
Forord af OZ3QY :
I en tidligere artikel i OZ august 2019, har vi for-
talt om OZ1BEE og hans hjemmelavede antenne 
til satellitbrug. I sig selv måske ikke en kæmpebe-
drift, men når man sætter sig ind i baggrunden, 
får man indblik i bedriftens reelle størrelse.
Vi har bedt Keld fortælle sin helt særlige historie, 
for den bør vi høre. Måske kan den så et lille håb 
hos andre, der synes verden er uretfærdig.
Også for de, der alt for hurtigt opgiver, at få det 
eftertragtede certifikat til amatørradio.

Identitetstyveri
Det er nok den rette betegnelse, da jeg en 
september dag i 2003 vågnede efter en uge i 
koma, forårsaget af flere blodpropper i hjernen. 
Lægerne havde kæmpet med at holde mig i live, 
da jeg udover blodpropperne udviklede respirati-
onsstop flere gange, og det medførte endvidere 
en diffus hjerneskade.

Om hvordan man kan få et nyt liv med amatørradio, lærer at 
tilkæmpe sig den fornødne viden og skaber sig selv en ny identitet.

Velkommen 
til verden – igen

af OZ1BEE Keld Sørensen

I mit 43-årige liv havde jeg aldrig været alvorligt 
syg, havde et godt og succesfyldt arbejdsliv som 
procestekniker, vandtekniker, systemansvarlig 
mm. Og havde et rigt socialt liv, bl.a. fyldte jagt, 
svæveflyvning og motion mit liv. Det gav mig en 
identitet som Keld, der havde styr på det hele.
Nu var denne, samt flere andre identiteter pist 
væk. Tilbage stod jeg som senhjerneskadet, delvis 
lammet i højre side, havde mistet synet på venstre 
øje, -med store hukommelsesvanskeligheder, hur-
tig  udtrætning specielt når jeg skulle koncentrer 
mig og holde fokus, herunder eks. i forbindelse 
med socialt samvær, læsning og samtaler m.m.

Hvem var jeg nu?
Blev udskrevet til eget hjem, udstyret med en 
rollator efter 2½ måned, men det stod snart klart, 
at jeg ikke i min tilstand var i stand til at klare mig 
selv! Og da min daværende kommune ikke kunne 
tilbyde andet end en plads på et plejehjem for 
ældre demente, brast min verden. 
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Heldigvis var min læge en handlingens mand. Han 
fik anbragt mig på et botilbud i Silkeborg, hvor 
jeg opholdt mig i godt et år, indtil jeg var i stand 
til ’at stå på egne ben’ – at kunne klare mig selv.

I samme periode havde jeg genvundet noget af 
balancen og førligheden ved at træne i en kajak, 
men det var lidt ensomt, altid at ro alene, så jeg 
opsøgte i 2004 Silkeborg Roklub for at lære at ro, 
for at få stablet et nyt netværk på benene. Det 
blev starten på et tiår, hvor jeg genvandt en del 
af min fysiske styrke og fik det mentale udviklet 
positivt. Blev via kurser uddannet som klubtræner 
og instruktør, langtursstyrmand. De erfaringer 
jeg gjorde ved at genoptræne mig selv, fik jeg af 
bestyrelsen lov til at videregive. Startede i 2009 
Handicapafdelingen i roklubben. Andre senhjer-
neskadede og socialt udfordrede profiterede 
meget på initiativet. 

Jeg fik i 2010 Socialudvalgets initiativpris for min 
egen genoptræning, og for mit arbejde med an-
dre handicappede. I 2015 fik Handicapafdelingen 
også kommunens sundhedspris for dette arbejde. 
Mit store drive i tilbagevenden til livet, har været 
lysten til livet i samvær med andre. Specielt i 
forbindelse med interesse-aktivitet. Ærlighed 
omkring de vanskeligheder senhjerneskaden har 
givet mig, har været vigtig for at opnå selvindsigt, 
og ikke mindst respekt for mig selv. Først da jeg 
fik respekt for mig selv, kunne jeg forstå mine 
anderledes behov for hvile, og måden at være 
social på. Aktiv i dagtimerne, og ikke sent aften.
Jeg blev i 2006 tilkendt førtidspension, da det 
efter flere afklarende forløb stod klart, at jeg 
havde mistet min arbejdsevne. Det var et hårdt 

Da Keld begyndte med romaskinen, 
måtte han tape den ene hånd fast til 
maskinen for at holde balancen.

