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Calling LA3TR: Thor Olav
LA7WCA: Arne            
LA8BCA: Terje

LA8BCA, this is Terje calling. Det skurrer i radioen, og Terje tuner seg
inn på den rette frekvensen. Snart får han svar, og en stemme over et

sprakende radiosamband sier: 9A88A. This is Croatia calling.  
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skribent:

TONE SIDSEL SANDEN
tone@dolen.no

Terje Finsveen og «koden» fra Croatia har ei kort
samtale, ei samtale som for oss er nokså uforståelig da
den bare består av koder og internt radiospråk. Over og
ut, og Terje noterer sirlig ned kodene i boka si. 

– Ja, nå er det bare å vente og se om jeg får kort, sier
han, og henter fram en perm full av såkalte QXL-kort. 

– Alla radioamatører har egne kort, forklarer han. 
– Når vi har prata med noen, noterer vi ned tid, sted

og navn på den vi har hatt kontakt med, sender til
hovedkontoret vårt i Oslo, som distribuerer kortene
videre. Får en kort i retur, har en synlig bevis på hvem
en har kommunisert med. Dette samlesystemet ligger
alle radioamatørers hjerte nært, forteller Terje. 

Det er et entusiastisk og stolt trekløver som ivrig
forteller om deres store hobby og lidenskap. En gang
radioamatør, alltid radioamatør. Terje
Finsveen, Thor-Ove Amundsen og Arne
Haugseth er ærverdige medlemmer i
Gudbrandsdalsgruppen av Norsk Radio
Relæ Liga, og har sendt radiosignal ut til
hele verden fra Kvam og fra Sorperoa på
Vinstra i nærmest en mannsalder. 

– I 1973 fikk jeg lisens som radioama-
tør, og fire år senere starta jeg gruppe i
Gudbrandsdalen. Da jeg ble kjent med
Arne og Terje fikk også de opp øynene for
radioamatør-hobbyen, og vi fikk en felles
lidenskap, forteller Thor-Ove. Som radio-
amatør kan en drive smått, det er mulig å
kjøpe brukte enkle radioer kun til et par-
tre tusenlapper, eller investere i utstyr for
hundretusener. 

– Det er som med andre hobbyer. En be-
gynner i det små, og så baller det på seg, ler karene, som
selv har montert meterhøge radiomaster utenfor husene
sine. 

– Det er fasinerende å kunne få kontakt med folk på
andre siden av kloden. Å bruke mobiltelefon blir ikke
det samme. Det er søkinga som er spennende, det å
prøve å nå inn til flest mulig radioamatørland, forteller
Arne, som er ekspert på å samle land. Det finnes til
sammen 334 radioamatørland, og Arne mangler kun ti
av dem, noe som karakteriseres som en sensasjon av de
to andre. Det mest attraktive er å få kontakt med folk i
lukkede land,

– Jeg fikk kontakt med Iran i natt. Klokka var rundt
to, forteller Arne. 

– Landet er prega av uroligheter og mye overvåk-

ning, og hele verden vil ha kontakt. Det nærmest koker i
høyttalerne i Iran. Når vi finner frekvensen på en sta-
sjon kan vi gjerne sitte og huie og rope i to-tre timer i
strekk. Plutselig får vi svar, og da er det «Yes»! legger
han til. Så blir det å vente i spenning å se om det etter
hvert dukker opp et kort fra Iran i Arnes postkasse.

Og hva prater de så med hverandre om, når de får
kontakt med «halve verden» på radioen, lurer vi på. 

– Vi sier navnet vårt og hvor vi bor, noe vi forplikter
oss til å være ærlige på. Været er ofte et samtaleemne,
og ellers kan det gjerne bli litt radioprat, forteller Terje,
mens han etter den korte samtalen med kroaten kun
noterer navn og nummer. Så enkelt kan det
også gjøres. 

– Vi prater som
oftest engelsk med hverandre, men

nedover Europa er det ikke alltid de er like gode i
språk. Jeg har prata med flere jeg der jeg har prata
norsk og den andre sitt språk, smiler Terje.  

Trioen er langt fra alene om å ha hjerte for radio-
amatørhobbyen. Det er til sammen 82 grupper tils-
varende Gudbrandsdalsgruppen i Norge. Det finnes
6500 radioamatører i landet, om ikke mange unge, så
mange godt erfarne. 

– Det er lite rekruttering til bransjen, slås det fast. De
skulle gjerne hatt med flere yngre og holder gjerne kurs
for de som måtte ønske det. 

