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Nyhedsbrev til OXA’s medlemmer, februar 2022

Kære medlemmer efter to år med strenge Corona-begrænsninger, er vi så småt ved at 
komme i gang igen. Da vi alle er vaccinerede tre gange, har vi siden genåbningen af 
Danmark gennemført vores medlemssammenkomster tirsdag aften fra kl. 17-21 med 
lidt fællesspisning først. Det har været hyggeligt igen at mødes efter en lang tid, hvor 
vi alle har længtes efter at møde andre mennesker.
Vi har haft besøg af tre grupper fra Ingeniørforeningen i Danmark, som har været på 
”Rundtur på Holmen”. Samt en del familier med børn.
Fra nu af, og foreløbig frem til efteråret, vil vi holde åbent for offentligheden alle 
almindelige tirsdage fra 15-17, hvorefter aktiviteterne for medlemmerne begynder. 
(Fællesspisning og arbejde med museet)

Fredningssagen 
Det sidste år har været meget travlt for bestyrelsen hovedsageligt på grund af den 
verserende fredningssag for hele Nyholm, hvor vi har deltaget i møder og skrevet 
indlæg til medierne. Det er glædeligt, at det ser ud til at flere af de historiske 
bygninger nu bliver fredede, så visionerne om bevarelse af et Maritimt-Historisk 
miljø på Nyholm bliver muligt, og at nybyggeri ikke spolerer det hele. Bestyrelsen 
har forsøgt, i øvrigt med stor opbakning af de andre organisationer herude, at få 
OXA’s bygning fredet. Men det bliver ikke muligt, nok er ”OXA Hytten” af mange 
eksperter erklæret ”bevaringsværdig”, men det er tilsyneladende ikke nok for den 
ydmyge træbygning fra 1908 - så bestyrelsen har besluttet i stedet for at satse stærkt 
på understøttelsen af status som bevaringsværdig bygning og kombinere dette med et 
fortsat aktivt OXA-museum om daværende Orlogsværfts og Søminevæsens 
betydning for indførelsen af elektricitet og trådløs kommunikation i Danmark. 
Desuden arbejder vi med en plan B i tilfælde af ophør; hvad skal der ske med 
samlingen? Foreløbig ved vi, at forsvaret vil blive på Holmen ca. 5 år endnu!

Arbejdet med dokumentation af historien
Vores medlem Leif, der også er aktiv hos ” Skibene på Holmen” er i gang med en 
genopretning af vores hjemmeside. Henrik har lavet et stort arbejde med at give vores
Hellschreiber nyt liv samt opbygget en ny demo af Marconi’s oprindelige opstilling 
med induktionsrulle og kohæremodtager. 
Vi arbejder med planer om at åbne udstillingen fysisk lidt mere, således at 
indgangsrummet kunne blive konfigureret med Blåvand ” Slaby-Arco-AEG 
udstyret”, så gæsterne kan få en fornemmelse af en radiostation i 1902. Ligeledes vil 



vi forsøge at vise kystradioens historie som ”Lyngby Radio” fra 1918 op til vores tid. 
Har du andre gode forslag hører vi gerne fra dig.

Bogprojektet
Vi har en række artikler og skrifter om det tidlige arbejde på OXA og lidt rapporter 
om OXA huset, men i den ” Markedsføring” som skal gøres for at fastholde status 
som bevaringsværdig, mener bestyrelsen at en publikation, som samler historien om 
OXA såvel som Flådens meget tidlige indførelse af Marconi’s trådløse telegrafi med 
det store aftryk som OXA’s medarbejdere har sat på udviklingen i Danmark af en 
egentlig radioindustri. Med den kan vi bedre gøre OXA gældende i Museums 
branchen i Danmark. Poul har været i kontakt med et par dygtige historikere, men 
uden gennembrud. Den 22. februar drøfter bestyrelsen muligheder for selv at redigere
en sådan publikation samt at skaffe historisk ekspertbistand og fondsstøtte.

På nettet:
Vi vil anbefale vore medlemmer at følge vores hjemmeside på:
www.oxa.dk, som forventes klar medio marts.
Andre link:
Ringsted radiomuseum: www.radiomuseum.dk 
Radiomuseet Gøteborg : www.vordpress.radiomuseet,se

  NB!  Generalforsamling 2022, 10. maj kl. 18:30 i ”Bræddehytten”

Vi har været så heldige at få Stig Hartwig Nielsen, som driver WMR (World Music 
Radio) på mellembølge;1440 KHz (208 meter, gl. Luxemburg frekvens) samt 927 
KHz og på kortbølge 5.930 KHz til at fortælle om arbejdet med ny AM-broadcast, 
så programmet bliver:
18:30 Præsentation af WMR v. Stig Hartwig Nielsen
19:30 Ordinær generalforsamling efter lovene
20:00 Radiokollegialt samvær 

Tak for den fortsatte opbakning under Corona-lukningen
og på snarligt gensyn.

På bestyrelsens vegne

Ivan Helsinghof /formand
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