvivl ville fi
indblanding i fra tyshernes sidc. Arbejdet blev
derfor >forsinket<<, og indvielsen efter frerdigopf/relse fandt f/rst sted den 11. september 1945.
Radiohuset i Rosen/rns Alle har tjent formfllet
vel, rnen det viste sig alligevel at vrere for lille,
da man 1. oktober 1951 begyndtc med at sende
dobbeltprogralnlner, og da rnan efter radioudstil-

Fig. 26.
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Det store musikstudie

pfl teleglafstatiorren

delserne formentlig inden ret lrenge kornmer i
cndnu har de stadig pr/vegang for alvor udsendelsernes harnhter p5. grund af manglende
bevillinger - og det er da ogsfl hensigten til sin
tid at s/ge udvej for fremskaffelse af en hel ny
bygning til brug for fjernsynet.
Lytterne uden for de ovennrevnte grrnser for
station Kalundborgs betjeningsornrirde var ikke
tilfreds med radiofonien, os man foretog derfor
underslgelscr rundt orn i landet for at fi indblik
i aflytningen os indsamle urateriale til brug ved
projektering af cn kraftigere station i Kalundborg. Herefter gik man i begyndelsen af 1932 i
gang rned projekteringen og med at fremskaffe

l(obmagergade
drrrgerer.

lingen i Forum i august 1950 begyndte med
pr/veudsendelser af fjernsyn. Fra 1. oktober
1951 begyndte rnan med faste udsendelser af
fjernsyn, og licensen herfor blev fastsat til 50 kr.
om flret.
RadiorAdet lod derfor udarbejde projekt til en
'Worsaaesvej
og en etage
ny fllj beliggende langs
mere pfl den vestre hontorflpj. Ministeriets bemyndigelse til at pibegynde bygningsarbejdet
forelfl i november 1952, og rnan gik straks i gang.
Hermed er der skaffet plads til den nldvendige
for/gelse i antallet af studier, til redaktionen af
det radioblad, som Statsradiofonien agter at udgive, og til en meget pfltrrengt for/gelse af den
plads, som fjernsynsudsendelserne krever. De
lokaler, der kan blive til rfldighed for fjernsynet,
vil dog nrcppe vere tilstrahl<elige, nflr udsen-

37 ir

1926-27.

Kapelmester

Launy

Grondahl

tilbud pALen ny station. I sit m/de den 6. april
1932 tiltrAdte radiorfldet et forslag fra post- og
telegrafvresenet om at overlade arbejdet til firrnaet Standard Electric, der havde leveret og installeret den oprindelige 7,5 kW sender. Den nye
sender blev pfl 60 kW antenneeffekt og skulle
derfor give en feltstyrke ude hos lytterne, der
var ca. 3 gange kraftigere end feltstyrken fra den
gamle sender, hvilket praksis senere viste slog
godt til. Forholdene for denne stations aflytning
burde nu, nAr ogsfl de forbedrede modtageanlag
og radiofoniens bestrrcbelser for at sihre lytterne
en st/jfri modtagning tages i betragtning, vere
rneget nrcr tilfredsstillende. Ved lov af 31. marts
1931 >om foranstaltninger mod forstyrrelser af
radiomodtagning< blev der nemlig tilsagt radiolytterne vederlagsfri afhjalpning af sfldanne for-
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styrrelser fra andre elektriske installationer og
apparater, sorn hindrede dem i at fA forstyrrelsesfri aflytning af udsendelserne over de danske
radiofonistationer. Denne lov var den fdrste af
sin art, og den koster statsradiofonien ca. r7, million kroner Arlig at administrere.
Den nye radiofonistation i Kalundbors blev
indviet og sat i drift den 18. juli 1932.
Omtrent sanrtidie med Kalundborgstationen
gik man i gane tned en forbedrine- af radiofoni-

1954

netr6.d ophengt inden i et stiltflrn, f. eks. af
Kalundborg-typen, ingen udstrAling ville give,
mAtte man bygge tArnet af tra. Beregningen og
honstruktionen af et sAdant trret5.rn blev overdraget nu afd/de professor Chr. Nflkkentved,
som herrned har efterladt sig et vrerdigt rnindesmaerke, udf/rt af tlrnrerrnester P. Storm. Radiofonistationen i Herstedvester blev taget i brug i
j u n i 1 9 3 3 ,m e n f l r s t i n d v i e t d e n 1 5 . j a n u a r 1 9 3 4 .
Da stationens sendefrekvens, der fra starten var
1176 kHz, ved en senere konference i Montreux
1939 om frel<venser for europeiske radiofonistationer blev forlget til 1312 I<Hz, og feltstyrken
over Klbenhavn derved blev noget reduceret,
blev der samtidig givet tilladelse til at forlge stationens effekt til 30 kW, hvilket skete umiddelbart efter hrigens ophlr 1945. Ovennrevnte konferences beslutninger om frekvenser blev dog
aldrig flrt ud i praksis pA grund af krigen.
F/rst ved konferencen i K6benhavn 1948 blev
senderens frekvens virkelig rendret og da til 1480
l<Hz, hvorved feltstyrken yderligere reduceredes.
Det fremgir af denne kortfattede oversigt over
udviklingen, at stationssplrgsmAlet stadigvrek
har vreret underkastet endringer, og kravet om
flere senderstationer blev allerede rejst omkring1940 for derved at skaffe radiofonien mulighed
for at sende et program mere, og ved den sidst
her i Kpbenhavn afholdte bpleelengdekonference
F i g . 2 7 . A f t a l e o m t r a n s m i s s i o n f r a r A d h u s h a l l e n f l r 1 g 3 0 . fik Danrnark tildelt sidanne bfllgelrengder, at
Fra venstrc: Overingcnior J. A. R. Nielscn, KTAS, radioindflrclse af dobbeltprograrnmer blev nuliggjort
ingenior F. C. \\/amberg, kammersanger Holm og redaktor
ved
en omfattende forandring og udvidelse af
Svend Carstensen.
stationsnettet.
stationen i Klbenhavn. Det viste sis n/dvendigt
Indflrelse af dobbeltprograrnmer i radiofonien
at flytte denne station, da senderen var for svag, fandt sted fra 1. oktober 1951, men selve tanken
og det ihke lod sig glre at bygge en kraftisere
er nresten lige sfl garnmel som radiofonien selv,
sender pi centralpostbygningen.
idet den frernkom fra lytterorganisationerne for
Unders/gelser ved hjrclp af en transportabel mere end 20 Ar siden. Nir det hal varet s6L
radiostation udl6nt af marinen og forhandlinger
mange Ar, inden tanken blev til virkeliehed, var
pA grundlag af de nred denne foretaene felt- grunden den, at man ansfl det for uglrligt at
styrkemAlinger resulterede i, at stationens nye skaffe de dertil egnede b/lgelengder, og at ombeliggenhed blev fastlagt til onridet ved Her- kostningerne derved forekom at vrere store i forstedvester, idet man herved ville fi en jmvn for- hold til, hvad man opniede. Men som Arene gik,
deling af feltstyrken fra stationen ind over byen modnedes tanhen, da omfanget af det stof, som
os tilsvarende gode aflytningsforhold. Det blev de forskellige afdelinger inden for radiofoniens
ved lignende fremgangsmide sorn tidligere an- driftsledelse dnskede at anbringe i programrnerfprt vedtaget at overdrage firmaet M. p. peder- ne, ikke mere kunne finde plads inden for de
sen at bygge en sender pi 10 hW antenneeffekt. givne rammer.
For at give denne station stlrst mulie udstr6Dobbeltprogrammer betyder, at lytterne overIingsomrAde indrettede man et antenneanlag
alt i landet skal have to programmer at vrelge
med en lodret >antifading<<-antennepi 1/z b/lge- imellem, og disse skal derfor overalt i landet
lrengde (125 m), hvilket er praktisk muligt for kunne aflyttes hver for sig med samme radioen bllgelengde af denne st/rrelse. Da en anten- fonisk udbvtte.

