30 oktober 2016 interview Jack Sparrow
Harm radio Jack Sparrow woont in Westerhaar en is begonnen in 1974 en toe de naam Gotenburg had.
Hij kwam in contact met de hobby via een oom die toen al piraat was en de naam Palermo gebruikte.

De eerste zender was een 807 die gewoon vanuit een radio werd gemoduleerd die hij zelf bouwde en geen
soldeerbout had en dit met de kachelpook soldeerde.
Deze werd aangesloten op een draad antenne.
In 1975 bouwde Harm een 2 x 807 die met een versterker werd gemoduleerd en heer mee zeer sterk
draaide.
Ook kwam er een VT kist BC191 die uit Veendam werd gehaald en ook werd aangesloten op een draad
antenne.
De aarde pen werd in een septic tank gegooid en de zender versprong op de frequentie e en dat was nieuw.
Begin 1976 kocht Harm 4x 807 zender met een versterker en modulator ook hier werd een draad antenne
voor gebruikt.
Na een paar maanden kwam op een zondag morgen Dhr.: Van Rijsdorp lang en nam de zender in beslag, de
bekeuring 100 Gulden, twee jaar proeftijd en 3 maanden voorwaardelijk.
Na de in beslag name is Harm gestopt met de MG en is toen meerdere jaren actief geweest op de 27 MHz en
de FM band.

In 2003 kwam Harm weer in contact met andere MG piraten in contact en ging hij op de MG weer draaien
met de 4 x 4cx250 B en een modulator van 2 x QB 1100.
En Harm draaide gewoon onder Harm uit Westerhaar.
De antenne was een spoel antenne die zo warm werd dat de spoel antenne van de mast smelte.
Er werd een nieuwe spoel antenne gekocht bij een collega piraat, waar hij nog steeds met draait.
Er werd een andere modulator gebouwd met 2 x TB750 omdat de andere modulator buizen stuk gingen.
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