
      
 Efter sommerferien i 1957. 
 
 Esbjerg afdelings bestyrelse: 
 
 Formand: N. C. Blohm, OZ7BE, Nyhavnsgade 37 (værksted), Esbjerg. 
 Næstformand: Sven B. Hansen, OZ6SB, Skolegade 70 A, Esbjerg. 
 Kasserer: O. Madsen, Storegade 160, Esbjerg. 
 Sekretær: Aage M. Madsen, OZ1LA, Torvegade 60, Esbjerg. 
 Bestyrelsesmedlem: F. Krieg, OZ3FK, Torvegade 66, Esbjerg. 
 

Meddelelse i august OZ: Da vi er ved at få fat i et bedre og mere 
hensigtsmæssigt lokale på et mere centralt sted i byen, kan det endnu ikke 
oplyses, hvornår vi kan begynde efterårssæsonen, men medlemmerne 
bedes venligst se i OZ for september måned, idet vi håber, forholdene er 
afklaret til den tid. 
Skulle imidlertid et eller andet ske, vil der komme opslag herom i 
”kassen” i vinduet hos OZ1LF, så vi beder vore medlemmer se efter, når 
de passerer OZ1LF’s vindue i Kongensgade. 
    Vy 73, OZ1LA. 
 
Nyt medlem i Esbjerg: 6892 – Willy Pedersen, Jyllandsgade 58, Esbjerg. 
 
Fredag den 2. august beså bestyrelsen med undtagelse af Frode Madsen, 
OZ2FM, de forskellige lokaler, som vi eventuelt kunne leje på det gamle 
Hotel Royal. Kælderrummene var ikke gode, medens derimod lokalerne 
på øverste etage i begge ender af bygningen kunne bruges. Ejerne ville 
ikke på stedet forlange nogen pris, og det blev overladt til OZ7BE at 
forhandle med ejerne og få et tilbud fra disse. 
 
Fredag den 23. august holdtes et bestyrelsesmøde hos OZ6SB. Hele 
bestyrelsen var indkaldt grundet mødets store vigtighed, men kun 4 var 
mødt. Disse: OZ7BE, OZ6SB, OZ1LA samt Tage Lauritsen startede så 
drøftelserne. OZ7BE oplyste, at ejerne af Royal havde forlangt 600 kr. for 
den ene loftende og 700 kr. for den anden plus lys og varme. Foruden 
dette skulle vi selv istandsætte lokalerne. Men da selv det billigste af disse 
tilbud langt oversteg foreningens årlige indtægt, kunne man ikke 
acceptere dette tilbud uden en større kontingents forhøjelse, hvilket 
bestyrelsen ikke mente var klogt. 
Samme aften havde det imidlertid stået i aviserne, at kommunen ville 
indrette det gamle soldaterhjem til foreningslokaler, og derfor vedtoges  



   
det at lade OZ6SB undersøge, hvordan man eventuelt kunne komme i 
betragtning. (Den 6/9 indsendtes en ansøgning til magistraten, men endnu 
den 30/9 havde man intet svar modtaget). 
Derefter diskuterede man annonceringen af efterårets program og kursets 
begyndelse, men det udartede sig til et større skænderi mellem OZ7BE og 
Tage Lauritsen på den ene side og OZ6SB og OZ1LA på den anden. Da 
det stod 2 mod 2 blev intet afgjort, men OZ7BE og OZ6SB skulle få 
priser opgivet og arbejde videre med sagen. Dette resulterede i, at der den 
28/9 1957 i begge dagblade var både annoncer og omtale af foreningen.   
 
Meddelelse i september OZ: Af årsager, som vi ikke er herre over, er det 
endnu ikke lykkedes at få forhandlingerne angående et nyt og bedre 
lokale afsluttet, så mødeprogrammet bliver som følger: 
Onsdag den 25. september: Mødeaften på BYGNINGEN i Norgesgade, 1. 
sal. ALLE medlemmer bedes møde kl. 20 og deltage i diskussionen om 
vinterens arbejde, lokaleforhold etc. 
KOM NU OP FRA SOFAEN OG GIV MØDE D. 25. 
Onsdag den 9. oktober: Møde kl. 20 på Bygningen, 1. sal. Klub- og 
sludreaften. Evt. diskussion af udvalgt emne fra aftenen den 25. 
september. 
KOM OGSÅ DENNE AFTEN. 
 
Meddelelse i oktober OZ: Mødested ”Bygningen”, Norgesgade 55, 
Esbjerg. 

      
Onsdag den 25. september startede vi igen efter sommerferien, og 
tilslutningen var efter Esbjerg forhold god. OZ7BE bød velkommen og 
skitserede kort bestyrelsens bestræbelser for at få et nyt og bedre lokale, 
og forhåbentlig får vi et i vinterens løb. OZ7BE efterlyste endvidere 
medlemmernes ønsker for vintersæsonen, og selvom ikke mange var 
villige til at udtale sig, lod det dog til, at der var interesse for 
transistorteknik, ESB og nogle films, og vinterens arrangementer vil 
komme til at bære præg af disse ønsker, men bare vore medlemmer ville 
lukke munden op og sige, hvad de gerne vil have, således at bestyrelsen 
havde noget at gå efter ved planlægningen af vinterens programmer. 
 
Teknisk kursus:  
Teknisk kursus samt morsetræningen blev påbegyndt den 30. september. 
Navigationsskolelærer Fischer underviser også i år, og bedre lærer kan 
ikke fås. Eventuelle, som ikke har nået at melde sig, kan endnu nå at 



komme og følge med, og kursus er hver mandag aften kl. 19 til 22 på 
”Bygningen”. 
 
Det ny program: 
Onsdag den 23. oktober: Transistorteknik 1. Foredrag af lærer Fischer. 
Onsdag den 6. november: Transistorteknik 2. Foredrag af lærer Fischer. 
Mød nu op gutter og få nogen indsigt i dette interessante emne. 
    Vy 73, OZ1LA.  
 
Onsdag den 9. oktober. Møde på ”Bygningen”. OZ2KH skulle aflægge 
beretning om det sidste HB-møde og generalforsamlingen i 
hovedforeningen. 
 
 

 Meddelelse i december OZ. 
 Mødested : Hver anden onsdag kl. 20 i ”bygningen”, Norgesgade 55. 

Onsdag d. 6. november skulle Fischer have fortalt mere om transistorerne, 
men da såvel han som også både formand og kasserer var forhindrede, 
nøjedes de få tilstedeværende med indbyrdes at diskutere forskellige 
radiotekniske emner. 
Onsdag d. 20. november fortsatte Fischer så med transistorerne, men trods 
det fine vejr var tilslutningen stadigvæk elendig. (10 var mødt). Fischer 
repeterede lige grundprincippet og fortsatte derefter med transistorernes 
forstærkningsevne, deres anvendelse i signaltracers samt viste nogle 
diagrammer af transistoropstillinger. Alt var yderst interessant og 
lærerigt. 

  
  

Onsdag den. 4. december. 
Møde på ”Bygningen”, hvor et nyt program lanceredes. Vi havde 20 
spørgsmål til professoren. 9 var mødt frem, og de deltog med liv og sjæl i 
konkurrencen, hvor OZ7BE optrådte som professor. Derefter skiftedes de 
fremmødte til at stille spørgsmål til forsamlingen, således, at aftenen 
forløb muntert med megen knagen i hjernekisterne… 

 
1958. 
 
Onsdag den 29. januar startede man igen efter juleferien med almindelig 
møde- og problemaften på ”Bygningen”. 13 mødte, og efter at formanden 
havde opkrævet kontingent hos de fleste af de fremmødte, diskuteredes de 



forskelliges problemer, og aftenen forløb muntert med sludderen og 
snakken såvel i små grupper som alle under et. 
 
Onsdag den 12. februar afholdtes vinterens eneste auktion på 
”bygningen”. Tilslutningen var næsten overvældende, idet i alt 18 var 
mødt op, deriblandt 3 – 4 unge fra aftenskoleholdet. 
OZ6SB var auktionarius, og han fik på sin fornøjelige måde halet 
omsætningen op på 150 kr. trods de mange latterligt lave bud. OZ6SB var 
i øvrigt selv aftenens største køber, men også OZ9BO, OZ3LF og OZ7BE 
købte en hel del grej. 
Efter regnskabets afslutning sludrede de tilbageblevne sammen over en 
kop kaffe til hen imod kl. 24. 
 
Lørdag den 22. februar var der bestyrelsesmøde hos OZ7BE. Man 
samledes kl. 16, og for første gang i lang tid var bestyrelsen fuldtallig. 
Først lagde man slagplanen for den kommende generalforsamling. Ove 
Madsen ønskede ikke at fortsætte som kasserer, og det vedtoges at søge at 
få Wentzel valgt i hans sted. OZ3FK og OZ1LA, som også var på valg, 
ville godt fortsætte, hvorfor det vedtoges at søge disse to genvalgt. Mødet 
sluttede ved 19-tiden. 
 
Onsdag den 26. februar holdtes generalforsamling på ”Bygningen”. I alt 
var 14 mand mødt op, hvilket kun var 25% af medlemmerne. 
OZ7BE bød velkommen, og OZ6BG valgtes til dirigent, hvorefter 
OZ7BE igen fik ordet for at aflægge beretning om årets forløb. Han 
omtalte derefter det lokale, som foreningen håbede at få tildelt af 
kommunen. 
 
 
Derefter fik kassereren ordet og redegjorde for den økonomiske situation. 
Kassebeholdningen udgjorde 624 kr., men Madsen havde ikke oversigt 
over kontingentrestancerne, hvilket var en fejl, men beretningen 
godkendtes alligevel, og da Madsen ikke ønskede at fortsætte, valgtes i 
hans sted enstemmigt Wentzel. 
OZ3FK og OZ1LA genvalgtes til bestyrelsen. OZ2HG genvalgtes til 
revisor. Tage Lauridsen genvalgtes til 1. suppleant, og som 2. suppleant 
valgtes OZ6BG. 
Derefter diskuteredes forskellige emner. OZ1HO ønskede, at der i tilfælde 
af aflysninger ville blive sendt besked, så han ikke skulle rejse forgæves 
fra Bramminge. OZ9BO forespurgte om rævejagter, og det vedtoges at 



arrangere sådanne, når mindst 5 hold med modtagere var anmeldt til 
bestyrelsen.   
Et forslag fra OZ7BE om at optage medlemmer, som ikke var 
medlemmer af hovedforeningen, nedstemtes. 
 
Onsdag den 12. marts var der foredrag om ESB ved OZ6BG og OZ3CB. 
Mødet fandt sted på ”Bygningen”. 
OZ6BG holdt her et yderst fint og overskueligt foredrag om ESB med 
instruktive tegninger mm., og OZ3CB foreviste sit medbragte nybyggede 
ESB-sendegrej, som så næsten kommercielt ud. Carl Bojsen fortalte om 
sine besværligheder og demonstrerede opbygningen af de enkelte 
sektioner. 
Aftenen forløb yderst fint, kun synd, at kun 10 mand fandt det umagen 
værd at komme. 
 
Onsdag den 26. marts holdt OZ7BE på opfordring et foredrag om 
rævejagt, og han havde medbragt en færdig lille modtager. Selv om nogle 
af de der havde opfordret ham manglede, samlede foredraget dog 13 
mand. 
 
Fra 1. april trådte nye licensbestemmelser med kategorierne A, B og C i 
kraft.  
A-licens gav ret til 300 Watt på CW og FM, 150 Watt på AM. 
B-licens gav ret til 100 Watt på CW og FM, 50 Watt på AM. 
C-licens gav ret til 10 Watt på CW på HF og 100 Watt CW og FM på 
VHF og 50 Watt AM på VHF. 
For at få A-licens krævedes 1 år som indehaver af B-licens og skriftlig 
teknisk prøve.  
For at få B-licens krævedes 1 år som indehaver af C-licens eller skriftlig 
teknisk prøve og 60 tegns morseprøve. 
 
