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Rolf Otterbech med objekt 274, Telefunken bakelittradio, tidlig 30-tall.
(Foto: Michael Andersen)Foreningens restaureringsprosjekt havnet hos Jens Haftorn. (se HH117 s. 33, og

artikkel i dette nr.) Det er en amerikansk «Silvertone» 1936. (Foto: Jens Haftorn)



Meget spesiell Marconi morsenøkkel fra
tidlig på 1900-tallet. Inne i eikeboksen
befinner det seg funksjonsvender som
kunne skifte mellom CW (continous
waves), ICW (interrupted continous
waves, morse uten beatoscillator på
mottakersiden) og TEL (telephony).

(Foto: Jørgen Fastner)

Våre morsenøkler

Silvertone, en imponerende uamerikansk stasjonsskala.(Foto: Jens Haftorn)
Skiltet viser at nøkkelen har vært brukt i Danmark, muligens på en

Poulsen lysbuesender eller tidlig rør-sender. Sannsynligvis det første.

Silvertone chassis før restaurering.(Foto: Jens Haftorn)
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Møter/aktiviteter i forrige periode 
Det har vært en bra vårsesong for 
foreningen, med flere nye tillitsvalgte, og 
gjennomføring av hyggelige og mor-
somme aktiviteter. 
  
Vårauksjonen 24. mars: Redaktøren fikk 
dessverre bilhavari på motorveien inn mot 
Oslo, og måtte gi avkall på auksjonen.  
(ikke så morsomt) Det ble kranbiltran-
sport for både meg og bilen til et verksted 
på Hamar, og slik gikk nå den dagen. 
Men etter som jeg forsto gikk auksjonen 
fint den. Michael Andersen (608) sendte 
meg en cd med masse meget gode bilder 
etterpå, tusen takk til han, se s.29-31. 
Denne gangen fungerte datasystemet 
utmerket, takket være Haakon Langballe 

(945) som er blitt ny auksjonsansvarlig. 
Haakon har sørget for et nytt og moderne 
dataprogram til oss. 
 
Så kom påsken med aktivitetsdag på lufta 
den 6. april. De tre faste karene, Hans 
Sæthre (88), Erik Andersen (978) og 
Asbjørn Ursin (899) hadde rigget seg til 
med historisk militært utstyr på sine 
hytter. Det er på Rena, Trysil og 
Kirkenær. Trafikken gikk jevnt mellom 
kl. 09-13. Jeg deltok også selv med 
AN/GRC-9 og NO/PRC-111 og PCR-77. 
Hans, Erik og Asbjørn brukte henholdsvis 
NO/VRC-735, AN/GRC-165 og Berit. 
Det var veldig morsomt, jeg hørte 
trafikken gikk mellom disse og til andre 
stasjoner så langt unna som Ålesund og 
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Kirksæterøra. Noen fra Nord-Norge tror 
jeg ikke ble hørt.  
Jeg savner bilder og rapporter, bare send 
det inn så tar vi det til høsten. 
 
Årsmøtet 24. april: 
Vi hadde fryktet at det skulle bli 
vanskelig å få folk til å påta seg styreverv 
og andre verv. Jeg selv har vært varamann 
i styret noen år, men det viser seg at jeg 
ikke får så god anledning til å komme på 
møtene. Da er det bedre at en annen 
overtar den stillingen, en som kan komme 
jevnlig på tirsdagene og delta i arbeids-
oppgavene i klubblokalet. Og jeg hadde 
håpet at det skulle komme en som var 
yngre enn meg, (jeg er 65), og det gjorde 
det: Roar Veum (759). Roar er fra Oslo 
og har drevet med installasjon av data-
nettverk hos oss. Til daglig jobber han i 
Securitas. 
Som ny kasserer meldte Jan Helge Øystad 
(280) seg. Jan Helge kjenner vi godt fra 
tidligere, han var faktisk kasserer i den 
tiden vi holdt til på Soria Moria. Han 
jobber i et regnskapsbyrå og er således 
fagmann. Jan Helge bor på Rodeløkka i 
Oslo. 
 
Se referat fra årsmøtet s. 7-8. 
 
Rydde- og kastedag 8. mai 
Det ser ikke ut som vi klarer å få sett 
gulvet i foreningslokalene mer enn som 
smale stier her og der. Slik har det 
dessverre vært i årevis. For et år siden 
gjorde vi et forsøk på rydding og kasting, 
men selv om det ble kjørt bort mange 
radioer hjalp det ikke så mye. Nå sist 
tirsdag prøvde vi igjen. Målet var å få 
bort en 40-50 banankasser med skrot, 
flytte kassene med telefoner etter Arne 
Bakken inn der de hadde stått, og å bli 
kvitt så mange treradiovrak og inst-
rumenter som mulig. Alt dette har vært  
lagret i garasje-rampa og kaldtlagret. 

Tor Modalen (1499) stilte med en stor 
varebil med dobbel hestehenger for bort-
kjøring av det som skulle kastes.  
 
Mer om dette og bilder kommer i 
høstnummeret. 
 
Ny web-master 
Vi har fått ny web-master: Rune Eikum. 
Rune er ikke medlem, men er svigersønn 
til Tor van der Lende. Han har kommet 
med et forslag til nytt design, jeg tror det 
blir lekkert. Ca. 1. juni skal det være i 
drift, følg med, følg med. 
 
Påmelding til høstauksjonen 6.oktober 
Påmeldingsskjema for gjenstander er 
vedlagt dette nr og blir lagt ut på nettet. 
Fristen er 28. august.  
 
