
Radioamatørernes klub har rundet de 30 år  
Heraf de 15 år hos Vordingborg Firma Sport  

Så kort kan det siges, hvad er vi så for nogle størrelser, disse her Eksperimenterende Danske Radioamatører?  

* Tja nogle kalder os for gamle, gnavne mænd i ternede skjorter.   

* Andre undres over at vi stadig udsender vores dah dit dah dit – dah dah dit dah.   

* Somme tider endda med en gammeldags morsenøgle.  

* De roder med forældet teknik siger nogen.  

* De ved ikke at mobiltelefonen er opfundet fniser andre.  

Anskaffelse af godt udstyr: 

Til al kritikken kan jeg kort og godt forklare at radioamatørhobbyen er en 

meget bred vifte. Nogle af os går efter at få radiokontakt med fjerne og 

eksotiske steder. En del af os har købt alt vores udstyr, det kan være en ret 

dyr investering, hvis man skal have det helt nyeste grej, der er der ofte mulighed for at købe brugt udstyr. 

Godt udstyr til en rimelig pris kan købes. Mange har i dag computeren tilsluttet radiostationen og udveksler 

bl.a. billeder, eller lade computeren tage sig af at sende og modtage morsesignaler. 

Konkurrencemomentet, at få opfanget flest kontakter 

På amatørfrekvenserne er der mange ”contests” der er 

konkurrencer i, om hvem der kan række længst, og have 

flest mulige forbindelser inden for en afstukket tidsfrist. 

Når der er contest sidder man naturligvis ikke og fører de 

lange samtaler mellem de enkelte radioamatører, så er 

det bare om at komme videre til næste forbindelse. 

OZ8SMA 
Nogle radioamatører bygger selv deres udstyr 

En af kategorierne som radioamatør er dem som selv har fremstillet det 

hele, lige fra den (elektroniske) morsenøgle og hen til senderens 

udgangstrin som for en dels vedkommende kan suge 1½ - 2 kW ud af 

stikkontakten. Antennerne er et kapitel for sig, her ses især mange 

hjemmebyggede, og derved flere mere eller mindre arkitektoniske 

uheld.  

Andre radioamatører opkøber gamle brugte radioer og udstyr 

Til den sidst 

nævnte kategori 

af radioamatører 

hører også dem 

som får fat i en gammel, professionelt fremstillet og 

nu afskrevet sende og modtagestation (kaldet 

tranceiver) og ombygger eller modificerer denne til 

amatørbrug. Selv om stationen har stået i styrehuset 

på en coaster kan den sagtens nyde sit otium hjemme 

hos en licenseret radioamatør. Man har også mulighed 

for at lodde en håndfuld komponenter sammen og 

montere dem i en tobaksdåse. For ganske få midler 

kan man på den måde også ”komme i luften”. I dag er 

det de færreste som bygger det hele selv, men der står med garanti altid noget på hylden hos enhver 

radioamatør som han/hun selv har bygget. 



I gamle dage skaffede man tit og ofte gamle TAXA radioer 

For en del år siden var det populært at anskaffe sig en såkaldt taxa radio, 

det skete typisk når en vognmand skulle have mere moderne udstyr, så 

kunne man (og kan stadig) få en udmærket station til en billig penge. 

Nogle gange medførte dette et større arbejde med at få radioen til at 

arbejde på de frekvenser vi har tilladelse til, de radioer som er fremstillet 

de sidste 20 – 25 år kan kun ”laves om” hvis man har de rigtige 

computer-programmer til denne model, til gengæld skal man ikke have 

varmet loddekolben op, og diverse en masse måleinstrumenter, bliver 

der heller ikke brug for i den forbindelse. 

Radioamatørerne har ingen skel mellem landegrænser, tro eller religion  

Fællesnævneren for alle radioamatører over hele verden er fascinationen ved teknik og elektronik. Vi sender 

ofte vores signaler på tværs af landegrænser uden at skelne til hudfarve, religion eller politik.  

Hobbyen er en bred vifte, og jeg har her kun fået berørt nogle af grenene. 

På vegne af OZ8SMA, EDR Sydsjælland & Møn afdelingen 

OZ7NQ Niels Holm, afdelings sekretær. 

http://oz2hns.dk/oz8sma 

 