   
For at få C-licens krævedes 60 tegns morseprøve og mundtlig teknisk 
prøve. Ansøgeren skulle være fyldt 18 år. 
 
Onsdag den 9. april havde OZ3FK arrangeret et aftenbesøg på 
”Vestkraft”, men uheldigvis blev det ved 17:30 tiden et forfærdeligt vejr 
med regn, sne og blæst, så kun 13 mand mødte op. De resterende slappe 
fyre blev hjemme på sofaen, hvorved de gik glip af en yderst interessant 
aften.  
 



Foredragsaftener: 23. april. Fischer om radionavigation. 
            7. maj. OZ7BE om modulationsproblemer. 
 
Fredag den 9, maj. Bestyrelsesmøde hos OZ6SB. Hele bestyrelsen 
samledes kl. 20 hos OZ6SB, og denne lod straks bomben springe, idet han 
fremlagde nøglerne til et lokale, som man af kommunen var blevet tildelt 
i det gamle soldaterhjem på Hjertingvej. Dette var en meget glædelig 
overraskelse, og man fik nu chancen for at skabe det helt rigtige 
mødelokale. Lokalet målte 4,5 x 4,3 meter, og det lå inden for et større 
rum, som man indtil videre også måtte benytte. Det vedtoges, at man i 
første omgang ville samle arbejdet med at gøre det lille lokale i orden.   
Husleje og lys fik vi gratis, men varme skulle vi selv klare. Men hvis vi 
ville bruge elektrisk opvarmning, ville også varmen være gratis. 
Kassereren fik ordet og meddelte, at kassebeholdningen nu var 306 kr. 
Derfor vedtoges det at udsende rykkere til restanterne og slette dem som 
medlemmer, hvis de ikke betalte. 
Det bestemtes endvidere, at OZ6SB, OZ7BE samt eventuelt OZ6BG 
skulle bygge en afdelingssender, hvortil OZ7BE ville skaffe 
komponenter. 
Desuden ville OZ7BE lægge måleinstrumenter til for en måleplads, hvor 
medlemmerne kunne få målt deres grej igennem. 
Wentzel skulle stå for selve udsmykningen, og det pålagdes OZ1LA at 
forsøge at få reklametryk til ophængning tilsendt fra de store fabrikanter 
af radiodele i København. 
Desuden diskuteredes møbleringen af lokalet.  
 
Onsdag den 21. maj. 7 mand mødte for at høre Fishers foredrag om 
lavfrekvensforstærkere. Det varede dog lidt inden han kom i gang, for 
man fik besøg af OZ2QJ, Jørgen, fra SAS. Han stammede fra Guldager, 
hvor hans far var dyrlæge. Da han boede hjemme hos sine forældre, blev  
han aldrig kaldt andet end Jørgen Dyrlæge. Nu var han pilot, men stadig 
også radioamatør. Vi - han og jeg, OZ7NB, eksperimenterede sammen 
meget med tysk radiogrej lige efter krigen. 
Fischer kom i gang, og man fik et godt og fyldigt foredrag om emnet, som 
kun alt for få overværede. 
 
Onsdag den 4. juni. Man tog denne aften med 19:05 færgen til Fanø, hvor 
Fischer tog imod, og efter der var bestilt kaffe på hotel ”Nordby”, gik 
man om til navigationsskolen, hvor man også blev modtager af OZ5E, 
Sven Stidsholt, der også var lærer ved skolen. 



Derefter blev man delt i to hold, og man blev forevist følgende klasser 
efter tur: 
1. Høreklassen, hvor man fik sin modtagehastighed afprøvet. 
2. Sendeklasser, hvor man fik sin nøgleskrift kontrolleret på 

papirstrimmel. 
3. Radioklassen, hvor man fik såvel en ”Elektromekano” sender som 

modtager indgående demonstreret. Desuden fik man vist og forklaret 
en ”Autoalarm”. 

4. Radarklassen, hvor Fischer foreviste radaren, og man fik vist flere 
forskellige sømærker og andre objekter, der fremkom på skærmen. 

5. Navigationsklassen, hvor man fik demonstreret radiopejleren og beså 
Decca-navigatoren, gyrokompasset og et ekkolod.  

De mange fine skibsmodeller blev også indgående studeret og vakte 
beundring, og da alle havde set og hørt, hvad de ville, gik man ned til det 
pænt dækkede kaffebord, hvor sludderen gik livligt, indtil man tog hjem 
med 22:30 færgen.  
Det var et helt igennem vellykket arrangement, som samlede 27 deltagere, 
hvoriblandt var 2 XYL’s og de udenbys gæster OZ2KH og OZ2LK. 
 
Onsdag den 18. juni var der åbent hus i det nye lokale på Hjertingvej. Der 
mødte 10 mand, heraf udgjorde bestyrelsen med suppleanter godt nok de 
7. Da planen ellers var, at man ville holde bestyrelsesmøde senere på 
aftenen, besluttede man på grund af det ringe fremmøde at holde dette 
straks og lade de fremmødte 3 menige medlemmer deltage. Kassereren 
oplyste, at man havde brugt 140 kr. på lokalet. 
Derefter gik man over til at diskutere det ”store” lokale. Dette lokale ville 
OZ7BE bestemt have lusket ind under foreningen, men dette var der ikke 
nogen videre stemning for. 
Endvidere omtaltes afdelingssenderen som OZ6SB, OZ6BG og OZ7BE 
skulle bygge. OZ7BE ville fremskaffe alt til projektet, således, at det 
faktisk ville være OZ7BE’s sender, der blev bygget, men OZ7BE skulle 
så til gengæld garantere, at foreningen kunne benytte senderen i mindst 2 
år fra projektets færdiggørelse. Dog skulle foreningen med tiden selv 
bygge sin egen fælles sender, men da der ikke var midler til dette endnu, 
iværksattes det nævnte arrangement. OZ7BE lånte også indtil videre 
foreningen et måleinstrument.  
 
I juli flyttede OZ7NB til Esbjerg igen efter 3 år i Skive, heraf det sidste år 
boende hos OZ2BB og delende radiorum med samme. 
 



I hovedforeningen skete der det, at den dygtige og afholdte kasserer 
gennem mange år, O. Havn Eriksen, OZ3FL, holder op som kasserer for 
at hellige sig privatlivets fred. 
 
Onsdag den 2. juli. Denne aften mødte 6 mand op og sad og sludrede om 
afdelingssenderen m.m., da OZ5AB, Arne Bergstrøm, også kaldet Ali 
Baba, og familie pludselig kom på besøg og beså lokalet. Da OZ5AB i sin 
vogn havde et mobilt 2-meter anlæg kørte man derefter ud til et højt punkt 
i Højvang, hvorfra det lykkedes at få en 2-meter QSO med OZ2KH i 
Nørre Nebel. Denne QSO forløb tilfredsstillende, og det var faktisk den 
første rigtige 2-meter demonstration i Esbjerg. Denne aften sluttede med 
kaffe hos OZ6SB. 
 
Onsdag den 16. juli. 8 mand mødte denne aften op og sludrede om 
forskelligt. 
 
Onsdag den 30. juli. 10 mand mødt. Ud over den radiomæssige 
diskussion var der en lidt kedelig sag om 10 kr. for en morseattest i 1954, 
som OZ4AW støttet af OZ1LF krævede tilbagebetalt, da han ment at have 
betalt attesten to gange. Det fremgik ikke af kassebogen, og man nægtede 
at tilbagebetale noget, også på baggrund af at OZ4AW i 4 år havde stået 
som medlem uden at have betalt kontingent og derved skyldte foreningen 
et større beløb. Herover blev OZ1LF, Fialla, så sur, at han udmeldte sig af 
lokalforeningen.  
 
Onsdag den 13. august. 8 mand mødt. 
 
Onsdag den 27. august. 13 mand, hvoriblandt OZ2KH og OZ9EN fra 
Nørre Nebel, var denne aften tilstede. 
OZ7BE bad om forslag til en ny QSL-mand, idet OZ1LF grundet 
udmeldelse og restance ikke mere kunne benyttes. OZ1LA tilbød at 
overtage jobbet, hvilket OZ7BE gik stærkt imod, og resultatet blev, at 
man vedtog at lade dette job følge den lokale formand. 
OZ2KH fik et par forslag med til hovedforeningens generalforsamling, 
især om QTH-listen. 
 
Tirsdag den 2. september. Bestyrelsesmøde i lokalet med hele bestyrelsen 
samlet. 
Der startedes med endnu engang at drøfte sagen om OZ4AW, Wissing, og 
OZ3FK tog straks ordet og sagde, at det berørte ham dybt således 
ligefrem at blive beskyldt for kassesvig. Wissing havde ikke betalt, og det 



vedtoges enstemmigt at negligere OZ1LF og stadig nægte at tilbagebetale 
de 10 kr. 
Så forelagde OZ6SB aftenens største problem. 2 ikke navngivne 
medlemmer havde til OZ6SB beklaget sig medet over de evindelige 
skænderier, som altid fandt sted mellem formanden OZ7BE og 
sekretæren OZ1LA. Dette gav anledning til en meget langvarig 
diskussion, hvor der blev uddelt drøje huk til flere sider. OZ1LA tog 
gerne hele skylden og fastholdt længe at ville træde tilbage, men det 
lykkedes dog OZ3FK at ”gyde olie på vandene” og få såvel OZ7BE som 
OZ1LA til at love at gøre endnu et forsøg på at samarbejde, i hvert fald 
indtil næste generalforsamling.  
OZ6SB henstillede endvidere til OZ3FK om oftere at give møde i 
foreningen. 
Derefter påtalte OZ6SB, OZ7BE’s sløsen med afdelingssenderen og 
modtageren. OZ7BE klagede over manglende tid, men sinkede alligevel 
arbejdet, hvis OZ6SB ville påbegynde noget arbejde. Efter nogen 
diskussion enedes man om at få modtageren trimmet hos Jasper’s Radio, 
hvilket OZ6SB skulle ordne, og OZ7BE skulle så hos Brødrene 
Christiansen forsøge at låne eller købe en dér stående sender, som 
hurtigere kunne gøres klar end bygningen af en ny sender. Antennerne 
skulle vente indtil man havde noget HF at putte i dem. 
Wentzel ønskede igen at udsende rykkere, men dette blev dog udsat indtil 
videre sammen med spørgsmålet om rengøring og eventuel anskaffelse af 
flere stole mm. 
 
Onsdag den 10. september. 10 mødte op denne aften, d.v.s. OZ7BE 
ankom lige fra arbejde, og da han skulle hjem, overlod han aftenens 
ledelse til næstformanden OZ6SB. 
    
OZ6BG, Bang, meddelte, at man den 22. oktober kunne komme og bese 
forstærkerstationen i Jyllandsgade. 
 
Onsdag den 24. september. 12 mand overværede denne aften OZ6BG’s 
meget lange og yderst instruktive foredrag om emnet telefonteknik. 
Han begyndte helt fra telefonens opfindelse og arbejdede sig gennem 
tiderne og sluttede med en omtale af de nyeste ting inden for emnet. 
 
Onsdag den 8. oktober. Vort hovedbestyrelses medlem OZ2KH gav en 
glimrende beretning over forløbet af hovedforeningens generalforsamling. 
Han talte om den nye VTS og den nye håndbog og om Region 1. 
Hovedforeningen havde nu 2144 medlemmer. 



Efter beretningen diskuteredes forskelligt, ligesom der til OZ7BE rettedes 
nærgående spørgsmål om afdelingssenderen og måleinstrumenterne, som 
først skulle repareres, inden de kunne anvendes. 
Desuden bestemtes det, at OZ1LF selv hos OZ7BE skulle afhente sine 
QSL-kort, altså ikke længere nogen udbringning til OZ1LF. 
 
