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jordent ende - - -• fe

3iik ser teraet på Kråkås ut på
nært hold. Amatørene i LA3S kal
ler det «Stratos», Bingens gamle og

eler er «på lufte»», og Sande
fjords-gruppens kjennetegn er
LA3S, hvor LA står for Norge.

samensrett i Sandefjord. Det som med fjernsynssendingene,
følger forøvrig et meget strengt I
reglement med radiosenderser
tifikatet for å hindre .misbruk
3 av elevene i sommer har be
stått prøven for radiosertifikat

Radioamatørene har vanlig
vis sine egne sendere i hjemmet

storsenderen
ine møter og
enderne son:

som også er ultrakorte bølger
og går rettlinjet.treffende navn.

ER LIVLIG QSL = KVITTERING
Det hersker en egen stem

ning over en klubbkveld i tår
net på Kråkås. I første etasje
er det materiallager, og i annen
etasje har man klubbrom. Her
kokes det kaffe og spises boller,
her drøfter man sine radiopfo
blemer, og her viser man fren
sjeldne QSL-kort til kamerat
ene. QSL-ko

en aktiv forening og
allet er idag 25, hvorav
aktive amatørsendere
a i gru xe~
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amatørene
regel selvb;r veteran

emme er som

Thorvaldsen, LA3ID,
og sekretær er Søren Odd Sør
ensen, LA2DD. Styremedlem er
Carl Clemens, som har grup
pens eldste amatørsertifikai,
LA6X.

le, mens man
mottagerne. Al
i amatørradioen

pleier åk
likevel er
en dyr L
lig hva Det blir med
sender !SL-kortene som med frimer

ker og rariteter, kortet gir et
litet glimt av livet i fjerne og
avsidesliggende strøk, som lar
sin stemme høre i et kor som
omfatter hele jordkloden. Kor
tene er vanligvis meget vakre,
og Omfatter dessuten opplys
ninger om sendingens kvalitet.
Flere av medlemmene i LA3S
har store og fine samlinger av
QSL-kort, som med tiden skal
pryde veggene i radiorommet i
tårnet på Kråkås.

efterhvi oamatørene er
Sandefjordsgruppen har sine

møter i tårnet på Kråkås hver
første måndag i måneden, og
hver tirsdag er det trenings

sld.

tildelt faste bølgebånd eller fre
kyenser. For tiden er disse fre
kvenser 2 meter 10 meter
15 meter 20 meter 40 me
ter og 80 meter. Det er litt å
velge mellom når det gjelder
bølgelengder, men de korteste
bølger blir bare brukt over kor
te avstander, for her går bølg
ene så og si rettlinjet.

radiolyttere som har be
ig litt rundt på radioens

vel ikke kunnet unn
gå å høre radioamatørene
«prate sammen» på sine spe-
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73 = BESTE HILSENER
I 3. etasje står selve senderen

og på taket antennene. Man
kan sende både i morse og ved
radiotelefoni. I de fleste tilfel
ler blir morsen foretrukket, for
di signalenes tydelighet er be
dre. Men det er et spørsmål om
ikke sendingene helst burde skj e
mest mulig ved radiotelefoni,
slik at medlemmet på den må
ten fikk bedre trening i å gjøre
seg forstått på fremmede sprog.
Det er engelsk som er universal
isproget innen amatørradioen,
men den internasjonale kode,
som vi gjengir utdrag av annen
steds på siden, gjør det faktisk
unødvendig å beherske sproget.
Ved hjelp av koden kan man
få sagt nær sagt alt. I følge
koden betyr for eksempel tal
let 73 beste hilsener, mens
taltet 88 står for kiss and
love.
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amatører med 1

Jan Erik Nilson har fått utleve
en gammel radioseksjon, for å

bygge en sender til eget bruk.mange venner t : ..,
i luften gelige, og den har alle de goi

sider en hobby skal ha.
Sist, men ikke minst, n

nevnes det gode kameratski
som hersker blant radioam
tørene, enten det gjelder ia

internasjonalt
sprog Efter å ha besøkt «radiotene»

på Kråkås en kveld, er det ikke
til å unngå at man er imponert
over den store sum kunnskaper
innenfor radioelektroteknikken
som disse unge medlemmene
har skaffet seg, og kunnskaper

nenfor den lokale gruppe eller
ved konversasjoner over ver
dertJrtSslene. Alle radioamatører
er d&s og på fornavn, og er med
på å skape et miljø hvor for
brødring og kameratskap sitter
i høysetet.

Radio som

hobby er

morsomt og
LA3S-amatører samlet i senderrummet på Stratos. Til høyre gruppens store sender på 150 watt som sen

der i alle band. På bordet en liten sender med to mottagere i midten, og tri venstre senderen i 2-meterbån
det. Foran bordet sitter LA2DD Odd Sørensen og prater med en radioamatør i USA. Fra venstre rundt
bordet: Knut Einar Oscarsen, Sandar, formannen, Knut Gjertsen, Magnar Lea, Birger Jan Nilsen, Bjørn Marum
Olsen og Jan Erik Nilsen.

rimelig
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ISS^lSÉsffl,
Det kneiser et tårn på Kråkås på Hasle. Mange har vel

idret seg over hvilken funksjon dette tårnet har, og hvorfor det
le bygget. Likheten med tårnet på Slottsfjellet ved Tønsberg er
itagelig, men tårnet på Kråkås er en eksponent for fremsyn og
:knikk, og ikke et historisk minnesmerke.

