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OZ1ADL 

J
an Thøgersen er ikke sikker på, hvad der 
kom først, hans eventyrlyst eller hans 
interesse for radioen. Men én ting er den 
53-årige berejste reklamechef ikke i tvivl 
om: den ene lidenskab vakte den anden. 

– Jeg fik min første kortbølgeradio som 14-årig, 
og med det samme var jeg draget af den store ver-
den, der lokkede uden for vores lille land. Det var 
fascinerende for en ung knægt, at det kunne lade 
sig gøre at tale med mennesker fra hele kloden ved 
hjælp af en primitiv radio og en kort antenne, siger 
Jan Thøgersen. Og det er stadig et lille eventyr, hver gang han tænder for 
sin radio. 

– Selvom vi radioamatører kender alle de tilgængelige frekvensbånd, så 
ved jeg aldrig, hvem jeg får fat i næste gang.

Vi sidder i et hønsehus i Jan Thøgersens baghave, og hvis det ikke var for 
den mangelfulde isolering og fraværet af dåsemad, kunne man godt for-
veksle det med et beskyttelsesrum dybt under jorden. Det store skur har 
han indrettet som en sand radiorede med eget køkken, badeværelse og 
soveplads, så han ikke skal bevæge sig alt for langt, når han fordyber sig i 
weekendlange radiosessioner, hvor han og andre ligesindede radioama-
tører dyster om at nå så langt og bredt som muligt med deres radiobølger. 

At Jan Thøgersen er effektiv på knapperne, vidner de 
mange diplomer, der fylder væggene i hønsehuset, 
om. På andre vægge hænger store verdenskort, hvor 
inddelingen er i radiopræfikser – Danmark er ’OZ’, 
og Jan Thøgersens personlige kaldesignal ’OZ1ADL’ 
– og ikke i nationer. I midten af rummet står en 
japansk Yaesu-kortbølgeradio tilkoblet et par com-
puterskærme og støjer. Udenfor i hjørnerne af det 
nedlagte landbrug i den lille landsby Stjær uden for 
Skanderborg rager fire meterhøje antenner op. Dem 
har Jan Thøgersen selv installeret, og de kan roteres 

fra pladsen foran radioen for at opnå den bedste forbindelse. Det er her-
fra, man kan rejse jorden rundt.

Jan Thøgersen peger på den ene computerskærm, der 
viser et dynamisk pejlekort. En række lyse og mørke bøl-
ger på verdenskortet viser, hvor det er dag, og hvor det er 
nat. Lige på grænsen mellem de to nuancer er bølgen grå.

– Det er det, vi i radiokredse kalder ’the sweet spot’. Når 
man befinder sig i den gråzone, er sandsynligheden for 
at nå rigtig langt ud med sit signal størst. Det er i det tids-
rum, at man fx kan nå helt til Hawaii. Det har noget med 
solpletter at gøre, og hvordan ionosfæren bruger dem til 

Man behøver ikke rejse til fjerne hjørner af jordkloden for at 

finde eventyr. Radioamatør Jan Thøgersen tænder blot for sin 

kortbølgeradio og kalder ud i den hvide støj. Hvis solen står helt 

rigtigt på himlen, kan det være, at nogen svarer
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Kortbølgeradioen kan nå  
så langt, fordi radiobøl-
gerne i frekvensområdet 
reflekterer frem og tilbage 
mellem ionosfæren og 
jordkloden. Bølgernes be-
vægelser og dermed ræk-
kevidden afhænger af solen 
og tidspunktet på døgnet. 
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at reflektere radiobølgerne. Det, og så en lille smule vorherre, siger Jan 
Thøgersen. 

Ville det ikke være lettere bare at bruge Skype?
– Hvis hovedformålet var at komme i kontakt med hinanden. Det var 

det måske, dengang jeg var yngre. Nu er det mere måden, hvorpå vi ska-
ber kontakt, det handler om. At vi kan sidde i hver vores del af verden og 
snakke sammen uden andet end min radio og din radio. Ligesom lystfi-
skeren ikke henter sine fisk hos fiskehandleren, så bruger vi ikke anden 
teknologi til at snakke sammen. Det ville være for nemt, og meget af den 
tilfældige kontakt, der gør amatørradio så spændende, ville gå tabt.

Vejret i Sydafrika
– Sydafrika? siger Jan Thøgersen overrasket, da et kaldenavn, der starter 
med ’ZS’, toner frem på skærmen. Han har rettet sine antenner mod Nord-
amerika, så det burde næsten ikke kunne lade sig gøre at fange et signal 
fra sydspidsen af Afrika.