Keld fandt ud af at roning træner mange ting samtidigt, styrke, 
balance og ikke mindst mindsettet.

 December 2019 #06 | EDR | OZ 27



slag, men i respekt for egne resurser var det den 
bedste løsning.

Vejen til amatørradio
Desværre måtte jeg indstille roningen og mit 
arbejde i Handicapafdelingen af helbredsmæssige 
årsager i 2013.
Der opstod et stort tomrum efter tiden i ro-
klubben, og igen mistede jeg min nyerhvervede 
identitet. Noget måtte der ske. 
På et tidspunkt havde jeg haft en roer med i 
båden, der var lokal radioamatør. Vi kom til at 
tale om radioer og han fortalte om klubben i 
Silkeborg. 
I min søgen efter fællesskab og interesse, kom jeg 
til at tænke på denne mulighed, som jeg kendte 
fra min ungdom. Som mange andre, var jeg ble-
vet bidt af ’radio-bacillen’. Havde i 70’erne gang i 
27MHz i alle afskygninger, og først i 80’erne ville 
jeg erhverve det eftertragtede 2M certifikat. 
Jeg havde købt VTS og var begyndt på studiet, 
men dette det blev dog afbrudt af kæreste og 
voksenliv.
Måske skulle jeg genfinde ’radio-bacillen’ og 
forsøge at blive radioamatør. Flammen fra ung-
domsårene var tændt igen.
Jeg begyndte at nærstudere emnet, og købte min 
første radio, en Baofeng UV3-R. En håndholdt ki-
naradio. Næste skridt var at kontakte formanden 
for klubben. Efter en god, lidt for mig forvirrende 
snak, besøgte jeg for første gang OZ7SAC en 
tirsdag i september 2013.

En ny identitet tager form
Indrømmet. Det var lidt af et kulturchok ift. 
roklubben. Talen var nærmest udelukkende om 
radioer, komponenter, ikke så meget andet. Det 
var svært, meget svært, at få brudt overfladen for 
at finde ud af, hvad der gemte sig under laget 
af teknisk begavelse og ’ting fascination’. Fandt 
dog ud af, at der var gode mennesker bag denne 
materielle facade. 
Nu var min nye identitet ved at blive en realitet. 
Herligt.
Som det første fik jeg anskaffet Den nye VTS, 
meldte mig til prøve d. 5/10-2013. 
Der kom lidt stress på, da jeg samtidig skulle be-
gynde et 8 ugers genoptræningsforløb på Vejle-
fjord Neurorehabilitering d. 30/9. Men fik B-certi-
fikatet i hus, så jeg kunne komme i æteren. Havde 
på det tidspunkt oprustet til en anden kinaradio, 
dualband UV5-R. Havde lånt en mobilantenne af 
en anden lokal radioamatør, og kunne så fra mit 

Arbejdsopgaven blev løst med en SlimJim 
antenne, som blev monteret på altanens 
rækværk.

Hvor svært skal det være. Inderlederen 
kobles til nedløbsrøret og skærmen bruger 
ståltrappen som modvægt.
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værelse på Vejlefjord kalde Knivsbjerg repeateren. 
Det blev starten på mange, gode QSOer med lige 
så mange gode medamatører. 
Som et led i opholdet på Vejlefjord skulle jeg vise, 
hvor meget jeg kunne følge en arbejdsplan uden 
at tabe overblik og koncentration. Jeg foreslog 
’uskyldigt’, at jeg jo kunne prøve, om jeg kunne 
lave en antenne. Det blev godtaget, og jeg fik 
bygget min første antenne.

Da jeg kom hjem efter opholdet voksede både 
nysgerrighed og interessen for vores hobby, og 
jeg anskaffede min første HF-station en ICOM 
IC-746. Lavede mange forskellige antenner for at 
kunne køre HF.

Lysten til at komme videre
Jeg bor i lejlighed i et restriktivt kvarter med 
stramme lokalplaner ift. antenner. Der blev 
eksperimenteret med forskellige loop-antenner, 
vertikal-antenner med ground radialer og en 
enkelt Hygain AVQ 40-10m vertikal. Havde også 
meget glæde og udbytte at digimodes som WSPR 
og PSK31. De egentlige QSOer på HF kom senere. 

En dag havde jeg besøg af en lokal radioamatør, 
og talen kom på antenner. Han foreslog, at ’jeg 
da bare kunne bruge tagrenden som antenne’. 

