
100 kW kraftig FM Pirat  
 

 

 Mediestunt af uhørte dimensioner - 101 meter - i Nederlandene/Tyskland 
 

Under navnet ’Konig Kaiser Admiraal’ blev der 

den 9-11. december 2004 sendt piratradio på FM 

97.0 MHz fra en til lejligheden etableret mast på 

hele 101 meter på grænsen mellem Nederlandene 

og Tyskland. En begivenhed der stiller flere 

spørgsmål om hvorfor og hvordan, end den giver 

svar. 

 

Piratradio er ikke (og har aldrig været) usædvanligt 

i Nederlandene, uanset om der bliver sendt på mel-

lembølge, kortbølge eller FM. Selv efter en gen-

nemført replanlægning af FM-båndet med et 

kæmpe udvalg af programmer fra et stort antal 

program-udbydere, og en gennemført kampagne 

mod pirat-radio, er der ofte uautoriserede sendere i 

luften. 

 

Masten - hvor? 

Sendemasten blev rejst den 4. december ved en 

majsmark på grænsen mellem Nederlandene (nær 

Enschede - region Twente) og Tyskland (nær Gil-

dehaus - sydvest Niedersachsen). Betegnelsen på 

grænsen skal forstås bogstaveligt, idet masten stod 

i Nederlandene og senderen, anbragt i et lille 

træskur, stod i Tyskland. Afstanden mellem 

mastens fod og senderen anslås til ca. 10 meter. Et 

tydeligvist gennemtænkt trick mod myndig-

hederne. I toppen af masten sad 8 stackede lodret 

polariserede dipoler. Den 101 meter høje mast 

havde man selv fået svejst sammen og rejst. Skulle 

nogen undre sig over, hvorledes man kan slippe af 

sted med illegalt at rejse en 101 meter høj mast, 

uden at nogen reagerer, må svaret være, at bare 

man er fræk nok, går det ubemærket hen. Hvem 

skulle også have fantasi til at forestille sig, at 

nogen ville rejse en 101 meter høj mast uden 

tilladelse. 

 

Professionel sender 

Selve FM-senderen må anses for at være 

professionelt grej af mærket Rohde & Schwarz. 

Med en anvendt sendereffekt på 10-12 kW ind i 

antennen giver det en udgangseffekt på 40-100 kW 

ERP med 8 lodrette dipoler, mener man. Stereo og 

RDS-datasystemet blev også anvendt. Skulle 

nogen overveje, hvor der lige sidder en 

’stikkontakt’ til 10-12 kW + det løse på en øde 

majsmark, så er svaret, at man fik strøm fra et 

kæmpe monstrum af et nødstrømsaggregat. 

 

Koning Kaiser Admiraal – hvem? 

Allerede nu vil man nok fornemme, at et sådant 

arrangement kræver en god organisation bag. Og 

bag Koning Kaiser Admiraal stod således hele fire 

radiopirater i området Twente i den østlige del af 

Nederlandene: ’Club Vrijheid Blijheid’, ’Station 

Vrij Twente’, ’“Station Twentekanaal’ og 

’Piratenteam de Lutte’. Hvad driver så sådanne 

pirater, også økonomisk set? 

 

 
Udelukkende vinylplader skulle være anvendt 

 

Øl, fis og hornmusik 

Til lejligheden, der var planlagt at skulle vare fra 

torsdag den 9. december til mandag den 13. 

december, havde man ved majsmarken, på den 

nederlandske side af grænsen, rejst et stort festtelt 

med kulørte lamper! Her blev der solgt øl, masser 

af øl (nok med fortjeneste), til et ’pirat-bal’, hvor 

der på et tidspunkt menes at have været op mod 

200 mennesker til stede, der nok er blevet inviteret 

via internettet, plakater forskellige steder samt via 

rygtebørsen. Det er tilsyneladende ikke helt 

unormalt på disse breddegrader, at arrangere 

sådanne fester og så koble det sammen med 

udsendelse af piratradio.  

 Musikken i festteltet blev naturligvis også 

sendt ud i æteren på 97.0 MHz. Musikken bestod 

af tyrolermusik, nederlandsk- og tysk-sprogede 

slagere - mixet med nogle hits fra 80´erne. Hvorfor 



der lige netop anvendes denne musikstil vides 

ikke, men måske fordi disse genrer ikke høres på 

de legale stationer i Nederlandene. 

 

 
Et kig i fest-teltet 

 

Hørt i kæmpestort område - herunder 

Danmark 

Med op mod 100 kW ERP fra en 101 meter mast 

kan det ikke undre, at programmet kunne høres 

langt væk. At det så samtidigt skulle falde sammen 

med rekordagtigt gode troposfæriske udbredel-

sesforhold, gjorde ikke rækkevidden mindre. Der 

blev i programmet nævnt et telefonnummer man 

kunne ringe/SMS´e ind til. Dette medførte mange 

opkald fra hele landet og især Friesland i nord, 

hvor f.eks. en fyrtårnsvagt ved Nordsøen også 

hørte senderen. Ingen andre anvender 97.0 MHz i 

Nederlandene, men stationer på nabofrekvenserne 

96.9 og 97.1 blev flere steder regulært overdøvet af 

97.0-senderen, hvilket heller ikke gik upåagtet hen. 

Ellers blev stationen også hørt i Tyskland, Belgien 

samt i Frankrig og Italien. En lastbilchauffør på vej 

i Danmark blev også nævnt i den direkte 

udsendelse. Det er længe siden, der har været så 

gode modtagerforhold mod Nederlandene, og 

således hørte også mindst to af DDXLK´s egne 

medlemmer stationen. Niels A. Holst kørte rundt 

på Djursland og hørte stationen med RDS 

modtagelse på bilradioen, og undertegnede hørte 

den i lang tid her ved Aalborg.   

 

Sende-schluss 

Det kan ikke undre, at udsendelsesvirksomheden 

måtte komme til en ende. Det var de nederlandske 

telemyndigheder, som var først på banen om 

fredagen. Da senderen som nævnt stod på tysk 

jord, måtte man dog alliere sig med de tyske 

myndigheder. De tyske telemyndigheder og ikke 

mindst det tyske politi mødte talstærkt op. En hær 

på 35 ’Beamte’ skulle have troppet op ved grænsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tv: myndighederne kigger på senderskabet 

Th: toppen af den 101 meter høje mast 

 

lørdag for at undgå optøjer. Måske at skyde 

gråspurve med kanoner vil nogle mene, men der 

var ifølge kilder som sagt måske 200 til stede, og 

på den tyske side er man ikke så vant til 

radiopirater, som tilfældet er på den anden side af 

grænsen. Festteltet lå dog i Nederlandene og 

tyskerne nøjedes med at fjerne to moduler i Rohde  

og Schwarz senderen. Hele herligheden skulle i 

øvrigt koste en bøde på 40.000 euro (ca. 300.000 

kr.) Nogle kilder mener, at arrangørerne har fået 

denne bøde, mens andre skriver, at der ikke var 

nogen, der ved raided, ville vedkende sig ejerskab 

af sendeudstyret og efterfølgende ikke ville vende 

tilbage til åstedet. Arrangementet i festteltet skulle 

øjensynligt være blevet fortsat om aftenen, 

uantastet at man ikke længere var i luften på 97.0  

 

Politi biler og blå blink så langt øjet rækker. 

 

 

 

Tekst:  Lars K. Pedersen  