– Jeg er meget overrasket, siger han til den sydafri-
kanske radioamatør næsten 10.000 kilometer væk, 
og fortæller ham, i hvilken retning han har rettet sine 
antenner. Sydafrikaneren griner. Han er også overra-
sket. Så udveksler de kontaktinformationer og fortæl-
ler hinanden, hvor stærkt de læser hinandens signal. 
Det tager ikke mere end et minut.

– Jeg plejer at sammenligne det med et flygtigt møde mellem to rej-
sende. Vi giver hinanden et anerkendende nik og fortsætter så vores færd. 
Nogle gange snakker vi da lidt om vejret, der hvor vi befinder os, men for 
det meste går vi bare hurtigt videre og ser, hvad ionosfæren ellers har at 
byde på. Andre radioamatører knytter livslange venskaber over radioen 
og snakker sammen i timevis hver dag. Men det er sådan her, jeg fore-
trækker det, siger Jan Thøgersen. 

På et enkelt punkt adskiller dette korte møde sig dog. Radioamatørerne 
sender nemlig hinanden postkort, så de kan dokumentere deres indbyr-
des kontakt. Jan Thøgersen samler på de postkort og har dem i en mappe, 
så han kan holde styr på, hvilke lande han har været i kontakt med. Al-
lerede som 14-årig lovede han nemlig sig selv, at han ville nå alle verdens 
lande med sin lille radio, inden han blev gammel. Det lykkedes sidste år, 
da han endelig kunne putte et postkort fra Yemen i en plastiklomme. 

– Men i radiokredse tæller de helt små øer, som fx de norske øer ved 
Antarktis og enkelte franske stillehavsøer, som individuelle lande. Dem 
mangler jeg tretten af, før jeg har dækket hele kloden, siger han.

Øerne er ubeboede, så Jan Thøgersen må vente, til der sendes ekspedi-
tioner af sted. Senere på året rejser en af hans venner med en udforskende 
ekspedition til stillehavsøen Clipperton og har lovet at tænde for sin ra-
dio. Så kan mange hundrede tusinde radioamatører verden over endelig 
få sat et flueben ud for den gamle piratø.

– Det bliver stort. Det giver altid et gib, når jeg får kontakt til et nyt land, 
siger Jan Thøgersen. 

En ædel begrundelse
– Jeg tror egentlig, det er simpelt, siger universitetsprofessor Ted Dow-
ning fra Arizona, da han får at vide, at der sidder en journalist og lytter 
med. Han og Jan Thøgersen har netop udvekslet oplysninger. Ted Dow-
ning har været radioamatør siden 1955.

– Grunden til, at vi, Jan og jeg og tusindvis af andre 
mennesker, er så fascinerede af radioen, er, at det er 
simpel og ren kommunikation. Vi er ikke afhængige af 
en skrøbelig infrastruktur som mobil- eller internettet. 
I krisesituationer er det jo altid det, der bryder sammen 
først. Derfor spiller radioamatører specielt her i USA en 
vigtig rolle i beredskabet efter en katastrofe. Så er det 

dem, der sørger for kommunikationen, så der kan komme hjælp frem. 
Det så man blandt andet efter terrorangrebet på World Trade Center, 
fortæller Ted Downing. 

De to afbryder forbindelsen efter at være blevet enige om, at det ikke 
er sidste gang, de har talt sammen. Jan Thøgersen slukker for radioen og 
kigger ud ad vinduet.

– For mig repræsenterer det at være radioamatør en meget specifik 
grundholdning: Vi skal tale om tingene. Her kunne verden lære meget af 
radioamatørerne. Da jerntæppet delte Europa, talte vi om tingene, og vi 
vil fortsætte med at tale om tingene.

Han griner og rejser sig fra kontorstolen.
– Den burde jeg måske bruge over for min kone, næste gang hun klager 

over, at jeg bruger for meget tid i hønsehuset. Det her lyder da så ædelt, at 
hun umuligt kan sige noget til det.    

Det giver 
altid et 

gib, når jeg får 
kontakt til et 
nyt land 

Der er godt 9.000 
radioamatører i 
Danmark

Man kunne jo bare 
gribe mobilen. Men 
så går man glip af 
det element af tilfæl-
dighed, som skaber 
eventyret, mener Jan 
Thøgersen.