For- og baksiden og s.55 
Et kjent og kjært ansikt pryder forsiden på 
bladet denne gangen: Rolf Otterbech 
(152) med en strøken Telefunken 
bakelittradio, klar for auksjonen 24. mars. 
Til tross for sitt ungdommelige utseende 
er Rolf en av veteranene i foreningen. 
Han tar hver tirsdag turen fra Hønefoss til 
Mekanikerveien og har gjort en kjempe-
jobb i mange mange år for foreningen, 
blant annet som trykker. Rolf har eget 
klassisk trykkeri i kjelleren på Hønefoss.  
Radioen, som har en front som ligner på 
den såkalte ”Katzenkopf”, gikk for kr 
900. 
På baksiden har vi et bilde av et nyrenset 
kabinett til 1936 Silverstone- restau-
reringsprosjekt. Dette var et prosjekt 
foreningen ga bort til den som ville skrive 
en artikkel om det. Jens Haftorn (11) 
meldte seg, og 1. del av artikkelen har han 
skrevet. Se s. 47-51. 
Vi har spandert s. 55 også til fargebilder 
av chassiset og skalaen. 
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Våre morsenøkler 
Fra Jørgen Fastner (63) i Trondheim har 
vi fått bilder av en spesiell morsenøkkel 
han har. Jeg tror den har vært i bruk på en 
Poulsen lysbuesender i Danmark siden 
den tydeligvis er beregnet på CW, ICW 
og TEL, som det står på funksjons-
venderen. Resonnementet er at det kan 
ikke være gnistsender siden de ikke hadde 
noen av disse tre funksjonene. Men det 
hadde lysbuesenderen. Dessuten ser 
nøkkelen ut til å være beregnet på stor 
strømstyrke. Det hadde lysbuesenderen, 
men ikke rørsendere i den grad. Inne i 
eiketreboksen kan det befinne seg en 
vibratormekanisme for ICW-funksjonen, i 
tillegg til venderen. Det hadde vært 
interessant hvis Jørgen ville skru av topp-
lokket og kikke etter. 
 
 
 
 
 
 

Lysbuesenderen: Dette var en slags 
videreutvikling av gnistsenderen. For-
skjellen var at i stedet for et gnistgap som 
kilde til elektromagnetiske bølger erstattet 
dansken Valdemar Poulsen gnistgapet 
med en lysbue. Denne kunne generere 
kontinuerlige svingninger som kunne 
moduleres med tale, sang og musikk. I 
1904 opprettet han stasjon Lyngby som 
virket etter dette prinsipp. På nøkkelens 
skilt står det ”sendernøgle, station no 
2150”. Kan noen av våre Danske med-
lemmer finne ut om dette skulle være 
Lyngby? 
 
Høstprogram     
Dette er ikke bestemt, bortsett fra 
auksjonen den 6.10. Vi kommer tilbake til 
saken i neste nr. 
 
Da vil redaktøren ønske alle sammen en 
riktig god sommer! 
 
TM 

 

 
 

VHF-6AM 
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Referat NRHF årsmøte 24. april 2012 kl. 1900 i foreningens lokaler 

Dagsorden: 

1. Årsberetning 
2. Regnskap 
3. Budsjett 
4. Valg 
5. Kommende aktiviteter 

Tilstede: Totalt 25 medlemmer 

1. Formannen ønsket velkommen og innkalling/dagsorden ble godkjent. Det var ikke 
kommet inn noen forslag til årsmøtet. Deretter leste formannen årsberetningen. 
Denne ble godkjent uten bemerkninger. 

2. Regnskap: 
Overskuddet for 2011 ble kr 56881,45. Kassereren spurte om det var spørsmål til 
regnskapet. Bortsett fra spørsmål om renteinnskudd, hvor kassereren opplyste at 
vi kun har halve bankkontoen på høyrente (2,5 %) - resten må stå på driftskonto 
med lav rente (0.2 %), var det ingen bemerkninger. 

3. Budsjett: 
Kassereren lest opp budsjettpostene for 2012 på til sammen kr 554.600 som er 
tilnærmet samme beløp som for regnskapsåret 2011. Det ble vedtatt å øke 
kontingenten med kr 10 (personlig kr 400 / firma kr 660), hensikten med 10- 
kroners økning er å lett skille fjorårets og årets kontingentinnbetaling (enkelte 
betaler sent). Budsjettet ble godkjent uten bemerkninger. 

4. Valg: 
Valgkomiteen la frem følgende forslag til nye styremedlemmer: 

Formann: Tor van der Lende som tok gjenvalg ved akklamasjon. 

Kasserer: Valgkomiteen hadde ikke funnet noen som var villig til å stille 
som kasserer (Tor Modalen tok ikke gjenvalg). I ettertid har Jan Helge 
Øystad sagt seg villig til å ta kassererjobben og han ble da også valgt ved 
akklamasjon. 

Varamann: Tore Moe hadde sagt seg villig til å ta gjenvalg hvis ikke andre 
stilte. Roar Veum ble foreslått ved benkeforslag og han ble da valgt ved 
akklamasjon. 
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Det nye styret for 2012: 
Formann: Tor van der Lende (gjenvalg) 
Kasserer:  Jan Helge Øystad (ny) 
Sekretær:  Just N. Qvigstad (ikke på valg) 
Styremedlem:  Rolf Otterbech (ikke på valg) 
Styremedlem:  Frode Galtung (ikke på valg) 
Varamann:  Roar Veum (ny) 

Revisor 2012: 
Bjørn Lunde (gjenvalg) og Tor Holtet (ny) ble valgt ved akklamasjon 

Valgkommite 2012: 
Valgkomiteen for 2011: Tom Valle og Kjell Vidar Olsen ble foreslått gjenvalgt og 
valgt ved akklamasjon 

5. Kommende aktiviteter: 
Møteprogrammet for høsten er ikke klarlagt ennå. Men det blir høstauksjon og 
julemøte som vanlig. Arnfinn Manders vil holde et internettradiomøte 8. jan 2013 
hvor medlemmer kan ta med sine radioer/laptop’er for test og demo. 

6. Eventuelt:
Bjørn Lunde ba om at det ble holdt ett minutt stillhet til minne om medlemmene 
som hadde gått bort siste år. Ett minutts stillhet ble deretter avholdt. 

Tor Modalen informerte om Datatilsynets syn på utsendelse av medlemslister til 
foreningens medlemmer. Adresse, telefonnummer, e-post samt medlemsnummer 
som knyttes til navn bør ha medlemmets samtykke før utgivelse. Vårt 
medlemshefte bryter derfor kanskje personopplysningsloven. Styret tar saken 
videre. 