Onsdag den 22. oktober. Besøg på forstærkerstationen i Jyllandsgade. 
14 mand mødte op denne aften og deltog i den yderst interessante 
rundgang på forstærkerstationen.  
Under anførelse af OZ6BG startede man i akkumulatorkælderen, beså 
ensretterhallen og endte så inde på selve stationen, hvor man fik alt 
forklaret og demonstreret, bl.a. Esbjerg-senderens betjening, hørte om 
lednings-forbindelser, overværede udenbys telefonopkald, ligesom 
Wentzel, OZ6SB og OZ6BG talte sammen over København, og man beså 
måleinstrumenter, legede med fjernskrivere mm. 
 
Onsdag den 5. november. Auktion med OZ7BE som auktionarius. 18 
medlemmer deltog, og omsætningen var 101 kr. og 85 øre. 
Før auktionen havde foreningen af OZ1HJ købt en delvis køreklar sender 
for 95 kr. 
 
Lørdag den 22. november.  Om eftermiddagen rejstes foreningens 2 
antennemaster. 
 
Søndag den 21. december prøvekørtes foreningens sender med 
kaldesignalet OZ5ESB med CW. Der opnåedes gode rapporter, selv på 
store afstande. 
  

1959. 
 
Lørdag den 10. januar foretoges de første forsøg med fone over OZ5ESB. 
Man anvendte dels OZ6BG’s private modulator og dels den af OZ6BG 
byggede afdelingsmodulator. Forsøgene var nogenlunde vellykkede. 
 
Onsdag den 14. januar holdt man en indvielsesfest for OZ5ESB. 
OZ7BE bød velkommen til de fremmødte, OZ6SB fortalte kort om 
senderen, og OZ6BG om antennen. 
Herefter causerede OZ3FK under stor munterhed om gamle dage, og 
bagefter rettede han en stor tak til Fischer for det store arbejde han havde 
gjort for afdelingen gennem tiderne. Når der udklækkedes så mange nye 



amatører, og dumpeprocenten var så lav her i Esbjerg, tilkom æren herfor 
Fiuschers mange gode foredrag og glimrende undervisning. 
Herefter samledes man om bordet i målerummet, hvor OZ6SB som en 
glimrende pølsemand knap kunne efterkomme den store efterspørgsel. 
Snakken gik til TV-tids slut, hvorefter OZ5ESB gik i luften med OZ6SB 
ved mikrofonen. Et par mand hjalp til ved antenneskift og regulering af 
HF-, MF- og LF-kontrollerne på OZ6SB’s modtager, som i dagens 
anledning var installeret for at sikre en 100% effektiv modtagning. 
Snart gik QSO’erne som perler på en snor. OZ1NA var den første 
officielle forbindelse fra OZ5ESB, og herefter gik det rap i rap over hele 
landet fra Skagen til Stege. Rapporterne var i det store og hele gode. 
Kl. 01.00 forlod de sidste lokalerne efter en god og vellykket aften. 
 
Herefter fulgte en række af de sædvanlige onsdagsmøder, nogle med 
foredrag af Fischer.  
 
Onsdag den 25. februar var der generalforsamling, og herefter 
konstituerede bestyrelsen sig på det følgende bestyrelsesmøde den 27. 
februar med OZ6SB som formand, OZ6BG som næstformand og 
sekretær, Wentzel som kasserer og OZ3FK og OZ9BO som 
bestyrelsesmedlemmer. 
Et af forslagene kom fra OZ6SB, som slog til lyd for ugentlige møder 
med et egentligt program hver anden gang. 
Der var megen diskussion om kontingentrestancernes inddrivelse. 
 
Herefter fulgte ugentlige møder med foredrag lidt oftere end hver anden 
gang. 
 
Lørdag den 9, maj afholdtes en meget vellykket pakke- og forårsfest. 
Fra 19:30 til 20:00 mødte medlemmerne op med XYL og YL og 
afleverede pakkerne til pakmesteren OZ3FK. 
Herefter samledes man om det fælles kaffebord, som OZ3TL’s XYL 
havde æren af. Hun havde bagt og regeret, og det smagte herligt. 
Man sad i det store forlokale, som var festligt udsmykket af bestyrelsen 
og dens ”piger”. 
I to af hjørnerne var opstillet ”Ingers og Gretes pølsebar” og ”Tages 
ølbar”, hvor man kunne forsyne sig efter kaffebordet, lige som der var 
mange, der tog sig en svingom til OZ6SB’s grammofonmusik. 
Under kaffebordet fungerede OZ3FK som auktionarius og OZ2KH som 
oplæser og hyggespreder. Senere fortsattes med OZ6BG’s quiz og en af 
Buur Thomsen forfattet sang, som gjorde stor lykke. 



Der deltog 30 i festen, og det blev ud på de små timer, før de sidste drog 
hjem. 
 
Onsdag den 30. maj. Klubaften med ringe fremmøde. 
 
Onsdag den 20. maj. Nu var fjernsynets teknik kommet ind i billedet. 
OZ8BW gav et indblik i fjernsynets mysterier, men emnet var for stort til 
en enkelt aften, og han ville eventuelt til efteråret komme ind på de 
enkelte kredsløb. 
 
Derefter var der sommerferie hvad foredragene angik, men stadig 
klubaftener hver anden uge. 
 
Fredag den 24. juni. Bestyrelsesmøde. OZ6BG fik bemyndigelse til at 
bruge op til 150 kr. til bygning af en ny afdelingssender til 20 og 80 
meter. 
 
Onsdag den 29. juli. Bestyrelsesmøde, hvor vinterens kursus diskuteredes. 
Det var vanskeligt at finde en leder til morsekursus, men OZ1HO ville 
eventuelt rejse til Esbjerg to gange om ugen fra Bramming. 
Der bevilges 30 – 40 kr. til annoncering af kursus i de to lokale aviser. 
Man ville prøve at få en af de ”store kanoner” herover med et foredrag til 
sæsonstarten. 
 
Mandag den 21. september. Bestyrelsesmøde. OZ6SB aflagde beretning 
fra generalforsamlingen iÅrhus. ”Vejen til sendetilladelsen” var udsolgt 
fra kassereren i Horsens, og afdelingen havde ingen liggende til vinterens  
aftenskolekursus, så man ville forsøge at låne sig frem hos de loklale 
medlemmer. OZ7DR ville komme den følgende lørdag og tale om 
oscillatorer og styresendere. Han indlogeredes hos OZ6BG.  
Der reklameredes på 80 meter for foredraget, og OZ6BG sendte 
indbydelser til de omliggende afdelinger. 
 
Onsdag den 23. september. OZ7NB, Niels, åbnede vintersæsonen med et 
foredrag om gitterdykmetre i almindelighed. Han demonstrerede sit eget, 
som gik fra 2,2 til 300 MHz. Særlig 1 meter spolen vakte interesse på 
grund af dens meget små dimensioner. Der var mødt 14 mand. 
 
Lørdag den 26. september. Via foredragsudvalget havde vi fået OZ7DR 
over og holde foredrag om frekvensstabile oscillatorer og styresendere, 
men desværre var medlemmerne mødt alt for fåtalligt op. Der var kun 12 



tilhørere, deriblandt OZ4SE fra Kolding, og OZ5KR og OZ8HA fra 
Bække. 
OZ7DR havde en stor del af sin station med herover. Den var stillet op i 
lokalet og blev demonstreret på kunstantenne. 
 
Onsdag den 7. oktober. OZ3CB holdt foredrag om strømforsyning til det 
forskellige amatørudstyr, og han måtte besvare flere interesseredes 
spørgsmål. 
 
Onsdag den 21. oktober. OZ3FK fortalte på sin livlige og muntre facon 
om populær elektroteknik. Bagefter skiftedes OZ3FK og Fischer til at 
fortælle ”saltvandshistorier”. Det blev en rigtig munter og hyggelig aften. 
 
Onsdag den 28, oktober. ”Messefald”. Ingen mødt. 
 
Onsdag den 4. november. Hans Lauritsen holdt foredrag om rumskibe og 
flyvende tallerkener. Selv om emnet ikke havde direkte forbindelse til 
radio, var det dog det foredrag, der hidtil havde haft flest tilhørere i denne 
sæson. Der var mødt 19 medlemmer. 
 
Mandag den 27. oktober. Bestyrelsesmøde. Alle undtagen OZ3FK var 
mødt. Udgifterne til OZ1HO’s transport til morsekursus diskuteredes. Det 
ville løbe op til ca. 90 kr., og dem ville man helst spare. Man ville derfor 
undersøge, om OZ1HO kunne køre med Frank Rasmussen fra Sejstrup, 
eller eventuelt om Harald Jensen kunne overtage kursus mod godtgørelse 
af morseprøve-afgift og frikontingent for perioden. 
 
Onsdag den 18. november. OZ8BW talte om modtagere, men det varede 
ikke længe før snakken kom ind på fjernsynsområdet. 
 
Onsdag den 25. november. Klubaften. OZ3CB, OZ7NB og OZ6BG fik 
sig en sludder. 
 
Onsdag den 2. december. Foredrag. OZ7BE om måleinstrumenter. Man 
fik en del nyttige tips om faldgruberne ved målinger, ligesom man fik 
anvisning på beregning og bygning af et volt- og amperemeter ud fra et 
givet drejespoleinstrument. 
 
Onsdag den 9, december. Klubaften. Som sædvanlig kun et par mand 
mødt. 
 



Onsdag den 16. december. Foredrag. Fischer fortalte 14 mand om 
transistorer. Det var det første af en serie foredrag om emnet, og det 
behandlede deres opbygning og fysiske virkemåde. 
 
 

1960. 
 

 
Onsdag den 13. januar. Auktion. Der var stopfuldt hus (22 mand), 
hvorimod købe- og salgslysten ikke var så stor. 
For første gang forsøgtes det med aftenkaffe ved auktion, og det blev 
ganske givet en succes, som bør fortsætte. 
Der blev startet en indsamling til fordel for OZ1HO, hvis hus brændte og 
familien omkom. OZ6SB ville modtage beløb fra amatører ude omkring i 
landet, da mange har udtrykt ønske herom på 80 meter. 
 
Mandag den 11. januar havde der været bestyrelsesmøde. 
OZ6SB oplyste, at OZ7BE i et gammelt OZ havde fundet ud af, at 
lokalafdelingen blev startet på en stiftende generalforsamling den 27. 
marts 1937, efter at nogle amatører havde været samlet og havde sludret 
om det den 24, marts. 
Problemet ”udsmidte” medlemmer blev atter diskuteret. Vi ville jo meget 
gerne have dem med igen, og der synes at være visse af dem, som var 
interesseret i at komme med igen. For at undgå lignende misforståelser i 
fremtiden, skal der foreslås en ændring til lovene angående kontingentet 
og dets opkrævning. 
Det besluttedes at sælge S10K afdelingssenderen på onsdagens auktion 
for en mindstepris af 60 kr. 
 
Meddelelse i februar OZ: På grund af OZ6BG’s sygdom udgik foredraget 
om afdelingssenderen den 27. januar. I stedet for holdt OZ7NB med 
øjebliks varsel et fremragende foredrag om ESB og DSB. Så forståelsen 
af disse modulationsarter stiger her i Esbjerg, hvor i øjeblikket OZ3CB og 
OZ7NB er aktive på ESB.  
 
Tirsdag den 9. februar holdt man bestyrelsesmøde. Alle mand var mødt. 
Generalforsamlingen de 24. diskuteredes, og bestyrelsen udarbejdede et 
forslag til en ny paragraf 5. Wentzel ville gerne fortsætte som kasserer, 
hvis forslaget gik igennem. 
Fastelavnsfesten den 27. februar diskuteredes, og der var enighed om at 
lave det som en billig fest, hvor folk selv medbragte madkurv. 



 
Onsdag den 10. februar holdt Fischer foredrag om transistoropstillinger. 9 
mand var til stede, og en transistormultivibrator vakte stor interesse. 
 
Onsdag den 17. februar. Klubaften hvor OZ6BG startede en serie 
praktiske demonstrationer i amatørkonstruktioner. En del elever fra 
aftenskoleholdet var mødt op og udtrykte glæde over arrangementet. 
Vestjydens pressefotograf kom til stede og forevigede begivenheden, som 
kom på tryk i et billede i Vestjyden dagen efter. 
 