Radioamatørenes
verdenssprog

Tårnet ble bygget av radio- valgt, • fordi han skulle bruke
irhandler Oliver Bingen i 1930- det til sine eksperimenter med
'ene, og beliggenheten ble nøye kringkasting og mottaging. Bin-

Radioamatørene har ved sine koder og forkortelser, faktisk
skapt et verdenssprog, som er kjent og blir opptattet av radio
folk i alle verdensdeler. Her følger noen få eksempler på for
kortelser og koder som er i bruk:
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QRJ betyr: Mottar De meg dårlig? eller Jeg mottar Dem dårlig.
QRL Er De opptatt? Jeg er opptatt.
QRV Er De klar? Jeg er klar.
QTH Adresse, beliggenhet.
Abt omtrent.
Agn om igjen.
Cul treffer deg senere.
K fortsett
Msg budskap
Nd ingenting å gjøre ved.
Nil ingenting.
Ob gamle gutt.
Ow— sammel kone.
Pse. vær så god.
Tfc trafikk.
Tmw imorgen.
Tu Takk skal du ha.
Yl ung dame.

EN GOD TVKIKKER.
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» Kryp ikke inn i apparatet!!! \
111 Den beste avstand fra øyettii
skjermen er lik 6 til 8 ganger '
høyden av skjermen.ehersker livet,
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RST-SKALAEN: (les barhet, styrke og tone):

R 4 forståelig uten særlig vanskelighet.
RI Uforståelig.
Sl Neppe hørbare signaler.
S 9 Meget sterke signaler.
Tl Meget stygg tone med sterk brum.
T 5 Musikalsk modulert tone.
T 9 Helt ren tone.

gen oppnådde meget gode re
sultater i radioveien éfter da-

sielle bølgelengder. Særlig liv
lig går praten søndag formid
dag før kirketid. Det er forøv
rig en regel at amatørsendere
ikke sender i Fjernsynets sen
detid, for amatørsendingene
forstyrrer lett TV-program
mene, hvilket i radiosproget he
ter TVI Television Interfer
ens.

tidens forhold, og blev en føre
gangsmann på området. Men

Ms*A co. ramA mvnt teknikken hadde fåt syvmils
xfiCU ftaIHIIIC lIIJ 111 støvler på seg, og snart behøvde

man ikke slike store arrange-
London. (NTB-Reuter). Lon- m, enter for å være radioamatør,

dons underverden har oppret- Da Bingen sluttet med sine ra
tet sitt eget spionasjesystem dioeksperimenter, lå tårnet u
som følger Scotland Yards brukt en stund

. , . 'f . , „ T , Tyskerne brukte tårnet under
virksomhet, forteller London- krigen 0g efterlot det ien ned
avisen Sunday Mirror. Scotland slitt og dårlig forfatning. Man
Yards egne efterretnings-spesi- skulle tro at tårnets skjebne
alister kan fortelle at de har- var beseglet, og at forfallet ville
oppdaget at de seiv er under fortsette, men Bingen avhendet
stadig observasjon. 81. a. skal tårnet til sine «arvtagere».
flere forbrytere kamuflert Sandefjord-gruppen av Norsk
som turister —ha klart åta en Radio Relæ Liga (NRRL), og
rekke fotografier av Scotland gåven ble mottatt med glede og
Yards forskjellige kjøretøyer entusiasme. Alle grupper av am
og ledende detektiver, heter atørsendere har sitt eget kjen
det. netegn når de korresponderer

TV mot bankrøvere
Som den første bank i Eu

ropa har en Stockholmsbank
installert et TV-system i
banklokalet som skal kunne
gi iallfall et godt signalement
På mulige bankrøvere. Fra en
sentral post i banken ser man
til stadighet alle kundene i
brystbilde, som står foran
skranken ved kassene. Skjer
der noe forsøk på å' røve ban
ken trår kassereren på en
knapp som får vakten ved
sentralen til å ta et fotografi
av personen på TV-skjermen.
Lykkes det en røver å komme
seg ut av banklokalet, så vil
det bu lettere å spore ham
opp.

60 BOKSTAVER I MINUTTET
Sandefjordsgruppen såtte i

gang et kurs i sommer i tele
grafi, hvor det deltok 12 elever
fra Sandefjordsdistriktet. Kur
set omfattet radioteori og sen
ding i morse, og for å oppnå
eksamen må elevene sende og
motta med en hastighet på 60
bokstaver i minuttet. For å få
lov til å drive som amatørsen
der må man ha sertifikat, og
Gunnar Enge har nu fått ek-

Jan Erik Nilson til venstre og Magnar Lea diskuterer forskjellige finesser
ved senderen på Stratos. Apparatet foran karene er en sender for 2-
meterbølger. Senderen er en ny type med automatisk tuning efter kanal
valg er foretaft. Øverst en samling QSL-kort. Kortene er i prospektkort

størrelse, og representerer de fleste land på jordkloden.

Hvis ikke senderen har noen
lunde fritt felt og sikt til mot
tageren, så blir signalene dår
lige eller forsvinner, akkurat

som kommer vel med i konkur
ransen om en god stilling. Ams -
tørradioen er en hobby som fe.
ener det nyttige med det b-\

Formannen Knut Gjerfsen på vel
 i! i antennone på tak-t frr å
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BySorg foråt tv-apparatev
Brikke biir en tyrann som r

B Innstill apparatet Sørgforat b det x mørkt rom,dette er lenqer enn i hovden!
Better prøvebildet harcien riktige -:J dårlig forøynenela ito fimer (Dette M
«som blir sendt ut skarphet ellers vit en lampe brenne i rom- er for a beskytte "I
Kfør hverutsen- øynene bli unødven-; | met under utsen- øvnene oa anden) cl
Mrjding- ||dig trette. ;|[ dingen. jj ' _______) J
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