Rolf Otterbech etterlyste avklaring på hva vi skal gjøre med vårt Revox 
komponentlager som holdes av Kjell Carlsen. Styret tar saken videre. 

Det ble spørsmål om hva foreningen ville gjøre med telefonarven etter Arne 
Bakken. Tor Modalen orienterte om hvordan kun en ribbet telefonsamling kom 
oss i hus. De fineste gjenstandene var borte og arven var alt splittet før vi mottok 
deler av den. Årsmøtet var enig i at vi ikke lenger kan være bundet av tidligere 
ønske fra Arne Bakken om at samlingen ikke skulle splittes da den alt før vi fikk 
noe var splittet. Gjenstander vil derfor bli lagt ut på auksjon. Styret tar saken 
videre. 

Arnfinn Manders fylte 80 år sist uke og formannen overrakte Arnfinn en gave 
med takk for godt arbeide for foreningen. 

Årsmøtet hevet kl. 20:15. 

24.4.2012 
Just N. Qvigstad 
Sekretær 

   Hallo Hallo nr 1188



40 år siden Soundmaster 40 kom. 
av Fredrik C. Hildisch, tidligere eksportsjef i Radionette. 

 
 
 

 
 

Soundmaster 40 Cassette med BLANK skala, kom i august 1972 
 

 Soundmaster 40 var med sitt lave 
kabinett, skråstilt skalaplate og innfelte 
søkehjul, noe helt nytt på stereo-
markedet. I tillegg til den mekaniske 
oppbygging med profiler i ekstrudert 
aluminium, hadde modellen den aller 
nyeste teknologi i Hi-Fi stereoklassen.  
Høsten 1968 ble Soundmaster-linjen 
introdusert, utviklet og produsert i A/S 
RadioVisjon i Sandakerveien 72, Oslo. 
Jan Wessel eide bedriften RadioVisjon, 
grunnlagt i august 1951, og var dens 
styreformann. Produktene ble markeds-
ført og solgt av Radionette.  
 Den første Soundmaster: Prosjektleder 
for Soundmaster-linjen var lab. sjef Per 
Kopperud, og den første modellen var 
Soundmaster 50 (2x25 musikkeffekt) 
med stor front-skala, 6 bølgebånd og 
mange finesser. Høyde 16,5 cm. 
Modellen ble markedsført som en eks-
klusiv stereomodell, pris i teak for 
kroner 1860,-. Soundmaster 50 ble en 
god salgsmodell både i Norge og 
Sverige. Den var definitivt med på å 

bane veien for Radionette til det 
svenske markedet. 
 Senhøsten 1968 ble Soundmaster 35 
(2x17,5 musikkeffekt) lansert. Mod-
ellen hadde 5 bølgeområder, todelt 
skala, FM-skala i front og øverst en 
stor og skråstilt AM-skala. Det var 
første produkt med liggende skala, for 
ønsket var en god betjeningskomfort. 
Det ble brukt en aluminiumsprofil som 
var den første fra underleverandøren, 
svenske SAPA.  
 Soundmaster 35 har i fronten en bred 
og en smal list i ekstrudert aluminium. 
Topp og sidestykker i tre. Høyde 10,5 
cm. Pris kr. 1.450,-. Med denne 
modellen ble ekstrudert aluminium for 
alvor brukt som materiale i 
Soundmaster-linjen. Det ble enda mer 
tydeliggjort i den neste modellen 
Soundmaster 40, hvor både front og 
topp var i aluminium, støpt plast i 
bunnen. Profiler i ekstrudert aluminium 
bød på gode konstruksjonsmuligheter 
og ga en fordelaktig kostnads-
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reduksjon. Prosessen er at kompakt 
aluminium varmes opp og presses 
gjennom et verktøy med slutt-
produktets profil, produsert i lange 
lengder. Denne profilen kuttes i 
ønskede lengder. 
 I januar/februar 1972 introduseres 
Soundmaster 40. Pris kr. 1.545,-. Med 
sin nye og lave stil var det noe helt nytt 
på markedet. Året før, da modellen ble 
presentert internt i Radionette, utbrøt 
salgsledelsen: ”WOW”! Men samtidig 
ble det utvist noe skepsis, med 
spørsmål om den kanskje var for dristig 
og moderne for markedet. Det skulle 
vise seg at den ikke var det.  
 RadioVisjon har høsten 1971 flyttet til 
Radionettefabrikken i Sandvika, og 
RadioVisjons sjef Asbjørn Bjørvik har, 
etter Jan Wessel som pensjoneres, 
overtatt den daglige ledelsen av de tre 
Radionette-selskapene. Per Kopperud 
fortsatte som lab.sjef for Soundmaster-
linjen, det gjorde også konstruktørene 
Hjalmar Michelsen for elektronikken 
og Oddbjørn Grønnevik for mekanisk 
oppbygging og design. 
 
Nye konstruksjoner: 
Inspirasjonen til å konstruere en radio 
på en annen måte startet med 
reiseradioen Explorer. Den var også et 
produkt fra RadioVisjon. Det viste seg 
i 1965 at til den første laboratorie-
utgaven av denne reiseradio var det 
ikke mulig å lage et hendig kabinett. 
Disponent Asbjørn Bjørvik innkalte til 
møte, og det var krise. Den 24-årige 
ingeniør Oddbjørn Grønnevik spurte 
om han kunne få prøve seg. Han var 
svært ung i bedriften, ansatt i januar 
1964. Han tegnet om hele kretskortet 
og brukte høyttaler og de to antennene 