r954

83

TELETEKNIK

Forstflet pi denne mide har man ikke dobbeltprogrammer ved nogen anden af de eksisterende
radiofonier. \rel sendes der i adskillige lande
flere prograrnmer samtidig, men dette er begrundet i sprogforholdene, i rent lokal srerpragethed
- sorn tilfaldet f. eks. er i Holland og Belgien
-, eller der udsendes et nationalt program suppleret rned lokalpregede programmer, som tilfreldet er i Norge og Sverige.
Da radior6det endelig i 1947 bestemte sig for
at indf/re dobbeltprogrammer, og dette ikke var
rnuligt ved hjmlp af de to ehsisterende radiofonistationer - den i Kalundborg og den i Herstedvester -, idet senderen i Herstedvester ikke, silcdes sorn den i Kalundborg, alene kunne betjene
alle landets lyttere, var det pAkrrevet f/rst at
skaffe nogle flere radiofonistationer og de dertil
h/rende b/lgelengder. Den billigste og bedste
mide at glre dette pi ville vare pA et centralt
sted i landet, f. eks. i Kalundborg, at oprette to
radiofonistationer udstyret med sidanne sendere
og b/lgelengder, at disse hver for sig kunne betjene alle lyttere i landet, og eventuelt supplere
dem med sm6. lohalsendere i de stlrre byer i landet, hvor radiofonimodtagning er sarlig vanskelig pfl grund af elektriske forstyrrelser og tat bebyggelse. l\[en desverre var sagen ikke sfl simpel og ligetil, idet det ikke var muligt at frem-

Fig. 28. Kontrolrum i Axelborg 1928. Fra venstre: Afdelingschef, ingenior Fr. Ileegaard, kontrolsr ved statsradiofonien H. Lundsgaard og telegrafkontrolor
H. P. Mortensen.

skaffe 2 b/lgelengder omkring 750 kHz, hvilket
var nldvendigt til en sdrdanplans realisation.
Som bekendt foregflr radiofoni jo pi lange bfllger i omridet mellem 1050 og 2000 meter, henholdsvis 285 kHz og 150 hHz, og pA mellemb/l-

Fig. 29.

N{usilistudic i

>Starekassen<, Heibergsgade, ir

ger rnellern 187 og 570 meter, henholdsvis 1601-r
kHz og 525 k}Jz. Af de lvrige b/lgeornrider
egner kun de ultrakorte b/lger, dcr ligger i omrfldet mellem 10 meter og 1 meter, henholdsvis
30 og 300 Megahertz, sig for radiofoni inden for
det enkelte lands grrenser. Da navnlig de to fflrstnevnte frekvensomrflder har egenshaber, som
g@r, at de kan aflyttes over afstande op til ca.
2000 km, er det n/dvendigt, at man drager hele
Europa med ind i aftaler om, hvorledes man shal
benytte de til ridighed for radiofoni v:erende
b/lgeleengder pi en sidan mAde, at der opst6r
mindst mulig forstyrrelse mellern stationer, der
bruger saurrne eller nrer hinanden liggende b/lgelrengder.
Disse forhold ordnes ved overensl<omster,som
trreffes ved en europeish radiofonikongres, og en
sidan afholdes da sredvanligvis ogsfl rned ca. 5
Ars rnellemrum. Den seneste af disse blev som
behendt afh<lldt her i I{ldbenhavn i sommeren
1948.
NAr et lands radiofoni /nsker forandring i de
b@lgelrengder,som den bruger til sine udsendelser, og eventuelt lnsker en for/gelse i deres antal, siledes som tilfaldet altsi var i 1948 med
dansk radiofoni, som @nshedeflere b/lgelrengdet
for at blive sat i stand til at udsende et program
mere, sA mdL kravet fremf/res og begrundes pA
en sfldan kongres.
Da post- og telegrafvesenet har kontrollen
med radiofoniens sivel som med andre radiotje-
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FiB. 30. Kontrolrum
i radiohuset. Lydtret glasllag til det
bagved liggende soliststudie. Overkontrolor L. C. Amorsen
ved kontrolpulten og pianist Victor Fischer ved flyglet.
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Inden for langbllgeomrAdet beholdt vi den
lange b@,lgeog fik den endog en lille smule forbedret, idet den blev rendreI fra 240 til 245 kIIz,
og den tilladelige effekt blev forlget fra 60 kW
til 150 kW, hvilket sidste bctyder, at stationen,
nir den til sin tid bliver ombygget og moderniseret, hvilket denne station, der er bygget i 1930,
i hfl,j grad trrenger til, vil kunne aflyttes med
omkring den dobbelte styrkc af, hvad tilfreldet
er idag.
Inden for rnellemb/lgeomr6det havde vi hidtil
kun den frekvens, som blev benyttet af senderen
i Herstedvester, til betjening af lyttere i K/benhavn og omegn, flekvensen var pi 1176 kHz, og