Som sagt, så gjort. Og det har kørt godt lige siden. 
I dag har jeg en IC-7300, og sammen med en MFJ 
971 manuel tuner kan jeg køre alle HF bånd. Og 
er endda blevet medlem af ’Æterens Sønner’, som 
jeg hver morgen har en ringqso med. Vi udveksler 
vejrdata og erfaringer.
Som VHF/UHF station har jeg en ICOM ID E2820, 
hvorfra jeg også kører D-STAR. 
Udover radioerne interesserer jeg mig for Rasp-
berry micro computere. Jeg har en, der virker som 
printserver for min 3D printer, en anden styrer 
mit D-STAR interface DV4MINI. En tredje har jeg 
lavet som en internetradio med et 7” display. Den 
erstatter min gamle DAB radio, der tabte pusten 
da det nye DAB+ kom for 2 år siden.

Historien om mit call OZ1BEE
I roklubben gjorde jeg flere ting, som egentlig 
ikke kunne lade sig gøre i min daværende til-
stand. Jeg havde svømmet meget før i tiden, så 

OZ1BEE som selvbygger. Her har han 
bygget en DAB radio / MP3 afspiller med 
en RaspberryPi.
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jeg regnede ikke den obligatoriske svømmeprøve 
på 300 meter, som noget problem. Men på grund 
af mine lammelser i højre side, svømmede jeg i 
ring. Det tog en hel vinter i svømmehallen, inden 
jeg blev ’kurs-stabil’.
I 2006 var jeg til en større, neurologisk undersø-
gelse. Resultatet var nedslående og  neurologen 
var meget pessimistisk omkring min mobilitet. »Du 
kan se frem til at skulle have en kørestol! Og Jeg 
har sat sagen i gang hos myndighedssektionen!«. 
»Det skal du altså ikke bestemme, om jeg kan gå«, 
var min gale, men også triste kommentar.
Jeg besluttede at tage på roferie med mine to 
ro kammmerater. Vi pakkede en af bådene med 
telt og Trangia, og så gik det fra Silkeborg ad 
Gudenå til Randers, derfra gennem Randers Fjord 
og videre ud i Kattegat. Vi roede nordpå og ved 
mundingen af Mariager Fjord, blev kursen sat mod 
Hobro. Turen var på 170 km, og blev roet på 3½ dag. 
Der var ikke nogen, der skulle sige, at jeg ikke 
kunne gå, endsige bevæge mig mere!
Da vi ankom til Silkeborg, var noget af det første 
jeg foretog mig, at opsøge den lokale tatovør. Jeg 
måtte på en eller anden måde symbolisere min 
livskraft, og viljen til at skabe forandring. 

 
Humlebien, der i teorien ikke kan flyve, 
men gør det alligevel i praksis. Hvor der er 
vilje er der vej.

Flere af klubkammeraterne havde kaldt mig for 
en humlebi. Det flittige lille insekt kan jo ikke 
flyve, men det ved den bare ikke. 
Så jeg fik lavet en humlebi på venstre overarm 
som et symbol på, at jeg kan trodse forhindringer.
Humlebien blev mit logo på brevpapir, som logo 
på et one-man band jeg havde; Bumblebee Band. 
Og da jeg skulle have mit call, var OZ1BEE det 
eneste rigtige.

Radioambassadør
Jeg bor i et dejligt kvarter med gode naboer. Vi har 
et fælleshus, hvor vi afholder fællesspisning, og 
på den måde styrker nabofællesskabet. Jeg har 
fortalt/berettet om min glæde ved at være radio-
amatør, og flere af naboerne er meget positive 
over for min hobby. Flere naboer har således set 

udstyret, mens jeg har forklaret om det. På den 
måde får de også en positiv oplevelse om det, 
at være radioamatør. Som radioamatør er det 
meget vigtigt med et godt naboskab, så misfor-
ståelser ikke opstår. En åben og ærlig dialog er 
nøgleordet.
 
Jeg har altid været glad for dyr, og har i skrivende 
stund to dejlige marsvin, som giver meget glæde 
og liv i lejligheden.
Jeg håber denne artikel kan give inspiration til 
andre; både enkeltpersoner og især klubber. Det 
kræver rummelighed, og plads til forskellighed. 
Jeg garanterer for, at gevinsten for klub og med lem-
mer bliver stor, når en handicappet slutter sig til 
skaren af radioamatører. 
Vy 73 de OZ1BEE, Keld 

Naboerne har lært at leve med 
Kelds antenner, men han har også 
givet dem en god introduktion til 

amatørradio.
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