Fredag den 19. februar holdt man bestyrelsesmøde. Alle mødte op – 
efterhånden. 
Fastelavnsfestens arrangementer diskuteredes. Udsmykningsarbejdets 
fordeling gik ok, men der var en del kvaler med selve 
underholdningsarrangementet. 
 
Onsdag den 24. februar. Generalforsamling.  
Formanden bød velkommen. 17 var til stede. OZ2KH valgtes til dirigent 
og konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling. 
Formandens beretning og regnskabet godkendtes enstemmigt. 
Paragraf 5 lovene foreslås ændret, så kontingentet fremtidigt opkrævedes 
årsvis. OZ7BE anbefaler og foreslår i øvrigt en gennemgribende ændring 
af lovene, og han foreslår, at de 4 kr. til hovedforeningen kommer med i 
paragraf 5. 
Paragraf 5 vedtages i nedenstående form: 
Det direkte kontingent til afdelingen fastsættes på generalforsamlingen og 
er for tiden 8 kroner om året. Bestyrelsen kan, når et medlems 
økonomiske forhold gør det nødvendigt, tage stilling til nedsættelse af 
vedkommendes kontingent. 
Kontingentet opkræves årsvis forud, først i juni måned for perioden1. juli 
– 30. juni. Er kontingentet ikke betalt senest 1. juli, overgår 
vedkommende til passivt medlem og har som sådant ikke stemmeret på 
generalforsamlingen. 
 
OZ7BE henstiller, at bestyrelsen overvejer en omredigering af lovene i 
øvrigt til næste år. 
Valg: Kassereren Wentzel genvalgtes med akklamation. 
OZ3FK ønskede ikke genvalg. OZ1HO foreslås. 
OZ6BG genvælges. 
OZ1HO nyvælges uden afstemning. 
OZ3TL bliver 1. suppleant. 



Elm Larsen bliver 2. suppleant. 
OZ2HG genvælges som revisor. 
OZ1LA genvælges som revisorsuppleant. 
 
Under eventuelt omtales OZ6BG’s klubaftener.  
Der tales også om rævejagter og om bygning af rævemodtagere. 
OZ1LA kræver sikkerhed for tilstrækkeligt øl. 
OZ6SB redegør for ølordningen. 
OZ3FK taler varmt for rævejagter og fortæller rævehistorier. 
OZ1LA omtaler film nævnt i OZ. Som også bør vises her i afdelingen. 
OZ6SB lover at forsøge at skaffe film fra Nyborg afdelingen. 
 
Lørdag den 27. februar. Fastelavnsfest. Der var mødt ca. 30 til festen i 
klublokalerne. Der var fælles spise- og kaffebord med medbragt madkurv 
og forskellig underholdning ind imellem. Morgenstunden var nær, før de 
sidste fik danset af og snakket færdig. 
 
Så kommer en hel række klubaftener afvekslende med foredrags-aftener 
med Fischer eller OZ6BG, og onsdag den 18. maj demonstrerede OZ1HO 
sit nye PA-trin. 
 
Onsdag den 25. maj var sidste egentlige klubaften. Fischer skulle have 
demonstreret sin transistorrævemodtager, men kunne desværre ikke 
komme på grund af indtrufne begivenheder. 
Herefter var der sommerferie, idet der dog var åbent hver anden onsdag 
aften, hvor der arbejdedes en del med den nye afdelingssender på 80 
meter. På 20 meter kom desværre intet ud.  
 
Nye medlemmer: 
7552 OZ3QB, Svend Thyregod, Andrup. 
7570 Bent A. Elm Larsen, Skrænten 59, 4. sal, Esbjerg. 
7669  OZ5TO, Rask Thomsen, Realskolen, Fanø. 
7672 Anders Skov, c/o Niels Skov, Tjæreborg. 
 
Meddelelse i september OZ: 
Mødested : Lokalet i det gamle soldaterhjem på Hjertingvej 20. 
Formand: Sv. B. Hansen, OZ6SB, Skolegade 70 A. 
Efter en rolig sommerferie, hvor afdelingsaktiviteten har indskrænket sig 
til klubaftener hver 14. dag, på hvilke nogle få medlemmer har 
eksperimenteret med afdelingssenderen, går vi nu ind i vintersæsonen 
med et godt og fyldigt program. 



Vi har i lighed med tidligere år arrangeret teknisk kursus (forberedelse til 
teknisk prøve) og morsekursus med henholdsvis Fischer og OZ1HO som 
lærere. Begge kurser er åbne for såvel medlemmer som ikke-medlemmer. 
Undervisningen foregår på ”Bygningen” i Norgesgade, og tilmelding 
finder sted på første undervisningsaften mandag den 3. oktober kl. 19. 
I klublokalerne vil der vinteren igennem komme lokale foredragsholdere 
og ”store kanoner” udefra. Da der er en lokal 2 meter klub under 
opbygning, vil en del af afdelingsarbejdet i vinter blive viet 2 meter 
båndet og dets teknik. 
Som første udenbys foredragsholder kommer den gamle esbjergenser 
OZ2BB herned fra Skive. Han vil tale om modtagere, og her vil de 
vordende 2 meter folk også kunne lære et og andet. Det bliver den 24. 
september kl. 20. 
For de gamle, der kender OZ2BB, er yderligere anbefaling overflødig, og 
til de nye medlemmer kan jeg sige, at det bliver en aften, I ikke må snyde 
jer selv for. Det vil også glæde os at se rigtig mange udenbys medlemmer 
denne aften. 
Det øvrige program er således: 
Onsdag den 21. september: Sidste sommerklubaften. 
Onsdag den 5. oktober: Transistoraften med Fischer. Nu, hvor 
transistorerne er blevet billige, åbner der sig mange anvendelses-
muligheder for dem for os amatører. 
Onsdag den 19. oktober: OZ3CB taler om enkeltsidebåndsmodulation, 
som jo bliver hyppigere og hyppigere på båndene. 
   Vy 73 de OZ6BG. 
 
Lørdag den 24. september. Foredrag. Som første udenbys foredragsholder 
kom OZ2BB herned fra Skive. Der var mødt 14 mand for at høre hans 
levende og interessante foredrag om modtagere. Det var en glimrende 
aften. OZ2BB er en meget fin foredragsholder. 
 
Onsdag den 5. oktober. Foredrag. Fischer fortalte om indstilling af 
transistorens arbejdspunkt. 14 mand til stede. 
 
Onsdag den 19. oktober. Foredrag. OZ3CB talte om ESB og 
demonstrerede sin ESB exciter, der var ualmindelig smukt udført. 9 mand 
var til stede. 
 
Fredag den 21. oktober. Bestyrelsesmøde. 



Alle var mødt. Formanden oplyste, at der var 45 mand på teknisk kursus 
og 22 til morsekursus. Det havde været nødvendigt at flytte begge kurser 
til ”Vestre Skole”. 
OZ1HO klagede over, at kursusannoncen ikke var i Bramming udgaven 
af  ”Vestkysten”. 
Diskussion om rengøring. OZ6SB foreslår turnusordning eller 
rengøringskone. Turnusordningen vedtages. OZ6BG, OZ9BO, OZ6SB og 
Wentzel skiftes. Vedkommende sørger også for tilstrækkeligt øl og 
sodavand i denne uge. OZ6SB og OZ9BO sørger fortsat for brød til 
kaffen. 
Man taler om propagandaaftener for begyndere, men uden at der dog 
kommer noget ud af det. 
 
Onsdag den 2. november. Foredrag.  
OZ1HO fortalte om sine eksperimenter med oscillatorer. Specielt Tesla-
oscillatoren havde hans store kærlighed. 
 
Onsdag den 16. november. Foredrag. 
OZ6BG havde bygget Esbjergs første 2 meter sender. Den kunne dog 
endnu ikke give noget output fra sig, da der havde været for kort tid til 
afprøvning. 
 
Lørdag den 26. november. Foredrag. 
Teknisk redaktør OZ7AQ talte om ”Moderne amatørsender-
konstruktioner”. Foredraget, der lå på et højt teknisk plan – måske for højt 
for nogle – havde samlet 21 tilhørere. 
Efter foredraget gik snakken livligt ved kaffebordet, og det må siges at 
have været en vellykket aften. 
 
Onsdag den 30. november. Auktion. 
Der var mødt 25 mand, og der var en god handel. 
 
Onsdag den 14. december. Filmaften. 
Wentzel kørte film for 13 fremmødte. Man så fra ”American Embassy” 
følgende film: ”Kraft til alle” og ”Historien om DEW line”. 
Fra Statens Filmcentral så man: ”Radioens barndom”. 
Endelig havde firmaet ”Mullard” venligst lånt os en undervisningsfilm 
om transistoren: ”The principles of the transistor”. 
Wentzel sluttede af med en medbragt farce, hvor vi så alle tiders 
dødskørsel. 
Alle film var uhyre interessante. 



Nye medlemmer: 
7816 Henning E. Tidemann, Tjæreborg. 
7830 Sv. Aa. Nielsen, Rolfsgade 64. 

   

1961 
 
Onsdag den 4. januar. Foredrag. 
OZ6SB forklarede og demonstrerede sin elbug og sit TVI-filter.  
Kun 5 mand til stede. 
 
Onsdag den 18. januar. Foredrag. 
OZ6BG talte om strømforsyningsteori og demonstrerede enkelte strøm-
forsyningskomponenter. 
8 mand var mødt. 
 
Onsdag den 25. januar. Bestyrelsesmøde. 
Alle, undtagen OZ1HO mødt. 
Det aftaltes, at Wentzel skulle bestille 11 eksemplarer af ”Vejen til sende-
tilladelsen” hos kassereren. Det konstateredes, at OZ6SB og OZ9BO ville 
komme på valg ved den kommende generalforening. 
OZ6SB syntes ikke, at der var nok ”skub” i foreningen, og han mente 
ikke, at foredrag var nok til at aktivisere medlemmerne. Og varmen i 
lokalet var også et problem, mente han, idet han foreslog gasvarme. De 
unge fra kursus burde komme noget mere i lokalerne. Han foreslog, at 
man flyttede ud i det store lokale og tapetserede og hyggemøblerede det. 
Stor debat om disse ting. 
OZ6BG, OZ9BO og Wentzel var imod at flytte ud i det store lokale. Det 
aftaltes, at 6SB skulle undersøge prisen på gasvarme, hyggelamper, mv. 
Spørgsmålet var, om man ved at tage det store lokale i brug til kursus til 
næstkommende vinter ville kunne få lokket flere unge mennesker ind i 
foreningen. Selv om dette nok kunne tænkes, var der dog flertal for at 
holde sig til de små lokaler og hygge dem lidt mere. 
OZ6BG foreslog så det store lokale udelukkende til kursuslokale, og de 
små stadigvæk som mødelokaler, hvorefter problemet skulle 
færdigdiskuteres på det næste bestyrelsesmøde. 
 
10. februar. Bestyrelsesmøde. 
Mødt OZ1HO, OZ6SB og OZ6BG. 
Det oplystes, at der gik stærke rygter om, at vor barak ikke ville blive 
stående så forfærdelig længe. De på sidste bestyrelsesmøde behandlede 
planer om det store lokale skrinlagdes derfor. 



OZ1HO gik stærkt ind for byggeaftener, idet han mente, at der var et 
stærkt behov for kollektivt praktisk arbejde. OZ6SB og OZ6BG tvivlede 
derimod på, at der var et sådant behov, idet de påpegede det beskedne 
fremmøde. Desuden kunne ingen i bestyrelsen overtales til at lede 
sådanne aftener. 
Der opnås ikke enighed i bestyrelsen om det fremtidige foreningsarbejde. 
Et flertal (OZ6BG og OZ6SB) er stemt for en videreføring af foreningen 
som et mødested for lokale amatører, hvor man sludrer og periodisk 
overværer  
 
foredrag, uden at bestyrelsen dog er forpligtet til regelmæssig arrangering 
af foredrag. 
Et mindretal (OZ1HO) mener at indsatsen skal sættes ind andre steder, 
som før nævnt. 
 