nesters b/lgelrengder her i landet, pihvilede det
denne institution, pA begrering af radioridet, at
s/ge fremskaffet de b/lgelrengder, som radiofonicn har brug for.
Da del er 33 lande i Europa, der shal have
bfllgelrengder, og hvoraf nogle skal have adskillige, fordi de har et stort omrede at betjene, medens andre kan nljes med et ringere antal, og da
der som senere forklaret kun er 15 lange b/lger
og l2l mellemb/lger til r6dighed, er det umiddelbart indlysende, at det er meget svert for et lille
land som Danmark, der ovenik@bet allerede er
begunstiget radiofonirnressigt set ved at have en
af de allerbedste langbllger til disposition for
sig alene, at tilhrernpe sig endnu en fordel ved
at fA en god mellernb@lge pi ca. 750 kHz. Af
generaldirektoratets delegerede ved nrevnte konference blcv der krempet energisk for at skaffe
de bedst mulige bfi,lgelengder til den danske radiofonis andet program, men det lykkedes dog
alligevel kun delvis; de b/lgelrengder, vi fik tildelt, er absolut ikke ideelle til betjening af landets lyttere pfl nrevnte mide, men det shal ogsi
siges her, at det absolut var det bedste, det var
muligt at opnfl.
Under hensyn til, at Danrnark er et af de lande i Europa, som det er lettest at kortlregge med
radiofoni rent teknisk, og at landet ligeledes er
et af de bedst egnede for udbygning af et radiofoninet pfl ultrakorte bplger, tror jeg ikke, at
man med nogen rimelighed og i betragtning af
andre radiofoniers rimelige krav kan forlange at
fi bedre bllgelrengder inden for det givne bflnd,
end der blev os tildelt.
Lad os herefter se n&rmere pA, hvilke bfllgelrengder vi fik, og hvad vi kunne glre med dem.

Fig. 31. Afspilning og optagelse af lak- og voksplader.
Overassistent G. D. Stridsland, overhontrolor L. C. Amorsen og i studiet bagved afdelingschef Svend Pedersen.

den tilladelige effekt var pA 30 kW. Til fordel
for dobbeltprogramrnerne mfltte denne frekvens
opgives, men i stedet fik vi dog en endnu bedre
frekvens pn 1061 kHz, der skulle benyttes til
drekning af den lstlige del af landet med radiofoni, og en anden frekvens, der er noget dirligere, nemlig pfl 1430 kHz, til drekning af den
vestlige del af landet. Disse to stationer fik tilladelse til at benytte op til henholdsvis 60 kW
og 70 kW til deres udsendelser, hvilket ogsi var
en begunstigelse, fordi Danmark ikke er ene om
at benytte disse b/lgelrengder, men mi dele dem
med stationer i henholdsvis Italien, Portugal,
Albanien og Spanien, hvis mindre kraftige stationer pi disse frekvenser kan risikere at blive
forstyrret
af vore, dersom frekvensverdierne
ikke holdes ens med stor n/jagtighed.
Da modtageforholdene i en storby som K/benhavn g/r det vanskeligt her at udnytte en langbfllge, fordi det er forbundet med praktiske vanskeligheder at fA indrettet de dertil nldvendige
antenneanl€g, og fordi der her altid optrreder
forskellige arter af elektrisk stlj, som er serlig
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generende for modtagning af lange b/lger, forlangte man at ffl en frekvens til brug for en station til betjening af lyttere i selve K/benhavn.
Da vi nu i forvejen havde fiet to nogenlunde
gode mellemb/lger, var det ikke muligt at opnfl
mere, og vi mfltte derfor nljes med at blive skrevet pi listen som et af de mange lande, der har
lov til at benytte fellesfrekvensen 1484 kHz og
desuden til brug for radiofoni i en anden storby
frellesfrekvensen 7594 kHz Endvidere opn&ede
vi tilladelse til ogsfl at lade en sender i Kpbenhavn benytte frekvensen 1430 kHz med en effel<t
pfl 10 kW, fordi man forudsfl, at frekvensen 1061
kHz ikke ville strrekke til for betjening af bide
K/benhavn og den /stlige del af landet.
Vi havde nu til det ene program de to frekvenser 245 kHz og 1484 l<Hz og til det andet program frekvenscrne 1061, 1430 og 1594 kHz, idet
vi dog har lov til at benytte frekvenserne 1484
og 1594 hHz til flere forshellige stationer pi betingelse af, at stationerne for hver af frehvenserne tilsammen ihke udstriler en effekt, der
overstiger 2,5 k.W.
Det var pfl forhflnd hlart, at den lange bllge
skulle benyttes til hovedprogrammet, og at den
af hensvn til lytterne i K/benhavn mitte suppleres med frekvensen 1484 kHz, som egner sig
bedst hertil.
Det var endvidere afgjort, at den bedste af frehvenserne til det andet program skulle benyttes
for en station beliggende et centralt sted i landet, og det viste sig ved de foretagne milinger
og beregninger, at det sted, hvorfra man med
denne frekvens opniede at betjene flest l5rttere
pfl den mest /konomiske mide, var i Kalundborg, og fllgelig blev den ny radiofonistation
anbragt i tilslutning til det anlreg, der allerede
var placeret her.
De foretagne unders/gelser viste imidlertid
ogsfl, at denne station i Kalundborg ikke for-

Fig. 32. \{odel af radiohuset.

mflede at betjene lytterne i den nordvestlige og
vestlige del af Jylland samt i K/benhavn, og at
det blev nldvendigt at bruge frekvensen 1430
kHz til en radiofonistation, for hvilken den bedste beliggenhed var i Skive, samt at den anden
station pfl samme frekvens bestemt til betjening
af lyttere i Kl,benhavn med det andet prograln
kunne anlaeggesi forbindelse med det bestflende
anlreg i Herstedvester, nir antennen indrettedes

fig.