som chassis. Dette krevde en helt ny 
bunn og skalabakgrunn. De skulle 
støpes i ABS-plast. Verktøyet for 
bunnen kostet 50 % mer enn Grønne-
viks årslønn, så det var et stort steg å 
ta. Tegningene ble ikke drøftet med 
andre og ble oppbevart av Bjørvik for 
videre vurdering. Etter en kort tid ba 
han Grønnevik om å tegne alt på nytt 
for løsningen var nå funnet og 
støpeverktøy til bunnen ble i første 
omgang satt i produksjon hos en 
underleverandør. Skalabakgrunnen var 
neste skritt. Den første reiseradio 
Explorer FM kom på markedet våren 
1967, 5 bølgebånd og pris kr. 780,-. 
Explorer-modellene har i ettertid blitt 
interessante produkter for samlere.  
 Etter dette fikk Grønnevik mer frihet 
til tilsvarende oppgaver. 
 Nå var en gnist tent, og da det var på 
tide å utvikle en ny Menuett bord-
modell, fikk Grønnevik i oppgave å se 
på den mekaniske oppbyggingen. 
Menuett 2000 ble laget med en kraftig 
aluminiumprofil som front, vakum-
formet plast i bunn/halv bakvegg og et 
kabinett formet som en stift til en 
stiftemaskin, altså med en lang topp og 
en kort vang ned på hver side. 
Aluminiumsprofilen ble produsert av 
Raufoss på Gjøvik som hadde startet 
med sivil produksjon av bildeler i 
aluminium. Men delen til Menuett var 
dessverre av variabel kvalitet. Menuett 
kom våren 1970. Denne radioen var 
topp servicevennlig – kun 4 skruer 
løsnes, 2 på siden og 2 i bunnen og 
kabinettet tas vekk og hele ”innmaten” 
ligger åpen.  
 I RadioVisjon ble det arbeidet med å 
få produktene så enkle som mulig med 
tilstrekkelig robusthet, og noe av 
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løsningen lå i å ikke bruke metallisk 
chassis. Bordradioene var blitt full-
transistoriserte med trykkretsplater. Det 
var kun en tung komponent igjen, 
lysnettransformatoren, og den bestemte 
hvor lavt et apparat kunne være. 
 
 3 versjoner av Soundmaster 40: 
Disponent Asbjørn Bjørvik, sjefen i 
RadioVisjon hadde gitt laboratoriet 
retningslinjer for en helt ny radio-
generasjon ut fra signaler han hadde 
mottatt fra Radionettes hovedmarked i 
Norge og Sverige. Nå skulle det 
konstrueres en FM/AM stereomottaker 
med forsterker som skulle tilfredsstille 
DIN-normene (DIN 45 500). Produktet 
skulle ha et moderne utseende beregnet 
på en relativt ung kjøpergruppe.  
 Det ble planlagt tre versjoner av 
Soundmaster 40: En ren mottaker, en 
med innbygget kassettspiller og en med 
platespiller. Produktene skulle dessuten 
ha en rimelig pris. Tanken var at mot-
takernes mekaniske oppbygging mest 
mulig skulle bestå av ekstruderte 
aluminiumsprofiler.   
Aluminiumsprofiler gir muligheter. En 
ny leverandør for aluminiumsprofiler 
måtte finnes, og da var veien østover til 
Sverige kort, men den ble også noe 
lang. Firmaet var SAPA i Vetlanda 
som laget profiler til båter osv. SAPA 
var et ungt firma og Grønnevik fikk 
kontakt med bedriftens salgsingeniør 
Gunnar Burmann, som var norsk. 
SAPA var etablert i 1963 og hadde sin 
første levering av profiler i 1967. Det 
ble jobbet hardt for at både SAPA og 
RadioVisjon sammen skulle lykkes.  
 SAPA hadde ikke erfaring som 
leverandør til brunevaremarkedet. 
RadioVisjon ønsket profiler med min-

dre toleranser, mindre profiler, med 
trykk og eloksal. Det var nødvendig 
med en videreutvikling av produk-
sjonen, også med andre under-
leverandører, for å få til det ferdige 
produktet. Det kan fortelles at for 
modellen Soundmaster 35 som kom i 
1968 var aluminiumsprofilen beiset for 
å få bort ekstruderingsstripene. 
Overflaten var ikke helt som ønsket, 
kvaliteten var ikke jevn nok for 
produkter av denne type. 
 Soundmaster 40: Da Soundmaster 35 
var ferdig fra laboratoriet, ønsket 
Oddbjørn Grønnevik å konstruere en 
ekstremt lav og ny stereoradio og uten 
trekabinett. Bjørvik aksepterte det, men 
Grønnevik måtte ikke bruke for mye 
tid på det. Målet var å lage et produkt 
med ca. 8 cm høyde. Soundmaster 40 
fikk mye nytt. Store, flate, tynne 
aluminiumsprofiler og to av disse 
skulle kobles sammen. Det var 
kabinettets topp. Profil til kjøling og 
bakvegg og profil som front. Plast til 
bunn og sider. Produktet hadde inn-
vendig lav høyde. Derfor var det ikke 
plass til normal skalabakgrunn for 
belysningen. Lysdioder var presentert 
på markedet, men de var for dyre og 
med liten tilgjengelighet var disse 
umulig å bruke. Løsningen ble lyskasse 
som skalaviser med en spalte som 
beveget seg under fargede skalastriper. 
Disse var limt til aluminiumsprofilen. 
Soundmaster 40s høyde ble 7,8 cm og i 
forkant 5,8 cm.  
 Grønnevik ønsket ferdig profil 
inkludert trykk fra SAPA, men de 
kunne ikke levere det slik. Resultatet 
ble at salgsingeniør Burmann i SAPA 
og ingeniør Grønnevik reiste rundt i 
Skåne for å finne underleverandører, 
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og det endte med et ferdig produkt. 
Planen var, og den ble oppnådd, å 
trekke all produksjon inn til SAPA 
etter hvert som de fikk erfaring og 
skaffet seg selv utstyr. Det ble starten 
på det tette samarbeidet med SAPA.  
 På grunn av de store flatene på 
profilene ble problemene med struktur 
de samme som tidligere. Det ble derfor 
startet med sliping og børsting av 
overflate. Grønnevik ønsket all trykk i 
eloksalsjiktet, ikke utenpå. Derfor 
måtte SAPA starte med trykking. Det 
ble også jobbet med en svak farging av 
overflaten, røkfarget eloksering, men 
Grønnevik likte ikke det. 
 På apparatets topp av aluminium ble 
det lagt en tynn trefiner. Den tynne 
finerplaten ble limt på, utført av 
Radionettes kabinettleverandør firma 
Sverre C. Bache A/S, Åmot på 
Modum. I en lengre periode ble det 
eksperimentert med dette. Trefiner og 
aluminium har ikke samme utvidelse 
ved varme. For treslag som teak og nøtt 
gikk det ganske greit, men for 
palisander oppsto det vanskeligheter. 
Palisander har en annen struktur, og i 
treet kan det lett oppstå sprekker. Med 
riktig kontaktlim og tørketid ble de to 
sammenlimte delene lagt i en 
oppvarmet presse. Deretter renskåret, 
pusset, grunnet og lakket. Firma Sverre 
C. Bache produserte også kabinettene 
til Explorer modellene og Menuett 
2000, for å nevne de to andre 
modellene som det skrives om i denne 
artikkel. 
 Like etter fusjonen med Tandbergs 
Radiofabrikk, høsten 1972, ble produk-
sjonen av Soundmaster 40 stoppet i 3-4 
måneder. Laboratoriet hos Tandberg på 
Kjelsås grep inn, og tvilte på om 