15. februar 1961. Generalforsamling. 
14 medlemmer var mødt. 
Af bestyrelsen var OZ9BO og Wentzel (kassereren) sygemeldt og ikke 
tilstede. 
Efter formandens velkomst og konstatering af generalforsamlingens 
rettidige indvarsling, valgtes OZ2KH enstemmigt til dirigent. 
Formandens beretning om det forløbne år godkendtes. 
Dirigenten foreslog, at man sendte en hilsen til OZ9BO og Wentzel. Det 
vedtoges. 
Grundet kassereren sygdom var regnskabet knapt klart, men formanden 
havde gennemgået det sammen med revisoren OZ2HG. Kassebogen var 
dog klar og cirkulerede til gennemsyn. 
Wentzel har haft et underskud på 10 kr., som han selv har lagt i kassen. 
Revisoren fandt dog fejlen, så regnskabet endte med at stemme. 
Foreningens formue var nu 791,85 kr. i kontant beholdning (incl. bank-
beholdning, ca. 19 kr.). Formanden ønskede større bankbeholdning og 
mindre kontantbeholdning. Der syntes at være enighed herom. 
Formandsvalg:  
Der foresloges genvalg. Formanden OZ6SB omtalte sine skuffelser i 
afdelingsarbejdet. Han syntes, at arbejdet var utilfredsstillende med den 
ringe medlemsinteresse og foreslog OZ6LW til formand. 
OZ6LW mente, at tekniske kvalifikationer er en fordel for formanden, og 
han mente tillige, at formandens tilknytning til P&T var en fordel som en 
slags stødpude. Alt foreningsarbejde gik sløjt for tiden, ikke kun i EDR. 
Ønskede i øvrigt ikke valg. 



OZ2KH: Formand og bestyrelse har meget at sige, men medlemmernes 
støtte er afgørende. Henstillede at bestyrelsen fortsatte, da den havde gjort 
det godt. OZ6SB genvalgtes enstemmigt til formand. 
Valg af et bestyrelsesmedlem: 
Der foreslås: OZ3LK, OZ3TL, OZ6LW og OZ9BO. 
OZ9BO valgt med 10 stemmer. 
OZ6LW 1. suppleant valgt med 8 stemmer. 
OZ3TL  2. suppleant valgt med 5 stemmer. 
 
OZ2HG genvalgt til revisor. 
 
Punkt 7:  
OZ6SB: På grund af den ringe interesse agter den gamle bestyrelse ikke 
at arrangere regelmæssige foredrag, men vil snarere have 
kammeratskabsaftener med foredrag ind imellem. 
OZ1LA: 4 bestyrelsesmøder er for få på et år. Kræver fast program, da 
mødeprocenten ellers går ad helvede til. Foreningen har 28 aktive 
medlemmer, så mødeprocenten syntes jo alligevel ret god i den forløbne 
sæson. OZ6SB: Inklusive passive medlemmer er vi ca. 45.  
OZ1HO: Vi må have et fast punkt at gå efter (altså et program på 
mødeaftenerne). Han undrede sig over, at kun de ældre medlemmer 
mødte op. Han foreslog gasopvarmning af lokalerne, som denne aften 
efter en opstillet prøve. Desuden nævnte han sine ønsker om 
byggeaftener, selv om den øvrige bestyrelse ikke var meget for det. 
OZ7BE: Han holdt også på faste programmer, dog kunne enkelte 
sludreaftener ind imellem tolereres. Han syntes, at de menige medlemmer 
skulle agitere blandt interesserede. Hvordan går det med rævejagter?  
Han foreslog en brevkasse, hvor medlemmerne kunne stille spørgsmål og 
få svar. Desuden foreslog han junioraftener for såvel medlemmer som 
ikke-medlemmer. 
OZ6LW: Han var også for faste programpunkter. De forløbne 
programmer har ligget for højt for nybegyndere. Han gik også ind for 
rævejagter, idet han henviste til orienteringssportens fremgang. Foreslår 
fællesbygning af rævemodtagere og foreslår ”markvandring” til diverse 
amatørstationer. Han ønsker ”praktisk konsultation” på stedet (vil navnlig 
belaste bestyrelsen). Han hørte for lidt til EDR på kursus. Der bør gøres 
mere propaganda for EDR på kursus. 
OZ6SB: Han syntes man skulle vente med anskaffelse af gasopvarmning 
af lokalerne til efteråret, så man ved om barakken skulle rives ned eller ej. 
Ingen i bestyrelsen kunne overkomme ledelsen af byggeaftener og 
rævejagter. Men han syntes, at brevkassen var en god idé. Angående 



juniortilgang kan hverken byggeaftener eller kursus overkommes. Måske 
har man vist sig for lidt på kursusaftenerne, men Fischer har da inviteret 
adskillige gange. Rørtabel-gennemgang er en god idé. 
OZ2KH: Går ind for faste programmer. Brevkasse god idé, både til 
spørgsmål og idéer til foredrag. Ved junioraftenerne bør der sendes  
skriftlig indbydelse ud til hver enkelt af kursusdeltagerne. Byggeaftener 
er en god idé, men arbejdet er stort. 
OZ1LA: Agitationen på kursus svigter totalt. Der skal aktive EDR-
medlemmer til agitation på kursus. Det kan være en fordel med kursus i 
klublokalerne. Han går ind for gasopvarmning og imod festen. Lige som 
OZ6LW syntes han at visse foredrag lå for højt. Han foreslog at 
suspendere foreningsarbejdet resten af foråret, og så starte kursus m.v. 
herude til efteråret. 
OZ1HO: Han var interesseret i rævejagter. Ved bygningen af 
rævemodtagere skal det være stordrift og storindkøb, så alle bygges ens. 
Han var imod kursus i mødelokalerne. Fyring og varme var et problem. 
Han mente, at kontakten på ”Bygningen” var bedre end på skolen 
(sodavand bagefter og den slags). Desuden gik han ind for OZ6LW’s 
”praktiske konsultationer”. 
OZ7BE: Praktiske demonstrationer i private hjem vil støde på 
pladsmangel! 
Inviter kursusdeltagerne ud til demonstration af (klub)senderen. Kontakt 
OZ3FM og få OZ til uddeling på kursus. Pas på med at suspendere 
foreningen, så går det først helt skævt. Dårlige erfaringer fra Borgergade-
tiden. Angående rævejagt, så mente han ikke, at kollektiv bygning var det 
ideelle. 
OZ6LW: Han var også imod suspendering af foreningen. Han nævnte, at 
BC-modtagere nu næsten kunne fås til foræringspris hos 
radioforhandlerne, og at der her var en mulighed for en billig start for de 
unge. Festen er gavnlig, selv med et underskud, bl.a. af hensyn til 
konerne, som så ved lidt om, hvad EDR er, og hvem det er. Tak til 
OZ7BE for foredrag. 
OZ6SB: Imod suspendering af foreningen. Syntes, at det var en god idé 
med skriftlige indbydelser til kursusdeltagerne. 
OZ7BE: Stort kontingent kan være en hindring for unge. 
OZ8HT: For begyndere er det hele kun teori og teori. Kursus, OZ, 
mødeaftener, alt er kun teori. Kræver praksis. God idé med koner og 
festen. 
OZ1LA: Han genopfriskede tidligere beslutning om, at foreningen havde 
forpligtet sig til at lave rævejagter, når 5 medlemmer havde meldt sig med 



modtagere. Skal der være byggeaftener af modtagere, skal det være 
kollektivt. 
OZ7BE: Foreningen skulle forsøge at skaffe gamle modtagere til de unge. 
Festlighed ville være godt, netop for konernes skyld. 
OZ1HO: Den årlige fest skal vi have. Skal der bygges kollektivt ledet af 
foreningen, skal det være ensartet. Skal der bygges for nybegyndere, skal  
det være på særlige aftener. Han mente, at medlemmerne selv ville have 
lov til at lave det forskellige. 
Regnar: Vi skal have det praktisk. Man kan ikke klare sig med en bog. 
Kollektivt byggeri kræver penge, hvad ikke alle kan klare. 
OZ6SB: Eventuelle byggeaftener skal være kollektivt byggeri. Ellers vil 
ingen have med det at gøre. 
OZ1LA: Kunne teoretisk kursus ikke suppleres med praktisk byggeri? 
Fællesindkøb gennem foreningen. Reklametryksager for EDR skal 
udleveres på kursus. 
OZ1HO: Upraktisk at slæbe ubrugbart grej herud til undersøgelse. 
OZ6LW: Han foreslog, at foreningen byggede en universel 
strømforsyning, som kunne benyttes ved demonstrationer osv. 
Henstillede, at OZ2KH gjorde noget for at få OZ ned på et plan for 
amatører og ikke teknikere (ikke parametriske forstærkere osv.) Man 
skulle kunne se tingene på kursus, så man vidste, hvad det var, der taltes 
og blev skrevet om. 
OZ7BE: En rævemodtager kan bygges for ca. 100 kr. Rør bør først 
udleveres, efter at rævemodtageren er færdigbygget. 
OZ2KH: God idé med en eksperimentel strømforsyning. 
 
Under eventuelt diskuteredes udlån af foreningens litteratur. OZ7BE og 
OZ6LW gik ind for udlån. OZ2KH mente, at en vis afgift ville være godt 
ved udlån. Bestyrelsen ville så prøve at finde ud af det praktiske ved 
udlån. OZ2KH sluttede og takkede for god ro og orden. 

                   
1.marts 1961. Demonstration af apparatur. 
OZ9BO skulle have fremvist sin station, men da han var på sygehuset, 
fremviste OZ6BG i stedet sin 80 m modtager for nogle få fremmødte. 
 
15. marts. Demonstration af apparatur. 
OZ9EN fra Outrup havde sin 2 meter station med. Det blev forsøgt at 
kontakte OZ6BG på 2 meter båndet, men uden held. Dagen efter fik 
OZ6BG imidlertid et QSL-kort fra OZ5VL i Ølgod. Han havde hørt 
OZ6BG kalde. 
 



29. marts. Demonstration af apparatur. 
OZ6SB demonstrerede sit nye gitterdykmeter for 6 – 7 fremmødte. 
 
10. april. Bestyrelsesmøde. 
Alle mødt – OZ1HO dog først efterhånden. 
Det vedtoges at lade OZ9BO’s søster fru Elly Madsen (boede på hjørnet 
af Nørregade og Strandbygade) gøre rent og vaske op i afdelingslokalerne 
for 5 kr. pr. gang.  
Program for 24. maj og 7. juni fastlagdes – derefter ville afdelingen holde 
sommerferie til september. 
Det vedtoges at afholde morseprøve lørdag den 27. maj kl. 14:30 i 
klublokalerne. 
Aftenens største diskussion var, om man skulle holde en fest eller en 
udflugt. OZ1HO ønskede en fest. Han mente, at udflugter var gået af 
mode. Han sagde, at i hvert fald Bramming folkene ganske givet var 
interesserede i en fest. 
Øvrig bestyrelse var dog ikke særligt stemte for en fest. 
Ved afstemningen stemte OZ1HO og OZ9BO for fest, 3 øvrige for 
udflugt. 
Eventuel udflugt ville blive afgjort på det følgende bestyrelsesmøde. 
 
12. april. Foredrag. 
OZ6BG snakkede om emnet: ”Hvad kan jeg se i et rørkatalog?” 
Der var godt fremmøde og interesse for sagen. 
 
Der var ellers ved at være mange transistorkonstruktioner i OZ, men især 
de gamle amatører følte sig nok på mere sikker grund ved at 
eksperimentere med rør. Dengang var man heller ikke så bange for at 
arbejde med høje spændinger, også selv om man af og til fik et rap over 
fingrene. Men det undgik man selvfølgelig helst, og man havde da også 
den gode regel, at holde den ene hånd i lommen, når man arbejdede med 
en konstruktion med spænding på. 
 