33. Radiorfldets modesal i radiohuset. Pi vaggen
Herman Vedels maleri af kammerherre C. Lerche.

sflledes, at den fik st/rst udstriling rnod Kflbenhavn og mindst udstriling i retning mod Skive.
For nu at hjrelpe lytterne i T/nder, Esbjerg og
Aalborg, som viste sig at vrere de byer i det
vestlige og nordlige Jylland, som ville blive dflrligst betjent med det andet program, vedtog man
at bruge de erholdte frellesfrekvenser 1484 og
1594 kHz til smi radiofonistationer i disse byer.
Efter meget indgiende unders/gelser viste det
sig, at Herstedvestersenderen pfl 1430 kHz kunne
udnyttes mest /konomisk pfl f/lgende mide. Pfl
et 4 ha stort areal kfi,bt fra Damgirden i 1951
og beliggende 800 m syd for radiofonistationen
i Herstedvester oprettedes et antenneanlreg bestflende af 2 stk. 119 m h/je jerngittermaster,
isoleret fra jorden og opstillet i 58,3 m indbyrdes afstand efter en linie med retning SkiveK/benhavn. Ved at indrette et passende afstem-
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ningssystem, i forbindelse rned en G-trfldet ffldeledning fra I{erstedvestersenderen, og ved at anbrinse dette i et lille hus rnidt rnellern de to master samt ved indretning af fpdeledninger herfra til to andre afstemningssystemer anbragt i
hver sit hus ved foden af hver mast og forbun-

F i g . 3 4 . R a d i o h u s e t s f l o j m o d R o s e n o r n s A 1 1 6m e d a n t e n n e
for fjernsyn og lyd.

det hertil opnAede man at ffl et antenneanlpg
med et retningsdiagram, der har rnaksirnum i
retning mod I{/benhavn og rninimum i retning
rnod Skive. Herved opniede rnan altsdL dels at
udnytte den bestiende sender i Herstedvester og
dels at undgA interfelens mellem de to stationer
i henholdsvis Skive og Herstedvcster, der siledes
kan sende prograln II samtidig, illen dog ikhe
forshellige prograrnmer samtidig.
Senderne i Kalundborg og Skive pfl henholdsvis 1061 og 1430 kHz og med antenneeffekt pi
henholdsvis 60 og 70 kW blev anskaffet fra Marconi Wireless Telegraph Co. i London. De afviger i nogen grad fra de her i landet benvttede
store sendere ved at vrere forsynet med luftkllede i stedet for vandkllede r/r.
Af pkonomiske hensyn /nskede man senderen
i Kalundborg anbragt i forbindelse med det allerede eksisterende anlrcg. Dette lod sig gflre, dersonl man kunne vrere sikker pi, at der ikke ville
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ske gensidig pivirkning mellem de to sendeanlreg og navnlig mellem de to antenner, idet man
ville opnfl de bedste udstritingsforhold fra den
ny sender ved at valge en halvb/lgeantenne bestiende af en isoleret stfllgittermast med hlide
144 n. Denne rnast blev projekteret af professorerne Ramblll og Hannemann, og den meget
elegante konstruktion er senere benyttet ved de
/vrige antenneanleg ved radiostationerne for
d o b b e lt p r o g r a m m e r .
En fors/gsmressis underslgelse af de to antenneanlags indvirkning pi hinanden var ifllge sagens natur ikke rnulig, men en teoretisk behandling af dette indvihlede problern blev efter anmodning foretaget af professor J. Rybner os gav
det resultat, at en gensidig indvirkning ikke ville
vrere af praktisk betydning, dersom mellembllgesenderens antenne blev anbraet pfl den yderste
spids af Gissel/re, det vil sige 800 m fra langbfllgens. Prahsis har vist, at der ihke er opstflet nogen vanskelighed ved denne placering af det nye
antenneanlreg.
Med hensyn til stationen i Skive blev denne
placering valgt, fordi feltstyrkemilinger
viste,
at den bedste placering for en radiofonistation
til betjening af lytterne i det nordlige Jylland
ville vrere ved Limfjordens centrale del, og valget faldt da pfl Skive, fordi der her foruden gode
radiotekniske betingelser var direkte adgang til
kabelforbindelse med radiofoniledninger.
Ved denne placering af de nye radiofonistationer opn6ede man, at 100 o/o af lytterne kunne blive betjent med program I, medens dog kun
90 % at lytterne kunne betjenes med program
II, og det er da navnlig lytterne i det vestlige
Jylland og pe Bornholm, for hvern der kan opstfl vanskeligheder med at modtage program II,
dels fordi udsendelserne fra stationerne n6r ud
til dem med for ringe styrke, og dels fordi de
netop af den grund fAr modtagningen /delagt
af lokal elektrisk stlj eller forstyrrelser fra andre stationer uden for Danmark. som fuldt lovlig udsender radiofoni pfl samme bfllgelengde.
For en stor del af disse uheldigt stillede lytteres
vedkommende vil forholdet dog kunne bedres
ved forbedring af deres modtageranlreg.
Men helt tilfredsstillende bliver aflytningsforholdene her i landet dog nreppe, flr den tid hommer, da man kan betjene alle lytterne med udsendelser fra FM stationer. Og hvorfor vil det da
s6. blive bedre rned aflytningen? Som navnt
ovenfor foregir radiofoni pi lange bfl,lger inden
for Europa mellem 2000 og 1050 meter, hen-
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lroldsvis 150 og 285 kHz, og pe mellemb/lger
rnellem 570 og 187 meter, henholdsvis 525 og
1605 kHz. Fra omkring 1925 har man bestrrebt
sig pA at fi ordnede tekniske forhold inden for
den europeishe radiofoni, sdrledesat forsti, at
de eksisterende radiofonistationer skulle hunne
aflyttes uden at blive forstyrret af andre radiofonistationers udsendelser. Ikke alene radiofonien, rnen ogsi rnange andre tjenester, hvoraf
de vigtigste er skibsfarten og luftfarten, har
brug for radiofrekvenser, og desvrerre er forholdene siledes, at de frckvensomr6der, som radiofonien og. disse tjenester har brug for, ligger sA
nogenlunde i narheden af hinanden, og derfor
kan der kun blive et begrrenset frehvensourrSLde
til radiofonien og hver af de andre ovennrevnte
tjenester. Hvilke omrAder, dette skal vaere, fastlregges ved internationale konferencer, som af
hensyn til den livende udvihling bAde i driftsbehov og i teknik rnfl afholdes hvert femte flr, og
her fastlregger regeringsreprresentanter de frekvensomrider, som hver enkelt tjeneste mfl bruge. Man m5. sfl ved derpfl f/lgende honferencer af
repraesentanter for brugerne fastlregge den andel i frekvensomrflderne, som hvert land ifllge
sit behov kan vrere berettiget til.
NAr man siger, at en radiofonistation sender
pfl en bestemt frekvens, sorn f. eks. Kalundborg
pil 245 kHz, sA er det kun til en vis grad rigtigt,
thi det er kun helt rigtigt, nir man taler om det,
der kaldes stationens beerebplge,og som er den
bfl,lge, der udsendes, nAr der ikke sendes radio-

