
Byttemarked hos EDR Thisted, lørdag den 13. oktober 2012 

Thisted ligger langt mod nord. 6 timers kørsel og 500km på landevejen. Vejret var gråt og ind 

imellem regnede det lidt.  

EDR i Thisted var værter i et dejligt kommunalt fælleshus. Der var ikke andre i huset den dag så vi 

havde det hele for os selv. Vi var 13 fremmødte og 4 EDR entusiaster. 

 

 

 

Bilerne blev tømt for byttevarer og indholdet blev stillet op inde i huset. Der var faktisk meget at 

vælge imellem. Der blev snakket i et væk og handelen gik trægt. Vi blev enige om at de fleste af 

os efterhånden havde samlet det vi havde plads til – og vi derfor var svære at friste. Jeg fik solgt 

en tragthøjtaler og købte til gengæld en flot målebro fra Radiometer. 



 

Efter handelen var der kaffebord og så fortalte Henning Wolder Jørgensen om EDR i Thisted. De 

er under 20 medlemmer men mødes 1-2 gange om ugen. Der var godt nyt for os der drømte om at 

blive radioamatører. Sendetilladelsen kan stadig tages i flere grader, men man behøver ikke at 

vide så meget om teknikken - og man skal ikke morse. Prøverne laves af P&T men afholdes lokalt 

af EDR. Der er et par tusinde medlemmer i EDR. Henning sluttede med at vise os hans 

nostalgiske hjemmebyggede radio -og senderapparater. 

 

Herefter fortalte Erik Hedegård Jacobsen om hans arbejde med krystalapparater. Han viste os et 

flot hjemmebygget apparat der var lavet sådan at det var egnet til at eksperimenterer. Hjemme har 

han opsat en 30m antennetråd og en god jordforbindelse. Hans eksperimenter gå ud på at finde 

bedste kobling af antenne og krystal til spolen. 

Han nøjes ikke med at lytte men måler signalspændingen efter dioden. Han har også målt spolens 

godhed og fundet at jo længere krystallet sidder nede på spolen jo bedre godhed – dog på 

bekostning af signalspændingen. Se artikel under faglig. 

Det var spændende at høre om og tankerne kom til at kredse om dengang jeg som dreng sad 

nede i kælderen og lavede de samme eksperimenter. Jeg kunne blive fuldstændigt opslugt og 

mine forældre måtte hente mig ved sengetid. 

Tak for en dejlig eftermiddag til alle og isæt til Henning og Erik. 

 