– En blir fort bitt av basillen. På ei aktiv helg kan jeg
samle 120 kort. Jeg er hele tida på jakt etter nye land,
sier Arne. De er ikke redde for å karakterisere seg selv
som litt spesielle. 

– Å, ja. Vi er en egen rase, ler de. Ikke bare samler

de på kort som andre samler frimerker; med stort og
tungt pikkpakk, bestående av radiosendeutstyr, drar de
gjerne verden rundt for å sende signaler fra øde og
avsidesliggende steder. 

– I 2005 dro jeg og familien Forr fra Sør-Fron til Pås-
keøya, noe som var en stor opplevelse, forteller Terje.
Arne har vært både i Tanzania, på Grønland og på små
øyer utenfor Vest-Afrika. Hjemme har Thor-Ove kom-
munisert med kompisene over radioen. 

– Visste du at Kong Hussein av Jordan var radio-
amatør? Og Kong Juan Carlos i Spania er det også, for-
teller Terje. I permene har han aller flest kort fra det
tidligere Sovjetunionen. 

– Det er i grunnen rart, for Sovjetunionen var et
veldig lukka land. Men de hadde radioamatør som et

eget fag på skolen, så det var enormt mange radio-
amatører der. Alle korta ble sendt ut fra akkurat

samme stedet, fra postboks 88 i Moskva, så en
viss overvåkning var det nok, sier Terje, som

heller ikke ser bort ifra at det foregikk mye
spionasje på denne tida. Og det er kanskje

spionasje og kommunikasjon under krigen
mange forbinder radioamatørene mest

med. 
– Det er lang tradisjon for å drive

med dette. Og det er fascinerende å
tenke på at om all kommunikasjon blir slått av,

om det blir problemer med infrastrukturen, vil vi uan-
sett komme fram. Ved krig har vi mulighet til å gå inn
på nødsambandet, og vi kan også bruke det interne ra-
diosambandet på VHF og UHF med repeatere på Jetta,
Kleiveråsen på Otta, på Gålå og i Kvitfjell, forteller
Thor-Ove. 

Som radioamatør kan en «fordjupe» seg i ulike deler.
Terje har fått dilla på det som kalles SOTA. Poenget er
å oppsøke ulike fjelltopper, ha med seg radiosender-
utstyr og kontakte andre som er befinner seg på fjell-
topper.

– SOTA var noe engelskmenn starta med for 12 år
sida, og flere og flere land er med. Fjelltopper rundt om
i verden blir registrert i systemet og så får vi poeng
ettersom hvor høg toppen er. I Norge er det registrert
2000 topper, og bare i Oppland er det 360 topper regist-
rert, så jeg bor midt i smørøyet, smiler Terje, som ofte
føler seg litt som Lars Monsen når han legger ut på fjell-

reportasjen fortsetter …
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tur, med sekk på intet mindre enn 18 kilo. 
– Det er krav om at vi skal gå minimum 150

høydemeter fra der vi setter fra oss bilen, og selv om det
bare er miniatyrutstyr jeg har med i sekken, er det
tungt. Det er like spennende å se om jeg har med meg
alt jeg trenger hver gang jeg når toppen, ler han. I fjor
var han på til sammen 35 fjelltopper. 

Radioamatørenes tradisjon er lang bakover i tid.
Arne, Terje og Thor-Ove håper tradisjonene skal
videreføres i lang tid framover også. 

– Det er flere av oss som begynner å dra på årene, og
noen faller også fra, sier Thor-Ove. Når en radioamatør
takker av kalles han «silent key». 

I dag driver radioamatørene på hobbybasis. Kanskje
blir det bruk for dem en gang, slik det for eksempel var

under krigen? 
– Før i tida var det blant annet vi som hadde

sambandsoppdrag for Det store styrkeprøven. Vi hadde
stasjoner langs hele Gudbrandsdalen, og når de første
gruppene passert, rapporterte vi inn til Oslo. Det var
ikke mye mobiltelefoner og datamaskiner på den tida,
ler Thor-Ove.      

Thor-Ove Amundsen (f.v.), Arne Haugseth og Terje Finsveen deler lidenskapen som radioamatør.

I fjor nådde Terje 35 fjelltopper med radioutstyr på
ryggen.

Det kan bli mange timer med søking over radio. Permene er fulle av kort fra radioamatører fra hele
verden.