Der var dog stadig også rørkonstruktioner i OZ. Og det gode tyske grej 
blev også stadig brugt. For eksempel var der i marts OZ en konverter for 
Torn Eb. Den var med U-rør og til universaldrift. (Der var stadig 
jævnstrøm nogle steder). 
 
I samme OZ havde Carl Bojsen, OZ3CB, i øvrigt en sweepgenerator med 
transistorer i. Det var en efterbygning af en konstruktion, der var i DL-



QTC for oktober 1960. Transistorerne var alle OC 45, en germanium-
transistor beregnet til mellemfrekvensforstærkere. 
 
I øvrigt var man netop begyndt at indføre de nye betegnelser for 
transistorer som for eksempel AF 100 for en germaniumtransistor til 
højfrekvens-forstærkning og BC 100 for en siliciumtransistor til 
lavfrekvensforstærkning osv. I USA hed de stadig noget med 2N.., som 
nogle af dem gør det den dag i dag. 
 
Barlow – Wadley princippet til formindskelse af frekvensdrift som i 
Racal RA 17 modtageren beskrives for første gang i april OZ. Men det 
var dengang noget helt uopnåeligt for amatører. 
 
Til gengæld havde OZ5EE, Arne Prihl, fra Slagelse afd. et mindre 
realistisk projekt i samme OZ under titlen ”Mikroskopmodtager eller 
selektivitet på en anden måde”. 
 
Uden for territorialfarvand lå Radio Merkur og sendte popmusik og 
reklamer, og den havde mange lyttere. Ebbe Pedersen, OZ4IR, var i 
øvrigt tekniker på skibet. Han blev senere kendt for sin store samling af 
tysk grej fra WW2. Desværre endte han med at sælge det meste til tyske 
samlere. 
 
OZ6PA skrev et lille digt om Radio Merkur til OZ. 
 
Ved tolboden steg en pirat i land,  
Hans hår var med brylcream friseret,  
Og tænderne lyste af perletand,  
Det havde fabrikken leveret. 
Han havde just talt til det ganske land 
Om natklubber, strømpe og skinke, 
Om barnepudder og kølnervand 
Og om Fona, hvor er de så flinke. 
 
Og alle de små pirater omkring 
enhver illusion må berøves, 

                  de store sker der jo ingenting 
til små kun licensen behøves. 
Hvem tolker den sælsomme lovparagraf 
Med forskel på Jensen og Madsen? 
Den lille får løfte om hæftestraf,  



Den store får penge i kassen. 
 
Sig undrer den jævne OZ-amatør,  
Som vogtes og kontrolleres, 
Han tænker med gru på sin nabos humør.  
Hvis svenskernes fjernsyn generes. 
Han kan af erfaring de særlige gruk 
Som bringes i P&T’s hilsen, 
”herr Hansen har klaget, værsgod og luk” 
p.m.v. og e.h. Børge Nielsen. 
 
 
Nyt medlem: 
7879 Mogens Pelle, Nygårdsvej 61. 
 
26. april. Spørgeaften. 
Men den halve snes mand, der var mødt, vidste åbenbart alt om radio. 
I stedet legede man så 20 spørgsmål til professoren. 
 
27. april. Bestyrelsesmøde. 
Alle var mødt. Pelle og Søttrup Jensen havde ønsket et ekstra 
morsekursus på 8 dage i træk. Det fastsloges, at de intet krav ville have på 
det. Og da de kun var to mand, og den ene var så svag i morse, at han 
heller ikke ville have chancer trods ekstra 8 dage, besluttedes det, at man 
ikke ville holde ekstra kursus for dem. 
Udflugten diskuteredes. Datoen blev fastlagt til den 4. juni. (Det blev 
senere ændret til den 18. juni). 
Man havde fået telegrafbestyrer Stuhr’s tilladelse til at bese Blåvand 
Radio. 
Det foreløbige program kom til at se således ud: Bus starter fra Esbjerg 
kl. ca. 14. (Passende med tog ankomst fra Bramming). Undervejs kl. ca. 
14:45 drikkes medbragt kaffe på en grøftekant. (I bussen har vi en kasse 
øl med, skulle nogen blive rigtig tørstige). Ca. kl. 15:30 er vi i Blåvand og 
beser fyr og radiostation. Ca. kl. 17:30 afgang fra Blåvand og derefter 
ankomst til Hjerting Strandhotel, hvor vi holder fællesspisning med stort 
koldt bord kl. ca. 18:30. 
6SB undersøger bus muligheder, spisemuligheder og prisen. 
Foreningen betaler bussen, mens folk selv må betale fortæring. 
Eventuelt kontaktes Horsens-afdelingen for det tilfælde, at de vil med. 
Udflugten slutter i Hjerting, så folk selv kan tage hjem, når de vil. 
 



10. maj. Demonstration af apparatur. 
De fremmødte havde en dejlig aften, hvor der var lejlighed til at se rigtigt 
gedigent amatørgrej. OZ3CB havde sin nye ESB-exciter med, og OZ3TL 
havde sin påbegyndte amatørmodtager med. Det var en fornøjelse at se, 
hvor gennemført arbejdet var for begges vedkommende. Det var ikke 
sjusk eller hastværksarbejde, og man ville ønske, at dette var standarden 
ved alt amatørarbejde. 
 
Nye medlemmer: 
7993 Lars Sottrup-Jensen, Frodesgade 110A. 
8015 Knud Erik Andreasen, Roborg, Tjæreborg. 
8049 Jørgen Lang Nielsen, Vestre Strandvej, Tjæreborg. 
8067 Andreas Brun Hansen, ”Hedelund”.  
 
Onsdag den 24. maj. Foredrag. 
OZ1HO fortalte ved hjælp af eksempler – hvordan en standard CW QSO 
bliver gennemført. Samtidig hørte vi lidt om takt og tone på båndene. 
 
29. maj. Bestyrelsesmøde. 
Alle var mødt. Udflugten drøftedes. På strandhotellet i Hjerting kostede 
den mindste anretning 8 kr., og en større 12,50. I Arnbjerg, Varde, 
serveredes der 6,50, 8, og 12 kroners anretninger. Det blev enstemmigt 
vedtaget at tage til Arnbjerg til en 8 kr’s anretning.  
Eneste transportmulighed var bybusserne, der ville køre for 1,50 kr. pr 
vognkilometer + ca. 5kr. i timen for chaufførventetid. Andre 
transportmuligheder fandtes ikke, da Viktor, Thorstensen m.fl. alle var 
optaget. Program fastlagdes derfor således: 
Afgang fra Grønttorvet kl. 13:30, kaffe ved plantørboligen i Blåvand ude 
og derefter beses Blåvand Radio og fyr efter tur. Ca. 17:30 afgang til 
Arnbjerg. Kl. 18 koldt bord med lune retter. Hver person betaler for sig 
selv. Hjemkørsel kl. 23:30. 
OZ6SB sikrer plads i dansesalen i Arnbjerg. Bindende tilmelding til 
bestyrelsen. 
OZ9BO sørger for øl til turen. Wentzel er kontrollør ved afgangen.  
Øvrig bestyrelse underretter Wentzel om tilmeldinger senest 14/6. 
Vedrørende invitation til Horsens afdelingen, lægges sagen helt i 
OZ6SB’s hænder.  
 
 
Onsdag den 7. juni. Besøg på BC-station. 



Man besøgte ”Program 2” senderen på Frihedsvej. OZ6SB foreviste den 
og fortalte om det tekniske. 
 
Søndag den 18. juni. Udflugt til Blåvand. 
Udflugten til Blåvand og Varde havde samlet 23 amatører og XYLs, som 
fik en vellykket dag ud af det, helt efter programmet. 
 
25. juli. Bestyrelsesmøde. 
Til stede var OZ6SB, OZ1HO, OZ6BG og Wentzel. OZ9BO fraværende. 
Formanden gav et overblik over de fremtidige problemer. 
Man ville anmode OZ7NB om at overtage aftenskoleundervisningen den 
kommende vinter efter Fischers afrejse. Undervisningen skulle foregå på 
”Bygningen” mandag aften, hvis det passede OZ7NB, og hvis der var 
plads til alle deltagerne, ellers på Vestre skole. 
Annoncen om kursus ville som sædvanligt blive indrykket i begge aviser, 
og man skulle huske Bramming udgaven. Udgiftsrammen ca. 20 kr. pr 
avis. 
Fischer skulle rejse fra Fanø, og det blev vedtaget, at afdelingen skulle 
give ham en erindring som tak for hans uegennyttige hjælp til afdelingen 
gennem mange år. Prisklasse 50 kr. Wentzel og OZ6SB skulle sørge for 
indkøb og aflevering. 
Morsekursus, en time samme aften som teknisk kursus. Eventuelt en 
ekstra time hver fjortende dag. 
Prisen for morsekursus fastlagdes til 20 kr., heri indbefattet aflæggelse af 
prøve. Eventuelle ikke-kursusdeltagere skulle betale 10 kr. ved aflæggelse 
af prøve. 
Morsekursus deltagerne skulle medbringe hovedtelefon og nøgle, mens 
afdelingen skal sørge for tonegenerator og fordelingssnører m.v. så 
deltagerne vil kunne korrespondere med hinanden. Det skulle bygges 
billigst muligt, og pengene ville blive bevilget af afdelingen. 
OZ6SB ville denne vinter lede morsekurset. 
OZ6BG ville forsøge at lave byggeaftener. Til brug herfor ville han bygge 
en ny afdelingsmodtager, der så ville kunne stå som model for eventuelle 
byggere. 
I øvrigt  fastlagdes klubaftenernes foreløbige program således:  
1) OZ7NB, 2) film, 3) auktion, 4) stort foredrag, 5) OZ1HO, 6) OZ6SB, 
7) OZ3TL. 
 
Onsdag den 20. september. Demonstration af apparatur. 



OZ7NB viste, hvorledes han med en tilsats kunne opnå en forbløffende 
LF-selektivitet på CW-signaler. (Aktivt filter med rør!). Vor gamle 
afdelingsmodtager var slet ikke til at kende igen. 15 var til stede. 
 
Onsdag den 4. oktober. Filmsaften. 
Wentzel viste en række tekniske film, man havde lånt gratis hos Siemens 
og Philips, nemlig Siemens filmen:”Impuls unserer Zeit” samt Philips 
filmene: ”Os Mundi – elektromagnetismen”, ”Pan-tele-tron” og ”The 
beating heart”. 19 var tilstede. 
 
Onsdag den 18. oktober. 
Der skulle have været auktion, men da der samme aften skulle være en 
fodboldkamp i fjernsynet, som efter sigende ville være en begivenhed af 
rang, og som derfor ville være en stor hindring for et talstærkt fremmøde 
til auktionen, bestyrelsen efter et hastigt telefonmøde ugen før at aflyse 
klubaftenen den pågældende aften. 
Så mange som muligt underrettedes personligt eller pr telefon, ligesom 
OZ6SB bekendtgjorde det på 80 meter så tit som muligt, men desværre 
mødte der alligevel en del medlemmer forgæves op ved klublokalerne. 
 
Onsdag den 25. oktober. Start af byggeaftener. 
OZ2BR fremviste den nye afdelingsmodtager og forklarede idéen bag den 
for 6 medlemmer, som nok var interesserede heri, men ikke for at bygge 
den i den foreliggende form. 
Byggeaftenerne ville derfor ikke blive til noget denne vinter. 
 
OZ6BG og OZ2BR var den samme mand, Henrik Bang, som havde to 
kaldesignaler. OZ6BG brugte han i Esbjerg og OZ2BR brugte han bl.a. i 
Kolding. Men han sløjfede kaldesignalet OZ6BG og brugte derefter kun 
kaldesignalet OZ2BR. 
 
Nyt medlem: 8186 OZ6YL, fru Grete Hansen, Højtoftevej 8. 
 
Onsdag den 1. november. Demonstration af apparatur. 
OZ1HO havde lånt Frantz’es sender DX 40, som han beskrev og 
demonstrerede. 
 