apparatets topplate med tynn trefiner 
tålte varme og fuktighet. Etter denne 
seige langtidstest ble platen funnet i 
orden.  
 Danske Bang & Olufsen: I 1974 
arrangerte fabrikksjefen i Sandvika et 
møte på fabrikken til Bang & Olufsen 
(B&O) på Jylland. Det var ikke uvanlig 
at bransjefolk besøkte hverandre. 
Formålet var å bese fabrikken i Struer 
og samtidig ha samtaler med 
fabrikkens designavdeling. Fabrikk-
sjefen, Grønnevik og en til reiste. Det 
viste seg at besøket falt på et noe 
uheldig tidspunkt. B&O hadde i 1974 
et vanskelig år som følge av dårlig 
omsetning og arbeidsstokken var 
redusert med noen hundre ansatte. Det 
kan ha vært årsaken til at den norske 
delegasjon møtte en dansk bedrift med 
trykket stemning. Radionette-gruppen 
hadde blant annet samtaler med B&Os 
designsjef Jacob Jensen. Han hadde 
med stor suksess designet mange 
B&O-produkter. Bedriften hadde 
jobbet med lave produkter over flere år. 
Det viste seg dessuten at laben på B&O 
var i besittelse av en Soundmaster 40. 
Morsomt å vite for de besøkende fra de 
kalde bergknauser i nord. Tydelig et 
apparat som hadde vekket danskenes 
interesse. De gjorde det kjent at de 
også hadde kommet i gang med 
aluminiumsprofiler der svenske SAPA 
var underleverandør. Riktignok noe 
senere enn Radionette. 
 På dette tidspunktet hadde B&O ikke 
noe stereoprodukt på linje med 
Soundmaster 40. Bedriften brukte 
fremdeles kabinett av treverk rundt 
apparatet, sammen med noe ekstrudert 
aluminium. Produktene så meget flotte 
ut, men de var ikke formet som ”fly-
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vinge”, slik som norske Soundmaster 
40 var. 
 I 1976 kom B&O med Beomaster 
1900 uten treverk i kabinettet. I 
aluminium og plast. Det var et 
futuristisk og stilfullt produkt. B&O 
hadde introdusert den første danske 
”fly-vinge”. Da modellen kom på 
markedet ble den skrytt opp i skyene 
verden over, og ble stemplet som et 
enormt fremskritt i radiodesign. Noen 
mente at den var den mest stilfulle Hi-
Fi radioforsterker i verden. Beomaster 
1900 ble tildelt en rekke priser, 
inkludert ID Award 1976. 
 Internt i Radionette ble det reagert. 
Det ble reist spørsmål om noe skulle 
gjøres, ettersom B&O tilsynelatende 
hadde hermet etter Soundmaster 40. 
Det ble verken gjort henvendelse til 
B&O eller SAPA. Grunnen var at 
Soundmaster 40 tidligere var gått ut av 
produksjon. Opplysningen om at B&Os 
design ble berømmet ble tatt imot som 
en anerkjennelse av at Radionette 
hadde vært først ute med ”fly-vinge” 
og at B&O sannsynligvis hadde sett 
noe flott, og bedt SAPA om å bruke sin 
erfaring innen aluminiumsprofiler til å 
lage elementer til et kabinett i børstet 
aluminium.                  
 Elektronikken: Lab.sjef ingeniør Per 
Kopperud var prosjektleder og ingeniør 
Hjalmar Michelsen arbeidet med 
elektronikken. Den mekaniske opp-
byggingen til ingeniør Oddbjørn 
Grønnevik betydde at ved å løsne på 4 
skruer på mottakerens bakside, blir 
hovedprintplaten tilgjengelig fra begge 
sider og gjorde apparatet service-
vennlig. 
 Noen elektroniske detaljer kan frem-
heves: FM-tuner med kaskode inn-