Fig. 35. Radiofonistationen i Kalundborg. Man ser tilbygninsen
for den i 1933 installerede 60 kW sender og 2
tjenesteboliger.

for den pigeldende stations frekvenskanal, og
for at fi det st/rst ntulige antal kanaler inden
for de ovenfor naevnte givne frekvensomrd.der,
har man i L925 sat den for musik og tale i radiofoni n/dvendige tonehljde til 4500 Hz Stationens udsendelser vil derfor beslaghgge et fre'
kvensomride pi 4500 Hz pil hver side af brerefrekvensen, altsfl et frekvensomride pfl I kHz.
Dersom vi nu dividerer dette tal op i de to ovennevnte frekvensomrflder for lange og korte b/l-

F i g . 3 6 . R a d i o f o n i s t a t i o n e n i K a l u n d b o r g . S c n d e r s a l e n for 60 kW

foni pi den, men sfl snart den rnoduleres rned
musik eller tale, >breder< radiob/lgen sig et
stykke til hver side af brerefrekvensen svarende
til musikkens eller talens mahsimale toneomrAde. Det siledes beslaglagte omride kalder man

senderen. I forgrunden

rnanovrepulterr,

ger henholdsvis 150 til 285 kHz og 525 til 1605
kHz, sdrfir vi, at der er 15 kanaler til ridighed
i langbllgebindet og 121 kanaler til ridighed i
rnellemb/lgebindet.
Det er ganske indlysende, at der ikke er kana-

TELETEKNIK
ler nok til alle de radiofonistationer, som kraves for at drekke alle 33 lande i Europa med radiofoni, og man har derfor arrangeret sig pi den
mi.de, at hvert land har fiet tildelt en eller flere
kanaler - alt efter landets udstrrekning og natur - til brug for dette land alene, og sidanne
kanaler benrevner man derfor eksklusive kanaler, medens andre hanaler, der benrevnes frelleskanaler, har fiet 2, 3 eller h/jst 4 brugere, hvilket altsi betyder, at der m6. vere 2, .3 eller hdjst
4 lande, som er frelles om en sidan kanal. Fremgangsmiden ved fordelins af frekvenskanalerne
er da siledes, at man slrger for, at den geografiske afstand mellem de lande, der skal vrere felles om en kanal, er sA stor, at de pAgreldende
stationers udsendelser ikl<e ved interferens kan