Onsdag den 15. november. Foredrag og demonstration af apparatur. 
OZ6SB fortalte om standbølgemåling og et antenneimpedansmeter. 
 



Onsdag den 29. november. Auktion. Den var overmåde velbesøgt og med 
masser af grej, men ringe købelyst gav lave priser. 
 
Så bliver det igen alvor med at miste lokalet, og igen må man finde et nyt 
klublokale. 

  
Nyt medlem: 8225 Vagn Olsen, Oksvang Skole, Skads. 
 
Den 1. december. Bestyrelsesmøde. 
Alle var mødt. Huset på Hjertingvej skulle rømmes. Hvornår vidste man 
ikke, da et af kommunen afsendt brev ikke er kommet OZ6SB i hænde. 
Det lå muligvis hos den tidligere formand OZ7BE, Blohm, som det 
imidlertid ikke var lykkedes at komme i kontakt med. 
Et løseligt overslag over foreningens indtægter viser ca. 400 kr. årligt, 
hvad der fastsætter en max. grænse for husleje i nye rum på ca. 35 kr. pr 
måned. 
Man har talt om forskellige muligheder, men idéerne har været få og 
dårlige. En af disse muligheder har været totalisatorbygningen på 
cykelbanen.  
Først burde det prøves, om kommunen kunne stille et andet lokale til 
rådighed. Svigter dette, bør ”Bygningen” prøves. 
OZ6SB skulle prøve at tale med kommunen og stadioninspektøren om 
eventuelle muligheder for et foreningslokale. 
 
Onsdag den 13. december. Demonstration af apparatur. 
OZ3TL havde medbragt en 5 båndsmodtager, og OZ2BR demonstrerede 
afdelingens 80 meter modtager. 
 
20. december. Bestyrelsesmøde hos OZ1HO. Alle var mødt. OZ6SB 
oplyste, at man havde fået et nyt lokale i Esbjerg. Det var i 
”Husmodergården” i Jyllandsgade. 
Man kunne leje et kælderlokale på ca. 4½ x 3½ meter med fjernvarme 
plus et lille rum på ca. 2½ x 1½ m, brugeligt til garderobe. 
 
Ny QTH:  8015 OZ8KF, K. E. Andreasen, c/o installatør Mortensen, 
Skads, ex Tjæreborg. 
 
Nyt medlem: Henning Andersen, Sejerøvej 6. 
 



OZ6SB havde talt med formanden for Esbjerg Husmoderforening, fru 
Agnes V. Nielsen, som vil leje det ud for 25 – 30 kr. pr måned + varme, 
mens lyset var med i huslejen. 
OZ6SB spurgte om fællesvarmeudgifter, men fik det svar, at nu kunne 
man se, hvordan det gik i vinter. 
I øvrigt var det kun midlertidigt, man kunne forvente at beholde lokalet, 
idet husmoderforeningen muligvis senere selv kunne få brug for lokalet til 
lersløjd. Bestyrelsen var enig i, at man skulle leje det på de anførte 
betingelser. Det vedtoges, at man på et senere tidspunkt skulle plast-male 
én eller to af væggene. 
Flytning foretoges om formiddagen torsdag mellem jul og nytår, idet man 
lod en vogn fra ”Tempo” plus én mand derfra samt OZ1HO, OZ9BO og 
OZ2BR om at flytte. Masterne tages ned og opmagasineres hos OZ6SB. 
Der måtte ikke bruges kogeplade i det nye lokale, hvilket forhindrede 
kaffebrygning, derfor måtte man stadig have et lager af drikkevarer. 
Øl ville kunne fås for 1,25 kr. og sodavand for 60 øre. Fremtidig ville øl 
kun blive givet gratis til udenbys foredragsholdere. 
Rengøring i de nye lokaler ville blive udført som hidtil af Jonna Elstrøm. 
Der ville blive gjort rent hver anden torsdag efter normale mødeaftener, 
mens deltagerne i morsekursus selv skulle rydde op. Betaling for 
rengøring stadig 5 kr. pr gang. Stole, 2 borde, bænke, tavler, boghylde, 
plakater, bord under vindue og garderobe-materiale flyttedes til det nye 
lokale, men man ville spørge OZ7BE, Blohm, om han ville have sin buffet 
igen, hvis ikke ville man lade den stå i soldaterhjemmet på Hjertingvej. 
Programmet for de første to måneder af 1962 blev fastlagt således: 
17. januar. Kammeratligt samvær. 
31. januar. Foredrag af OZ2BR: Hvordan undgår man TVI? 
14. februar. OX3BL demonstrerer eget grej. 
28. februar. Generalforsamling. På valg er kassereren Wentzel og 
sekretæren OZ2BR. Desuden ønskede OZ6SB at træde ud af bestyrelsen. 
 
Eventuelle forslag til generalforsamlingen skulle indsendes til formanden 
senest den 14. februar 1962. 
 
 

1962 
 
Onsdag den 17. januar. Indvielse af det nye lokale. 
Der var mødt en 12 – 14 stykker til en lille kammeratlig sammenkomst i 
det nye lokale i ”Husmodergården”. Der var almindelig tilfredshed med 
de nye omgivelser. Aftenen krydredes af en lille konkurrence, som 



OZ6SB lavede med phone-folkene. Den gik ud på at se hvem af dem der 
kunne tage mest CW. Det var sandelig lumpent gjort, var der nogle der 
syntes. 
 
Nyt medlem: S. P. Sørensen, Tourup. 
 
Tilflytter: 1675 Gunnar B. Krogsøe, Lyngbyes Allé 10, ex Assens. 
 
Onsdag den 31. januar. Foredrag. 
OZ2BR talte om TVI og dens forebyggelse for 14 fremmødte. 
 
Onsdag den 14. februar. Demonstration af apparatur. 
OX3BL fortalte om 2 af sine sendere, hvis nydelige opbygning man også 
fik set i praksis. Desuden så man den nye Geloso sender til alle bånd. En 
virkelig interessant aften. 
 
Torsdag den 22. februar. Bestyrelsesmøde. 
Tilstede var OZ6SB, Wentzel, OZ1HO og OZ2BR samt 1. suppleant 
OZ6LW, da OZ9BO var forhindret grundet sygdom. På 
generalforsamlingen den 28. februar er Wentzel, OZ2BR og OZ1HO på 
valg, og OZ6SB ville også trække sig tilbage, selv om han først ville 
komme på valg året efter. OZ1HO betvivlede at 6SB’s tilbagetræden ville 
være lovlig. Men det mente OZ6SB absolut den var, og han fastholdt, at 
han ville træde tilbage, selv om det ville kræve en ekstraordinær 
generalforsamling, hvad han dog ikke syntes, der var anledning til. 
OZ6LW opfordrede OZ6SB til at fortsætte som menigt 
bestyrelsesmedlem for at sikre en vis kontinuitet, da der ellers ville 
forsvinde 4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer på én gang. 
Det ville OZ6SB ikke. OZ6SB bad derpå OZ6LW overtage 
formandsposten, og efter lange diskussioner indvilligede OZ6LW i at lade 
sig opstille som formandskandidat på generalforsamlingen. OZ1HO lod 
sig også overtale til genopstilling. Som yderligere bestyrelsesemne agter 
bestyrelsen at foreslå Poul Regner Nielsen, mens OZ9BO foreslås af 
bestyrelsen som kasserer. 
 
Bestyrelsen bemyndiger OZ6SB at sælge den gamle modtager for 100 kr. 
Bestyrelsen overdrager OZ6SB den gamle antennetråd fra Hjertingvej 
som leje af grund til antennemasterne, der i øvrigt snarest bør sælges for 
15 kr. 

 
Nyt medlem: 8323 Claus Dissing Hansen, Baldursgade 43. 



Onsdag den 28. februar. Generalforsamling. 
15 medlemmer mødt. OZ6SB bød velkommen og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. OZ2KH valgtes til dirigent. 
OZ6SB fik derpå ordet for sin beretning. 
Der havde været 18 møder: 6 foredrag, 6 demonstrationer af apparatur, 1 
auktion, 1 filmaften, 1 spørgeaften, et besøg på Esbjerg-senderen, 1 
byggeaften, 1 hyggeaften samt en udflugt til Blåvand og Varde. 
Teknisk kursus under AOF, og som foregik på Vestre Skole, ledet af 
OZ7NB, havde god tilslutning. Der var 25 tilmeldinger den første aften. 
Afdelingens morsekursus startede med 10 mand, men var nu nede på 5 – 
7 mand efter 15 afteners morsekursus á 2 timer. Foreløbig havde 1 mand. 
OZ3LT, bestået morseprøven. Der havde været 7 bestyrelsesmøder siden 
sidste generalforsamling. 
Derefter fik kassereren ordet. Han henviste til den trykte 
regnskabsoversigt. 
OZ2KH syntes, at der var gjort en god indsats af bestyrelsen og 
formanden. 
Formandens og bestyrelsens beretninger blev godkendt uden diskussion. 
Valg af kasserer: Der foresloges genvalg af Wentzel, der imidlertid 
afslog. Derefter foresloges OZ9BO og OZ1LA, der også begge afslog. Til 
sidst lod OZ1HO sig overtale, og han valgtes uden afstemning. 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: OZ1HO og OZ2BR gik begge af, og 
der foresloges OZ3LT, Lars Sottrup-Jensen, Poul Regnar Nielsen og 
OZ2KH.  
OZ2KH bad om, at forslaget om ham blev trukket tilbage, hvilket så 
skete. Herefter blev OZ3LT og Poul Regnar valgt uden afstemning. 
Valg af to suppleanter: OZ3TL (som ikke var til stede) genvalgtes som 1. 
suppleant, og OZ2KH valgtes til 2. suppleant. OZ2HG genvalgtes til 
revisor. 
Valg af formand: OZ6SB ønskede at træde tilbage som formand, og selv 
om generalforsamlingen var lidt i tvivl om lovligheden heraf, erkendte 
man, at man vanskeligt kunne tvinge ham til at fortsætte. 
Da OZ6LW var villig til at lade sig opstille som formandskandidat, og 
ingen anden blev foreslået, valgtes OZ6LW enstemmigt til formand for 
lokalafdelingen i perioden til generalforsamlingen i 1963. 
    
Herefter var der tak til gamle og nye bestyrelsesmedlemmer og en kort 
snak om fremtidigt afdelingsarbejde. 
Til slut takkede OZ2KH for god ro og orden, og generalforsamlingen 
hævedes. 
 



Onsdag den 14. marts. Demonstration af grej. 
OZ6LW demonstrerede grundigt sin nye Geloso modtager for en halv 
snes medlemmer, hvorefter mødet fortsatte med en diskussion om 
modtagerteknik. 
 
Onsdag den 28. marts. Antenneaften. 
Der var egentlig ikke lagt noget program, men man kom da i gang med at 
diskutere antenner og feedere, hvor hver enkelt fortalte om sine egne 
erfaringer på dette område. 
Efter ca. halvanden time var emnet øjensynligt uddebatteret, så mødet 
sluttede, og man gik hjem med nye fiduser og finesser. 
 
De såkaldte nuvistorer var lige kommet frem. Det var små rør på størrelse 
med transistorer. I april OZ var der en lille artikel om dem med billeder 
og et par diagrammer. De var en tid meget anvendt især på VHF og UHF, 
men de kunne i længden ikke klare konkurrencen fra transistorerne, der 
var billigere og stadig blev bedre. 
 
Fra P&T. Meddelelse om ny sendetilladelse:  
C OZ3LT, L. Sottrup-Jensen, Frodesgade 110A. 
C OZ2NT, H. Tidemann, Tjæreborg. 
C OZ5LP, M. Pelle, Nygårdsvej 61. 
Inddragelse: B OZ4AW, A. O. E. Wissing, Åkjærsallé 5. 
 
Ny QTH: 2195 OZ2UA, Poul Skelmose, Storegade 28, Varde.   
                5811 Edvin Fischer, Gartnervænget 2, Farum, ex Fanø. 
                5576 OZ3EB, Ernst Breckling, Yduns Allé 5. 
                6624 OX3BL, Bent Larsen, radiofonien, Godthåb, Grønland, ex      
                         Esbjerg. 
 