gangstrinn. AM og FM med helt 
atskilte kretser både i høyfrekvens- og 
mellomfrekvenstrinnene. Keramiske 
filtre både i AM og FM mellom-
frekvenstrinn gir en vesentlig 
reduksjon av antall trimmepunkter og 
dermed en forenkling av mottakeren. 
Coincidens-detektor for FM gir flere 
fordeler, og en av disse er at kostbare 
og kritiske spoler unngås. Alle 
forsterkningsfunksjoner for AM er 
samlet i en integrert krets som består av 
17 transistorer. Mellombølgen er delt 
opp i to områder med MB1 og MB2, 
og denne oppdelingen letter inn-
stillingen av stasjonene på apparatets 
lyspunktskala. Til slutt kan nevnes at 
elektronisk kortslutnings-sikring i lav-
frekvensutgangene sørger for at ut-
gangstransistorene og driverne ikke 
ødelegges ved en tilfeldig kortslutning 
av høyttalerutgangen. 
 Soundmaster 40 (DIN 45 500): 2 x 25 
musikkeffekt (2 x 15 watt sinus). FM-
bølge med AFC, 2-delt MB og LB. 
Viserinstrument gjør stasjonsinnstilling 
enkel. Lys-indikatorer for avspilling i 
stereo eller mono, bånd eller plate-
spiller. Skyvepotensiometre for volum, 
diskant og bass. Hodetelefonuttak. 
Høyttalervender. FM-markører. Be-
stykning: 2 IC, 34 transistorer - derav 3 
felteffekt, 21 dioder, 2 stabilisatorer og 
1 likeretter. Dimensjoner i cm: Bredde 
45,8 - høyde 7,8 (i forkant 5,8) - dybde 
24,3. Ved årsskiftet 1975/76 ble 
Soundmaster 40 erstattet med en ny 
modell – SM 140 – 2x 25 sinus ut-
gangseffekt. Innbygget stereodecoder, 
FM, lang- og mellombølge. Forvalg av 
4 FM-stasjoner. Den hadde rett front. 
Høyde 9,7 cm. Versjoner med kassett 
og platespiller Soundmaster 40 
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Cassette med kassettopptaker kom i 
august 1972. Da kunne ønskemusikk 
spilles direkte fra radio til bånd. På 
grunn av høyden på kassettdelen, ble 
denne modellen noe høyere, en 
forskjell på 7 mm. Bunnplaten ble 
forhøyet. Mål i cm: 8,5 - i forkant 6,5. I 
1974 ble skala-delen lakkert sort. Da 
var trenden sorte modeller. Høsten 
1973 ble Soundmaster 40 Grammofon 
med platespiller lansert. I tillegg til LB 
og 2-delt MB fikk den forhånds-
innstilling av 4 FM-stasjoner. Navnet 
Soundmaster ble nå erstattet med SM 
og med Radionette foran. F.eks. Radio-
nette SM 40, markedsmessig for å 
fremheve varemerket Radionette. 
Utgangseffekten ble oppgradert til 2 x 
20 watt sinus og MUTING for støyfri 
søking på FM i kombinasjon med 
AFC-knapp.  
 Soundmaster-modellene ble meget 
populære i Norge og Sverige. Det var 

Soundmaster 40 Cassette som pekte 
seg mest ut i salgsstatistikken da den i 
flere år var Norges mest kjøpte stereo-
radiokassettspiller. Salgstallene for 40-
serien er dessverre ukjente. 
 Høsten 1975 ble kombinasjons-
modellene i 40-serien erstattet med SM 
240/340. 
 Ingeniør Oddbjørn Grønnevik, 
designeren av Soundmaster 40-serien 
og senere leder av designavdelingen i 
Radionette, var en oppfinnsom, kreativ 
og dynamisk person, ofte rene tusen-
kunstneren. For mange av oss i 
Radionette var Oddbjørn Grønnevik en 
interessant og likefrem samarbeids-
partner. Da det gikk mot nedleggelse 
av utviklingslaboratoriene i Radionette 
i Sandvika, sa han i august 1977 opp 
sin stilling i Tandbergkonsernet. Han 
begynte i en ledende stilling i et norsk 
industrikonsern. Han arbeider fortsatt 
med produktutvikling.                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soundmaster 40 Cassette m. SORT skala 1975-76 
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BERIT-PROSJEKTET , SLUTTFASEN 
Et samarbeidsprosjekt mellom Tor Marthinsen (148) og Tore Moe (002)   

 
 
I desembernummeret skrev jeg om 
3MkII/BMkII/B2/Berit 2008 (HH 104 s. 
23), (For ordens skyld: alle disse 4 
betegnelser brukes om samme settet). 
Der ble noe av historikken og samtalene 
med konstruktøren, John Brown referert. 
Det ble også gitt en veldig kort teknisk 
gjennomgang og vist bilder fra settets 
indre liv. 
 
Dette er det mest kjente og omtalte av alle 
agentsett fra 2. verdenskrig, men nesten 
alltid er beskrivelsen veldig overfladisk. 
For bl. annet å komme mer ”under huden” 
på teknologien lanserte jeg ideen om å 
sette i gang en kopi-bygging av sender-
delen.  
 
Det er altså nå snart 4 år siden prosjektet 
ble satt i gang, men det må sies at det for 
min del har ligget stille i lange perioder 
av gangen. Men nå er det på det nærmeste 
ferdig.  
Vi ble enige om at det burde lages noe 
som var så likt den gamle konstruksjonen 
som mulig, og Tor Marthinsen tilbød seg 
å lage det mekaniske, bare han fikk 
arbeidstegninger med nøyaktige mål. Slik 
ble det, redaktøren tok for seg to originale 
Berit-sett som var tilgjengelig, et fra 
foreningen og et i privat eie, og brukte 
noen timer på å lage tegninger. 
Det kom en del reaksjoner fra folk som 
gjerne ville være med på dette, og 
resultatet ble at Tor laget 4-5 byggesett. 
(Se også HH 106 s. 22) 
 
Jeg vil her gi en beskrivelse av hvordan 
dette gikk, fra begynnelsen, til min første 
QSO med den ferdige sender. 
 

Det mekaniske og diverse komponenter 
Mekanikken består av chassis, frontplate, 
monteringsbro for måleinstrumentet og 
kasse til senderen. Nydelig utført i nysølv. 
Det var en lang prosess bare å måle ut alle 
dimensjoner, hullplasseringer og utstans-
inger inne i et uoversiktelig og kompakt 
gammelt apparat. En som har jobbet med 
platearbeid vet at det kreves erfaring å 
stanse ut, og bukke til delene, og at 
målene fortsatt skal stemme på det ferdige 
produkt. Her stemmer de så godt at 
replikaene kan settes rett inn i en original 
koffert, hvis det skulle være ønskelig. 
  
Redaktøren trodde at nå gjensto bare 
hyggearbeidet: oppkobling av elektro-
nikken. Det var da det gikk opp for en at 
plassen i en original B2 er utnyttet 
maksimalt. Komponentene må plasseres 
med millimeters nøyaktighet for ikke å 
kollidere med hverandre. De må heller 
ikke være større enn, eller ha en annen 
fasong enn de originale. Dette kunne blitt 
slutten på prosjektet. Men iherdig leting i 
foreningens og eget delelager førte til at 
det meste løste seg. Jeg måtte kjøpe et 
WS22-vrak for å få tak i instrumentet og 
mange tidsriktige engelske komponenter.  
 