tg'4

tion, som den europeiske radiofoniunion har i
Bryssel, og hvor der daglig foretages aflytning
af de europaiske radiofonistationer og observationer af deres frekvenser, tegner et temmelig
m/rkt billede af situationen i Europa. Ifllge
Kpbenhavnplanen skal der vare 246 brugere af
de til r6dighed stAende frekvenser, men der er
i virkeligheden (pr. 1. april 1951) BBG,som bruger dem. Der var forudset 48 eksklusive kanaler,
men dette tal er svundet ind til 21, der var forudset 3 brugere p6. hver af 29 kanaler, men
dette tal er steget til 34, der var forudset 4 brugere pfl hver af 3 kanaler, men dette tal er steget
til 16, og der er endoq 6 kanaler med b brugere
pfl hver. Grunden hertil er at s/ge deri, at de
lande, som ikke kan betjene deres lyttere med
den eller de frekvenser, som er tildelt dem, ganske roligt lader vare med at benytte disse frekvenser og lader deres radiofonistationer sende
pi helt andre frekvenser, som de mener passer
bedre, dette er sflledes tilfreldet med lande som
Tyshland besrcttelsesomrflderne Spanien,
Portugal,
/Egypten m. fl.
@strig,
Det er sanske givet, at denne situation har
tendens til at blive v€rre endnu, efterhinden
som radiofonien udvikles yderligere ud over.
Europa, og det bliver tnere og mere indlysende,
at frekvensfordelingen ifllge den ved kongressen i K/benhavn 1948 udarbejdede plan ibenbart
slet ikke har forbedret eller kan forbedre forholFig. 37. Radiofonistationen i Herstedvester. Sendersalen
for 30 kW senderen,tT?ll"r.;,1;ie3rl. I forgrundenman- dene i Europa. Men hvad skal man da g/re? Ja,
den tilstand, som den europaiske radiofoni befinder sig i, og som jeg i al korthed har slgt at
forstvrre hinanden inden for deres respektive trakke hovedlinierne op for, synes at konkludrekningsomrider.
dere i, at man ikke kan klare situationen med
Ved de forskellige radiofonikonqressel', der de frekvenser, der er til ridighed, og da man ikhe
har varet afholdt i tiden siden 1925, har man be- kan udvide de givne frekvensb5nd yderligere,
strrebt sig for at tildele de forskellige landes ra- mA man se sig om efter nogle andre, om siLdandiofonistationer frekvenser efter de her skitse- ne gives. Og her er det sfl heldigt, at der er et
rede retningslinier, men desvrerre har erfarinfrekvensomride,
det der benavnes >very high
gen vist, at anstrengelserne for pfl denne mide
frequency< (VHF), mellem 10 meter og 1 meter,
at skaffe lytterne forstyrrelsesfri aflytning af
som egner sig godt hertil. Det nrevnte b/lgeomradiofoniudsendelserne ikke har biret tilstrrek- ride svarer til frekvensbmridet fra 30 MHz til
kelig god frugt. Det har ikke vreret muligt at til300 MHz. Et si stort omr6de har vi imidlertid
fredsstille alle landes mere eller mindre rimelige
slet ikke brug for til radiofoni, og man nljes
krav, og f/lgen er derfor blevet den, at de lande, derfor med omrAdet fra 88 MHz til 100 MHz.
hvis krav ikke blev tilfredsstillet, enten ikhe har Dette omrflde omfatter altsi 12 MHz eller 12000
skrevet under pfl den plan for fordelingen, som kHz. Det viser sig nu i prahsis, at man b6r have
blev udarbejdet under hongressen, eller de har en kanalafstand pA 200 kHz for radiofonistatioskrevet under med visse forbehold, og resultatet ner af den art, vi her taler om, de sflkaldte FM
er da blevet forlgede forstyrrelser i stedet for af- stationer, og af dem kan der altsi placeres 60
hjrelpning af de bestiende. Dette forst€rr man, inden for omrddet, hvilket er langt mere, end
nir det oplyses, at rapporten fra den kontrolstavi i hvert fald i Danmark har brug for.
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som er
Det var amerikaneren Armstrong professor ved Columbia universitetet i New Yorh
der i 1936 pAviste, at man med fordel han
det
overf/re musik og tale til radiob/lgerne man benevner modulation ved at benytte
tonerne til at frernbringe en forandring af b/lgernes frekvens i stedet for som hidtil at benvtte
dem til at frembringe en forandring af bplger-nes
amplitude eller med andre ord bcnytte frehvensi stcdet for
forkortet til Fl\'I modulation amplitudemodulation -- forkortet til AM.
Herved opn6.r man adskilligc fordele. Radiobplgernc fra en station pA disse korte bllger rrchker teoretisk ikke syndcrlig lrengere ud, end man
kan se fra toppen af antennemasten, hvor-for
forstyrrelser ud over landets grenser antagelig
ikhe forefindes. Radiofonistationen behlver f/lgelig heller ikke at vzere srerlig kraftig. Radiobllgerne hindres dog i deres udbredelsc, dcrsom
der er stlrre ujevnhedcr i terrrenet, sflsom store
bakker eller bjerge, og radiofoni pi disse frekvenser er derfor srerlig-vel egnet for lande med
fladt terren, som vi har det her i landet, og f@lgelig vil Danmark kunnc drekkes med radiofoni
fra nogle ffl radiofonistationer af denne art; sidanne kan antagelig drives automatisk, og fllgelig uden at der kr:rves en fast stab af betjeningspersonale pdLstationerne, en fremgangsmiLde som
i /vrigt slges indflrt ogsfi for andre kategorier
af radiostationer. Da man kan modulere senderen med hele toneomridet for tale og musik, bliver gengivelsen meget naturtro, og da den elektriske st/j, der pflvirker radiobfllgerne, er en
amplitudemodulering af disse og sflledes undertrykkes i modtageren, bliver gengivelsen nresten
stfljfri. Man kan her tflle et forhold mellem signal og st/j pfl 2 til 1, medens man ved AM mi
krreve 100 til 1 for at opnfl stljfrihed.
Hos lytterne krreves der dog modtagere af en
anden type end de sredvanlige, fordi disse ikke
kan benyttes til modtagning pi dette b/lgeomride, men til gengeld fir lytterne altsfl en radiofonigengivelse, der er af meget fin kvalitet og fri
for ledsagende stflj, dog forudsat at der s/rges
for, at udsendelsen fra radiofonistationen g/res
hraftig nok, hvilket er overl<ommeligt uden sarlig store bekostninger.
NAr denne form for radiofoni ikke allerede er
indflrt i stlrre udstrrekning, hverken herhjemme eller i udlandet, ligger det i, at det har taget
tid for denne teknik at blive udviklet sfl vidt, at
man har indvundet erfaring nok til at turde
byde lytterne en betjening med radiofoni af den-
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ne art. Men resultaterne fra de stationer, der
allerede er oprettet i Amerika, England og Tyskland, viser, at det i de lande, hvor terrrenct egner
sig for radiofoni af denne art, er fuldt forsvarligt at etablere et net af sidanne radiofonistationer til betjening af landets egne lyttere, medens det bcstAende net af stationer pi lange

Fig. 38. Antennen for mellemholgesenderen i Kalundborg
for program II. Masten, der cr af stAl og 140 m hoj, danner selve antennen og hviler p6. en porcelrcnsisolator. Den
forbindes mcd senderen med en 800 m lang fodeledning.