Onsdag den 25. april. Foredrag og demonstration af grej. 
Poul Reinar fortalte om opbygning og montering af kommercielle 
skibsmodtagere, og han medbragte et eksemplar. Det var et godt og  
belærende møde, hvor man fik set et godt alternativ til ”fuglereden”. 
 
Onsdag den 9. maj. Foredrag. 
OZ6LW fortalte om, hvorledes man beregnede og viklede net-
transformatorer. OZ3TL bistod ved at tegne logaritmekurver over 
sammenhængen mellem kernetværsnit og effektomsætningsevne. 
 Der blev gennemgået og beregnet et eksempel, og i øvrigt havde man 
lånt en trafo-viklemaskine, som OZ3CB havde lavet. 



Fremmødt var 10 medlemmer, men flere burde være kommet. 
 
23. maj. Rævejagt-aften. 
OZ5WK, OZ8AJ og OZ8JV fra Åbenrå og Rødekro mødte veludstyrede 
og velforberedte til denne aften. OZ5WK fortalte levende og morsomt om 
rævejagtens charme og dens praksis og gjorde rede for pejlemodtagernes 
princip. OZ8AJ forklarede en pejlesupers diagram med finesser, og 
OZ8JV demonstrerede Åbenrå afdelings rævesender. En hyggelig og 
belærende aften, som man takkede de tre Åbenrå-kammerater for. 
 
Derefter holdt afdelingen sommerferie indtil sidste halvdel af august. 
 
Den 2. august. Bestyrelsesmøde hos OZ6LW. 
Alle mødt undtagen OZ9BO (afbud) og Reinar Nielsen. Man begyndte 
med at skaffe sig et overblik over medlemstallet. Der var 28 
seniormedlemmer, 6 elever, 2 soldater, 11 passive og 1 kontigentfri. 
I alt 48 medlemmer. 
Lokaleforholdene diskuteredes, og kassereren meddelte, at med det 
aktuelle medlemstal ville man kunne regne med en indtægt på ca. 300 kr. 
Imidlertid beløb lokaleudgiften sig til 455 kr. + varme. Da man ikke 
ønskede at dække et underskud på ca. 150 kr. ved at tage af foreningens 
formue, var der to muligheder: 1) kontingentforhøjelse. 2) opsigelse af 
lokalet, således, at fremtidige arrangementer måtte gennemføres i et 
offentligt lokale eller i et studielokale på biblioteket. 
Det blev derfor besluttet at indkalde til en ekstraordinær general-
forsamling med følgende dagsorden: 1) lokale. 2) kontingent. 3) 
foreningens ejendele. 4) eventuelt. 
Det var unægtelig en pinlig situation foreningen var kommet i. Det kunne 
have betydet foreningens ophør, idet medlemmerne tilsyneladende ikke 
var voldsomt interesserede i deres forening. 
På denne dystre baggrund hævede man mødet. 
 
Onsdag den 29. august kl. 20. Ekstraordinær generalforsamling i 
mødelokalet. 
Man konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
På dagsordenen stod lokalespørgsmålet, idet afdelingen ikke havde råd til 
at forblive i Husmodergården. Problemet var da: Hvorhen? Hvad med 
ejendelene? Kontingentet? 
Formanden oplyste, at huslejen ville sluge såvel kontingentindtægter som 
formue i løbet af trekvart år, hvorfor man enten måtte forhøje 
kontingentet klækkeligt og forblive i lokalet, søge nye muligheder for at 



få et billigt lokale eller helt afstå fra at have eget lokale og i stedet låne 
studiekreds-værelser på biblioteket til møder, og derefter enten sælge eller 
udstationere materiellet. 
Fra Centralbiblioteket forelå tilbud om, at man dér måtte leje sig ind i to 
pæne lokaler i tagetagen. Omkostningerne ville maksimalt andrage 
halvdelen af lejen i Husmodergården. Tilbudet blev derfor accepteret, 
hvorefter spørgsmålet om foreningens ejendele samtidigt også var løst. 
Økonomien trængte imidlertid til opretning, oplyste OZ1HO, hvorfor der 
forelå forslag om en kontingentforhøjelse på 4 kr. årligt. Det var der fuld 
tilslutning til, men da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig, på 
grund af for sparsomt fremmøde, vedtog man at indkalde til en ny 
ekstraordinær generalforsamling onsdag den 26. september. Denne 
generalforsamling ville automatisk være beslutningsdygtig uanset antallet 
af fremmødte 
Man drøftede det fremtidige arbejde. OZ2BR foreslog anskaffelse af et 
gitterdykmeter. 7 af de tilstede værende var interesserede i at bygge 
rævemodtager, og til et kommende møde ville man fremskaffe diagram 
og prisoverslag. 
 
Onsdag den 12. september kl. 19:30: Flyttemøde. 
Klubbens ejendele overførtes fra Husmodergården til 
Centralbiblioteket,og man installerede sig dér. Man havde dog måttet 
efterlade nogle stole og bænke, som der ikke var anvendelse for i den 
nærmeste tid. Man ville hurtigst muligt forsøge at få dem opmagasineret. 
 
Onsdag den 26. september. Indflytningssammenkomst og ekstraordinær 
generalforsamling. 
Man havde nu fået 2 aldeles dejlige lokaler med gode muligheder for at 
rigge en antenne op, der ville kunne give effekt fra sig. Dagen markeredes 
med kaffe og brød. 
 
Samme dag holdtes ekstraordinær generalforsamling oprindeligt med 
kontingentets størrelse som eneste punkt på dagsordenen. 
Det vedtoges enstemmigt at regulere kontingentet således, at det 
fremtidigt udgjorde hhv. 16 og 8 kr. årligt for seniorer og juniorer. 
Da imidlertid OZ1HO pludseligt var taget fra byen, skulle der vælges en 
ny kasserer for resten af perioden. Der var dog ingen af de 
tilstedeværende, der så sig i stand til at varetage posten, og derfor blev det 
bestemt, at OZ4FR, F. B. Rasmussen i Sejstrup pr Gredstedbro, indtil 
videre skulle opbevare kassen. 



Hovedbestyrelsesmedlem OZ2KH glædede forsamlingen ved sin 
nærværelse og ønskede til lykke med lokalerne, og han bifaldt at man nu 
havde sikret sig en økonomi, der gjorde større aktivitet mulig. 
To medlemmer demonstrerede hhv. en amerikansk Hammarlund Rx og en 
kommercielt udseende Tx med forskellige finesser. 
 
Der var i oktober – november et par meget vellykkede arrangementer, 
som jeg desværre ikke kan oplyse datoerne for, da forhandlings-
protokollen et stykke tid var meget mangelfuldt ført. 
 
Der havde været et besøg på Vestkraft, hvor man især var interesseret i 
det elektroniske styringsanlæg.  
 
Derefter har der været en meget interessant aften, hvor afdelingsleder 
Bent Christensen fra Jaspers Radio fortalte om fejlfinding i modtagere. 
Man fik en del fiduser, bl.a. med hensyn til målemetoder, når man kun har 
et voltmeter og en glimlampe. 
Bent Christensen blev senere forstander for Højer Decca-station. 
 
På grund af eksamenslæsning blev OZ3LT nødsaget til at trække sig ud af 
foreningsarbejdet i bestyrelsen. Han erstattedes af OZ3TL. 
 
Onsdag den 19. december. Juleafslutning i lokalet på Centralbiblioteket. 
Man hyggede sig med kaffebord og kager, og samtidig holdt man en 
vellykket auktion med betydelig omsætning af medbragte dele, ledet af 
OZ6SB med hård og billig hånd, og priserne var da også sådan, at selv 
helt unge amatører kunne være med. 
Derefter jule- og vinterferie indtil den 23, januar 1963.  
  

1963 

 
Året 1963 er desværre ikke så godt beskrevet som årene før, da der kun 
har været meget lidt i forhandlingsprotokollen og i OZ. Desværre var jeg 
heller ikke selv ret meget til stede i afdelingen dette år. 
 
I januar havde man ventet et foredrag af Ole Flensborg, OZ5OF, fra 
Horsens, men på grund af frosten måtte det erstattes med et besøg på 
Esbjergs nye fuldautomatiske telefoncentral, der blev særdeles grundigt 
gennemgået. Deltagernes respekt for relæer og deres funktionsdygtighed 
blev væsentlig øget. Og al den monteringstråd man fik at se! Ingen havde 
bidetænger med – til held for abonnenterne. 



 
I februar havde OZ2BR (tidligere OZ6BG) igen en aften, hvor fortalte om 
rørkataloget og dets brug. 
 
Onsdag den 20. marts. Ordinær generalforsamling. 
OZ7BE blev valgt til ordstyrer. 
Formanden OZ6LW beklagede i sin beretning, at deltagelsen i de faste 
mødre havde været for beskeden til, at man turde trække ”berømtheder” 
til som medvirkende. Man ville dog holde fast ved 1. og 3. onsdag i hver 
måned som mødedage. 
OZ4FR forelagde, bistået af formanden, regnskabet, der viste faldende 
formue; men driften af afdelingen var til gengæld blevet meget billig, da 
husleje ikke længere belaster regnskabet. 
OZ6LW genvalgtes som formand. 
OZ4FR valgtes til kasserer i stedet for den bortrejste OZ1HO. 
OZ2CK, Claus Dissing Hansen, nyvalgtes i stedet for OZ3LT, der sagdes 
at være gået i radiomæssig ”tørdok”. 
OZ9BO og OZ5LP, Mogens Pelle, blev suppleanter. 
OZ2HG, Hummelgaard, genvalgtes til revisor. 
Derpå drøftede man det fremtidige arbejde. Ræve-arbejdet skulle 
fortsætte med fremskaffelse af transistor-diagrammer og prisoverslag. 
OZ7BE gav løfte om at stille et universalinstrument til afdelingens 
rådighed. 
Det vedtoges at erstatte den gamle to bånds sender med 6 bånds VFO, og 
siden at overtale en af de erfarne til at bygge et PA-trin med modulator af 
nogle foreliggende materialer. 
 
Det faste program: 

1. onsdag i hver måned: Konsultation. Oldtimers hjælper med råd 
og dåd. Måleinstrumenter af forskellig art til rådighed. Kaffe. 

3. onsdag i hver måned: Foredrag, demonstration af grej, films 
mm. 

Alle ordinære møder begyndte kl. 19:30. 
Hver torsdag kl. 19 – 20:15 morsetræning med hånd, transmitter og 
fra luften. 
Adgang til afdelingens trafo-viklemaskine fås ved henvendelse til 
formanden. 
 
Onsdag den 25. april. Foredrag. 
Poul Reinar Nielsen fortalte om opbygning og montering af 
kommercielle modtagere. 



 
Onsdag den 9. maj holdt OZ6LW foredrag om beregning og vikling 
af nettransformatorer. 
 
Nye medlemmer: 8909 Tage Møller, Borgergade 70. 
    8965 Henning R. Tarp, Strandvejen 92. 
 
Formentlig var der i maj også et foredrag om transistoren i 
fjernstyringsopstillinger. 
Man fejrede Michael Steen, der klarede den skriftlige prøve til A-
licensen, og dermed blev den første i Esbjerg afdelingen med 300 
watt licens. 
 
2. onsdag i juni: Sæsonafslutning, kaffebord med konkurrencer 

mv. 
 
Onsdag den 21. august skulle OZ7BE snakke om rævemodtagere. 
 
Onsdag den 4. september skulle overmekaniker Skibelund fra 
Blåvand Radio have holdt foredrag om, hvordan man undgår at 
komme i konflikt med forstyrrelses-bestemmelserne, men han 
meldte desværre afbud. 
 
Onsdag den 18. december. Julekomsammen. 
Pakkeauktion aflyst, da for få var mødt. Kaffebord til slut. 
 

Fortsættelse følger… 
 
 

  
 
  
 
 

  