Litt problematisk var venderne. Jeg fant 4 
vendere som i hvert fall var i samme 
familie som de originale, men to måtte 
bygges helt om for at de skulle fungere 
noenlunde slik John Brown hadde tenkt. 
Ikke bare vanskelig, men umulig var det å 
finne dreiekondensatorene til utgangs-
avstemningen og selvfølgelig alle knap-
pene. Disse delene er tydeligvis spesial-
laget for B2. Kondensatorene skal være 
300 pF og 2x300 pF. Det nærmeste jeg 
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kom var en Eddystone på 250 pF og en 
ukjent type på 150 pF (alt for lite). Disse 
var de eneste som fysisk fikk plass inne i 
senderen. Tor hadde vært så vennlig at 
han hadde laget frontplata med skruehull 
for de originale (hvis de allikevel skulle 
dukke opp en gang i fremtiden), men som 
en foreløpig løsning laget en adaptor-
plate for å få montert de jeg hadde. Det 
ser ok ut. Jeg har godt håp om å få tak i 
en Eddystone 250 pF til. 
 
På fronten av originalen sitter det 3 
tekstplater som en nødvendig hjelp til å 
stille inn venderne. Dette er messingblikk 
med opphøyet skrift (syreetset) og med 
sort bunn. Ikke så enkle å lage. ”Send 
meg bilder av platene” sa Tor. Med en del 
Photoshop-bearbeiding fikk han et perfekt 
bilde av frontplata med disse skiltene i 
riktig størrelse. Dette printet han ut og 
plastlaminerte arket på begge sider. Da 
var det bare for meg å klippe ut hvert skilt 
og stanse ut skruehull, hull til vender-
akslinger og lignende. Ferdig montert ser 
det nesten helt originalt ut.  
 
De innvendige spolene. 
Ikke så enkle de heller. Jeg hadde ikke 
spoleformer med samme diameter som 
originalene, og da blir ikke antall tørn det 
samme. 
Første skritt var å ta nærbilder av alle 4 
original spolene, måle nøyaktig diameter 
og lengden av viklingslagene. Å telle 
antall tørn er atskillig lettere på et godt 
forstørret fotografi enn å forsøke det 
direkte. Så må man (Tor, m/regnestav) 
beregne nytt viklingstall for de nye 
spoleformene (fra WS22-vraket), beregne 
hvilken trådtykkelse man skal bruke for å 
få en gitt lengde av viklingslaget. Tråden 
bør ikke være tykkere enn 0,5 mm ellers 
blir viklingen vanskelig å få pen. For at 
jobben skulle bli ekstra vanskelig hadde 
en av spolene en tapping, og de 3 neste to 
tappinger. Det var som regel ikke mulig å 

se på originalene hvor de forskjellige 
tappinger skulle være, men det er jo mulig 
å beregne det (Tor igjen) ut fra hvilke 
frekvensområder de forskjellige seksjoner 
skulle dekke. Originalene hadde to ørsmå 
huller ved siden av hverandre for hver 
tapping, en for utgående og en for 
inngående tråd. 
Spoleformene ble merket med tusj for 
hvert hull, borring foretatt og selve 
viklingen kunne begynne. Etter hvert som 
dette skred frem ble viklingene penslet 
med klar neglelakk for at tråden skulle 
holde seg på plass. På parfymeriet holdt 
jeg på å fortelle damen bak disken at 
neglelakken skulle brukes i forbindelse 
med bygging av en kopi av en engelsk 
3MkII-sender fra krigen, men lot det 
være. Hun fikk tro hva hun ville. Lakken 
kostet kr. 88,-. 
Spolene var faktisk det jeg hadde grudd 
meg mest til, og det var ikke enkelt heller. 
Det ble mange timers arbeid.  
 
Skjemaet 
Senderen er 2-rørs krystallstyrt med EL32 
som oscillator og 6L6 som PA. EL32 kom 
på markedet i England i 1940, 6L6 er noe 
eldre, det kom fra RCA i 1936. Drifts-
spenningene fra kraftforsyningen er 6V 
(gløding), 250V (oscillator og PA skjerm-
gitter), 500V (PA anodespenning) jord og 
HT-.  
Slik skjemaet er tegnet tok det litt tid før 
jeg forsto alle detaljene. Først trodde jeg 
HT- skulle gi gitterforspenning til PA-
røret, men den har ikke noe med senderen 
å gjøre. Den gir gitterforspenning til 
rørene i mottakeren samt at den brukes til 
å se at anodestrømmen i mottakeren er 
normal (men det er en annen historie).  
 
Oscillatoren.  
 Det som er iøynefallende er at både 
katoden og anoden kan avstemmes. 
Vanligvis trengs ingen avstemning i 
katoden, krystallet kobles normalt bare 
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mellom styregitter og jord, og det er det. 
Og slik er det også her når vender SW2a 
og b står i stilling 6. Men i alle andre 
stillinger legges en del av spolene inn og 
krystallet legges til katoden som er jordet 
via drosselen RFC1A. 
 
I den engelske boka ”The Amateur Radio 
Handbook”, 1940, (må ikke forveksles 
med den amerikanske ARRL Handbook)  
s. 92 finner vi noe som heter “The Tritet 
Oscillator”. Dette kan/må John Brown ha 
lest. ”The Tritet Oscillator” er ikke helt 
identisk med B2-oscillatoren, men den 
ligner veldig. Prinsippet er at en pentode 
gjør jobben til en triode og en tetrode 
samtidig. Triodedelen svinger med 
samme frekvens som krystallet, mens 
anodekretsen i tetrodedelen kan av-
stemmes til 2. harmoniske eller høyere. 
Vanligvis var det nødvendig med to rør 
for å få til dobling, men her klarer man 
det med ett. Boka sier at dette er en veldig 
fin måte å lage en kompakt sender med 
doblingsmulighet på. Og det var jo 
akkurat det man ønsket. Men, og det er et 
stort men: Hvis katodekretsen og 
anodekretsen ble innstilt på samme 
frekvens ville røret gå i selvsving som en 
TPTG-oscillator, og det var en meget stor 
risiko for at krystallet da ble sprengt. Det 
var fort gjort at operatøren i vanvare stilte 
inn venderne på en slik måte at begge 
kretser kom i resonans.  
I senere utgaver av ”The Amateur Radio 
Handbook” nevnes fortsatt Tritet-
oscillatoren, men det understrekes at 
denne kun har historisk eller klassisk 
interesse.  
 