b/lger og rnellemb/lger delvis bibeholdes til betjening ogsfl af lyttere uden for landets gr€nser.
Her i landet har vi haft FM radiofoni siden
november 1941, da der blev installeret en sfldan
sender i radiohuset pfl det lverste lille trapperum, hvorved man havde nem adgang til at koble
den til antennen, som blev anbragt pfl radiohusets 45 n h@je mastetop. Af hensyn til fors/g
med denne art radiobllgers udbredelse og aflytning var effekten variabel i trin pi 800, 500 og
200 watt, ligesom frekvensen kunne varieres fra
42 til 50 MHz, og senderen moduleres med enten
FM eller AM. Da der viste sig at vrere ret generende atmosferiske forstyrrelser i det valgte frekvensomrAde, og da man kunne forvente, at bindet 88 - 100 MHz i fremtiden ville blive reserveret for FM radiofoni, benyttede man ved senere
fors/g en frckvens inden for dette omride.
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Den omhandlede sender blev senere reserveret
som lydsender for det pitrenkte fjernsynsanlreg,
og man anskaffede en ny sender fra Philips selskabet og installerede den pi toppen af Bellah/j
vandreservoir. Denne sender, der var pi 1 kW,
blev taget i brue i november 1948 og udsendte
det daglige program pi 93,1 MHz, autornatisk
styret fra kontroltjenesten i radiohuset. Milinger udflrt i parkerne, i gaderne og i enkelte bygninger har vist, at en feltstyrke pA 1000 ,aV pr.
meter i forretnings- og fabrikskvarterer og 65
pV pr. meter i landdistrikter er tilstrrekkeligt til
at give st/jfri aflytning, og disse oplysninger gav
os midler i hrende til at afg@reeffekten - 5 kW
- pe de to FM sendere
for hvert af de to
programmer -, som i forbindelse med dobbeltprogrammernes Kpbenhavnsender blev installeret pi stationen ved Nlrre Hospital og taget i
brug fra 1. oktober 1951.
Det b/r dog nrevnes, at man med henblik pA
at fastlagge beliggenheden for en sdrdan radiofonistation i selve Klbenhavn havde foretaget
mange mAlinger af feltstyrken i selve byen og
dens omegn. Dels blev der til dette formAl opstillet en lille transportabel mAlesender pA forskellige steder i by og omegn, og dels blev der
installeret en mellemb/lgesender og en FM sender pfl taget af Girobygningen. Som resultat heraf kunne man tenke sig en beliggenhed i Frelledparken, ude i Peblingesflen, pe arealet lige
over for S@pavilloneneller i den ende af @rstedparken, der ligger op til Gr/nttorvet. Mange og
lange forhandlinger rned K/benhavns hommune
flrte dog omsider til, at man mitte opgive alle
projekter med undtagelse af en beliggenhed ved
N/rre Hospital, der absolut ikke er ideel, fordi
det er for trt ved bebyggelse os fordi der ingen
plads er til senere udvidelse f. eks. rned fjernsyn
for lje.
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ledte opmrerksomheden p6, at disse b/lger kunne
rekke over hele kloden.
I de lande, der har kolonier, udsendte man
ganske naturligt ogsfl radiofoni pi korte b/lger,
og for radiorfldet foreli der i 1928 en beretning
fra den internationale radiofoniunion i Geneve
om disse udsendelser'.
Man var klar over, at det gjaldt om at fllee
rned pi dette omride og i god tid erhverve de
frekvenser, der er pikrrevet for en sAdan tjeneste. To af de f/rende radioblade havde allerede
pi amatlrvilk6l fra staten anskaffet sig en sidan hortb@lgesender og udsendte et program
med ntusih og tale, som de fra marts 1928 averterede i deres spalter. Men dette sidste blev dog
forbudt af Telegrafvesenet sorn stridende mod
sendetilladelsen.
Disse forhold flrte til, at radioridet vedtog at
glre forslg rned at udsende det ordinare progranl nogle tirner om dagen over en kortbfllgesender og anmodede derfor post- og telegrafvresenet om at udarbejde et forslag. Der blev indhentet tilbud fra de to danske firmaer, sorn havde leveret senderne til de to radioblade, og resultatet blev, at firrnaet M. P. Pedersen i 1929

Kortb@lgeradiofoni
Radiofonien udsender ikke alene programrner
for lyttere her i landet, ogs6. udsendelser til lyttere i overspiske lande, og da navnlig til danske
i USA, har man interesseret sig for, og sfldanne
udsendelser mi efter sagens natur ske ved hjrelp
af korte b/lger.

Irig. 39. Danmarks kortbolgesender 1929. Senderen var pA
1/z kW og opstillet pi
Lyngby radio.

leverede en sender pfl en halv kilowatt antenneeffekt. Denne blev udf/rt som pr/vesender og
opstillet pA Lyngby radio, og udsendelserne fra
Kortb/lgeradio blev startet af radioamat@rer, denne, under navnet >>Danmarks kortb/lgesensom i srerlig grad interesserede sig netop for
der<<,foretoges 1 time om eftermiddagen og 2 tidisse b/lger, og som har lagt grundlaget for den rner om aftenen pA b/lgelengderne 19,5, 31,6 og
,seneretids udvidede benyttelse heraf, idet de ved 49,5 rneter skiftevis de forskellige dage for at
deres korrespondance for 30 til 40 ir siden hen- indhlste erfaringer om rekkeevnen, og man ud-
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bad sig lytternes rapporter over aflytningens
kvalitet.
Der indkom i tidens l/b en mengdc rapporter
fra lyttere i udlandet, og disse viste, at udsendelserne blev aflyttet med stor interesse.
Senderen blev i 1931 flyttet til Skamlebrek
radio, og i 1935, da der blev bygget en reservesender for kortb@lgetelefonien til Island, indrettede man denne til radiofoni og fik derved
en 5 k\AI sender til afl@sning.
De mange rapporter og henvendelser om bedre
udsendelser gjorde det dog snart hlart, at dansk
radiofoni mAttc have en kraftigere sender og en
sender, der var til udelukkende brug for radiofoni. Radioridet vedtog derfor i efteriret 1938
at rette henvendelse til post- og telegrafvesenet
om at fremkomme med forslag til en sfldan. Allerede i marts 1939 forelfl forslag om at bygge en
sender pi 50 kW antenneeffekt, at placere den i
forbindelse rned radiofonianlregget i Herstedvester og i forbindelse hermed indrette retningsantenner mod USA, Gr/nland og @sten. Udgiften
ville blive omkring halvanden million kr. Radioridet behandlede sagen til afgfl,relseret hurtigt,
men gangen gennem rigsdagen af hensyn til bevilling, krigen og andre vanskeligheder sinkede
sagens gennemf/relse, og dermed for/gedes udgiften Iil2,2 mill. kr.
Der mfltte foretages modelfors/g for derved
at sikre sig, at antenneanlegget for kortbllgen
og antenneanlagget for den eksisterende mellemb/lgesender kunne trives sammen uden gensidig
indvirkning. Resultatet af disse forslg viste,
hvorledes antenneanlegget for kortbllgen kunne placeres, og at det blev n/dvendigt at udvide
arealet. Man mitte efter lange forhandlinger
skride til ekspropriation for at erhverve det n/dvendige areal p5. 6 ha beliggende urniddelbart
vest for det oprindelige. Her opf/rte rnan 3 sth.
100 m og 2 stk. 50 m trrcgitterrnaster, bygget af
firmaet Monberg & Thorsen, og udspandt derirnellem trfldnet af dipolantenner med retning
mod USA, Grflnland, @sten og Sydamerika.
Endvidere udvidede man den eksisterende bygning med en fllj mod vest og en fllj mod nord,
hvor senderen blev installeret. Den havde et frekvensomrdrde pil 22 til 6 MHz og som nrevnt en
antenneeffekt pi 50 kW. Den blev anskaffet fra
firmaet Standard Electric og pA grund af krigen
leveret fra dette Londonfirmas italienske afdeling.
Det lod sig dog ikke glre at fA materialer til
dette byggeforetagende, sAlenge krigen stod pfl,
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og tiden gik derfor indtil januar t947, flr installationen af senderen kunne begynde. Indvielsen blev foretaget af kong Frederik den IX
den 1. oktober 1948.

