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Lær Telegrafi 

med 

Øvetekster 

fra  

EDR´s hjemmeside 
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Øveteksterne består af 
 
1/ Et dansk grundkursus 
 
2/ Tekster med stigende sværhedsgrad 
 
3/ Tekster med stor emnevariation 
 
Ad1/ Det danske grundkursus 
Metoden bagved er snowball-metoden: start med at lære få tegn til du 
mestrer dem; - sæt et nyt tegn ind, og øv det sammen med de tidligere 
lærte, til du mestrer dem, - og så fremdeles 
 
De tegn som forveksles oftest, har størst afstand i rækkefølgen, så et 
tegn er godt indøvet, inden det tegn det forveksles med, introduceres. 
 
Sværhedsgraden er den samme hele kurset igennem, da der er taget 
hensyn til tegnenes sværhedsgrad. Det letteste af dem alle, e  en prik, 
kommer dog til allersidst. Der er ikke nogen grund til at spilde tid på 
et tegn, som er det nemmeste af dem alle, at lære. 
 
Tegnene afgives i grupper på 5 tegn, og der hører en 
nedskrivningsblanket med til kurset, som tager hensyn til det. 
 
I grundkurset, starter lektionerne med overhyppig præsentation af 
det nye tegn, mens det senere i lektionen, kommer med samme 
hyppighed som de tidligere tegn.   
 
På et tidspunkt er der i grundkursus nok tegn til, at der kan dannes 
ord; lektionerne starter som ovenfor med overhyppig introduktion af 
det nye tegn, blandet med allerede indlærte, men efter nogle minutter, 
er teksten 5 bogstavs ord. Derved lærer man tidligt at skrive tekst som 
betyder noget – det der er kendt som et plateau indlæringen kan 
undgås. Ved lektioner med ord, skriver man ikke længere på 
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nedskrivningsblanketterne, men på linjeret papir – så er overgangen 
til modtagning af sætninger lettet. 

 
Grundkursets sidste lektion er tal, som afgives i 5 grupper, i tilfældig 
orden. 
 
Grundkurset er benævnt ”et dansk grundkursus” fordi det indeholder 
Æ, Ø og Å.   
 
På EDR´s hjemmeside er ovenstående benævnt  
Lektion 1 – 11 Krypto (tegnindlæring) 
Lektion 12 – 29 Ord (tegnindlæring) 
 
Ad2/ Tekster med stigende sværhedsgrad. 
Tekster fra skolernes første klasser og eventyr til avisartikler. 
Lektion 30 – 59 Tekster med stigende sværhedsgrad 
H C Andersens eventyr (12 tekster) 
Grimms eventyr (15 tekster) 
 
Ad3/ Tekster med stor emnevariation 
Almindelige tekster, korte (44 tekster) 
Almindelige tekster, halvlange (38 tekster) 
 
 
Der findes på hjemmesiden en lektionsoversigt, et eksemplar af en 
nedskrivningsblanket (til mangfoldiggørelse), samt en instruktion i 
brug af lektionerne (19 sider)  
 
Stien til ovenstående er WWW.EDR.DK  – Bladet OZ – 
Spalteredaktionerne – CW hjørnet 
eller direkte 
http://www.edr.dk/EDR-07/?Spalteredaktionerne:CW_hj%F8rnet 
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For en del år siden kunne øveteksterne fås på kassettebånd. Nu er 
kassettebånd yt, og der skal et computer program til, hvis man vil 
omsætte teksterne til telegrafi. 
 
Et godt dansk program er OZ1IVA´s morsetræningsprogram, som er 
nemt at have med at gøre. Tegnene lyder godt, og det klarer Æ, Ø og 
Å. Det understøtter Farnsworth (tegnene sendes med speed 50, men 
der sendes kun 25 tegn pr. minut – et krav for øvelserne på 
Grundkurset) . 
Det downloades via CW-hjørnet på EDR´s hjemmeside. 
 
Der er andre programmer, som kan bruges, nogle understøtte Æ, Ø 
og Å, men ikke alle gør det. De kan ikke gennemgås her. 
 
Har man problemer med opsætning af OZ1IVA`s program, som er 
skabt til windows 95/98, kan man evt få et udpakket program fra mig, 
sammen med teksterne på en cd. Gratis, for de 20 første. 
 
Med venlig hilsen 
 
Steen OZ8SW 
 