Fig. 40. Indvielsen af kortbolgesenderen pi radiofonistationen i Herstedvester 1948. Kong Frederik den IX, radioingenior F. C. \\/amberg og chefingenior N. E. I{olmblad.

Frekuenskontrol
EfterhAnden er radiostationernes antal i hele
verden vokset sfl strerkt, at det har vist sig npdvendigt at stille ret strenge krav til radiosendernes stabilitet, og rnan har pfl de internationale
radiokongresser herom fastsat ganske bestemte
regler, som sl<al n/je overholdes.
For at sikre dette har man i mange lande oprettet kontrolstationer med dette formil fot f,je.
I 7947 har man set sig n/dsaget til at flytte den
kontrol, som her i Danmark blev flrt rned alle
danske radiostationer, fra Lyngby radiotelegrafkontor til sarlige lokaler, som er blevet indrettet
i den tidligere senderbygning derude. Man har
her i de forl/bne flr anskaffet og installeret materiel til fllgende formdLl:
1) Milinger med regelmressige mellemrum af
samtlige danske radiostationers frekvens til kontrol af, at de internationale bestemmelser overholdes.
2) Kontrol med, at samtlige Danmarks 1700
radioamatlrer overholder betingelserne i den
dem givne sendetilladelse.
3) Identifihation af sidanne radiostationer i
ind- og udland, som virker forstyrrende pi radiomodtagningen.
4) Feltstyrkemiling af radiostationer i ind- og
udland.
Udstyret ornfatter forskellige radiomodtagere
af srerlig god teknisk kvalitet, mflleapparater til
rniling af frekvenser med en nljagtighed af 1
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pa 107 og meleapparater til miling
ned til 10 mikrovolt pr. meter.

af feltstyrker

Radioamat@rer
Det blr i denne artikel nevnes, at radioamat/rerne har veret meget virksomme i kortbllgeomridet lige siden 1920, og at de fik international anerkendelse og tildelt srerlige frekvensbflnd p6. radiokonferencen i Washington
1927. I Aret 1926 fik de danske radioamat/rer
Statstelegrafens officielle anerkendelse gennem
oprettelsen af en licensordning, der fastsatte visse betingelser for tildeling af sendetilladelse mod
en flrlig afgift pfl 20 kr.

Der findes nu her i landet henved 1700 kortb/lgeamatflrer, som har llst licens.
Den ovenfor givne redeglrelse for udviklingen
indenfor radioen i de forl6bne 50 ir, og det radiotekniske grundlag hvorpfl den hviler, har jeg
givet i ren summarisk form.
Selv om fremstillingen siledes er og mfl vrere
kortfattet, si vil jeg dog antage, at det er lykkedes sfl nogenlunde for mig at give et historisk
overblik med tidsangivelser i en form, som eventuelt vil kunne vrere til nytte som kilde til et
mere indgiende studium af de forskellige anlregs
tilblivelse.

DEN OFFENTLIGETELETJENESTEGENNEM1OOAR
A. Ingemann Pedersen
Pog T
(48e)
DK 654.1(oe)
Da den danske statstelegraf blev ibnet for
offentlig korrespondance den 1. februar 1854,
var det begyndelsen til en virksomhed, som i et
den gang uanet omfang skulle fi indflydelse pfl
vort samfunds organisation og velfard. Et rnoderne samfund kan ikke trenkes uden de muligheder for hurtig befordring af meddelelser over
lange afstande, som telefonen, telegrafen og
radioen frembyder. Handelsverdenen, dagspresog organisationer af ensen, administrationer
hver art, alle er de parat til at drage nytte af
forbedringer af fjernmeddelelsesmidlerne
eller
telekommunikationerne.
som det hedder i vore
dage.
Teletjenestens stilling i vort samfund blev fastlagt ved Lov om Telegrafer og Telefoner af 11.
maj 1897. Staten fik derved eneret pfl anlreg og
drift af telegrafer og telefoner pi dansk landog s/territorium.
Vedkommende minister blev
dog bemyndiget til at meddele koncessioner prl
sfldanne anleg og drift deraf for et tidsrum af
indtil 20 Ar med mulighed for forlengelse.

De offentlige telekommunikationsanlreg stflr til
ridighed for alle og enhver, ikke alene for landets egne borgere, sAledes som det er fastslflet
s&vel i den ministerielle telegraf- og felefonanordning som i koncessionsbetingelserne for telefonselskaberne, men ogsfl udlendinge her i landet har, i henhold til den internationale telekomret til at benytte telemunikationskonvention,
tjenesterne pi lige fod med alle andre.
Denne almindelige adkomst til brug af telekan dog under srerlige forkommunikationerne
hold indskrrenkes eller helt ophaves efter regeringens bestemmelse, og det er forbudt at benytte
dem til befordring af ulovlige, uslmmelige eller
fornarmende
meddelelser. Skulle telegrammer
med sidant indhold blive indleveret, kan de afvises eller standses undervejs, og telefonsamtaler kan i givet fald afbrydes.
Arten af de teletjenester, der til enhver tid stilles til publikums disposition, er ikke alene bestemt ved den /jeblikkelige tekniske udvikling,
men ogsfl ved de krav, offentligheden stiller.