Problemet med defekte krystaller i Norge 
under krigen forekom. I følge Magne 
Lein var dette et betydelig problem, og 
det ble spekulert på om krystallene ble 
levert defekte fra England. Kanskje det til 
og med forekom sabotasje! Med et defekt 
krystall kunne stasjonen ikke operere. 

En mulig forklaring på alle de defekte 
krystallene er nettopp feilinnstilling av 
Tritet-oscillatoren. Ikke alle operatører 
var like godt utdannet i betjening av 
Berit-settet, og slike feilinnstillinger var 
jo egentlig nødt til å forekomme. Det 
kunne skje med en gang settet ble slått på, 
og det ville da se ut som krystallet var 
levert med feil i utgangspunktet.  
En blir forundret i dag over at en slik 
svakhet ikke ble oppdaget eller tatt 
hensyn til.  
 
Oscillatoren mates med 250V anode-
spenning. Når hovedvenderen (SW4) står 
i stilling T (Tune) eller S (Send) får 
oscillatoren sine 250V, den svinger da 
hele tiden, også når nøkkelen ikke er 
nedtrykket. Dette skal jeg komme tilbake 
til litt senere.  
 
I oscillatorrørets anodekrets sitter svinge-
kretsen som består av spolene L7 og L8, 
avstemningskondensator C36 og vender 
SW2c og d. Hvorfor de brukte benevn-
elsen SW2 på denne er rart, i og med at 
katodevenderen også heter SW2 (a og b). 
Kanskje satt alle 4 venderseksjonene på 
samme aksling en gang på et tidlig 
utviklingstrinn? 
En spesiell ting å merke seg angående 
C36 er at både stator- og rotorplater har 
250V DC over seg, også akslingen som 
stikker ut på fronten. Dette er ikke helt 
ufarlig, og i hvert fall må knappen være 
av et godt isolerende materiale, og ingen 
settskrue måtte stikke ut.  
Under tuning av denne la jeg merke til at 
håndkapasiteten har betydelig innflytelse 
på avstemningen. 
 
PA-trinnet . 
Det er katoden i utgangsrøret som nøkles. 
Strømmen her kan avleses på in-
strumentet og vil ligge i området 20-80 
mA. Kanskje litt mer i enkelte tilfeller. 
Over anoden ligger det hele tiden 500V. 
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Ved korrekt avstemning mot antenna 
ligger strømmen på ca. 40 mA. Det gir en 
input effekt på ca. 20W. Dette harmonerer 
ganske bra med et Bird wattmeter som 
viste 10-15W. Dette ble gjort ved å koble 
en koakskabel mellom antenne- og 
jordklemme, la denne koaks gå inn på 
Bird-metret, og så videre på koaks ut til 
en dipolantenne. Det er sannsynlig at 
senderen hadde trivdes bedre med en 
passende trådantenne og jordledning, men 
da hadde det ikke vært mulig å bruke 
Bird.  Her gjenstår mye testing og eks-
perimentering. 
 
Det eneste som skiller antenneuttaket fra 
de 500V DC er kondensatoren C20 på 
2000 pF. Her ligger det en potensiell fare 
hvis kondensatoren får gjennomslag. En 
vanlig sikkerhetsforanstaltning er å sette 
en hf-drossel mellom antenneuttaket og 
jord. Hvis høyspenningen finner veien ut 
hit går sikringen i kraftforsyningen, og 
faren er borte. Dette ble anbefalt utover 
50- og 60-tallet. Under krigen ble kanskje 
slike farer ansett som uvesentlige 
sammenlignet med det å bli skutt av 
Gestapo. 
 
Pi-filtret. 
Senderen har det vi i dag kaller et helt 
vanlig pi-filter med to dreiekondensatorer 
og en tankspole. Men var det vanlig i 
1942? Jeg har studert litteraturen fra den 
tiden og ikke funnet noe om denne 
metoden å tilpasse en sender til en 
antenne av tilfeldig lengde. Pi-filter som 
filter betraktet var kjent før krigen, men 
jeg holder muligheten åpen for at det var 
John Brown som var den første som 
brukte det på denne måten. I så fall 
fortjener han stor kreditt for dette. 
 
Kraftforsyningen 
Denne skal forsyne både senderoscillator 
og mottaker med 250V, PA-trinnet med 

500V, 6,3V gløding og en HT- på noen få 
negative volt.  
For å få til 250V og 500V samtidig, med 
en forholdsvis vanlig radiotransformator 
trengtes 2x250V i sekundæren. En selen 
brolikeretter koblet mellom ytterpunktene 
gir 500V ut. Den ene grenen av broen 
kobles til jord via en 500Ω motstand, og 
de 250V taes ut fra sekundærspolens 
midtpunkt. HT- hentes mellom jord og 
nevnte 500Ω motstand. 
Jeg hadde ikke i farten en slik 
transformator, men løste problemet med å 
bruke en som bare hadde 250V-vikling, 
doblet denne med et par dioder og 
kondensatorer, og kunne trekke ut begge 
høyspenningene fra dette. Med elektro-
lyttkondensatorer i kretsene stiger spenn-
ingene betraktelig (√2), men synker noe 
igjen når det trekkes strøm. 
 
 
Testing av senderen. 
Her gikk jeg skrittvis frem og startet med 
oscillatoren. En og annen koblingsfeil ble 
oppdaget og luket bort, og ganske raskt 
viste det seg at den svingte meget villig. 
Jeg har en liten samling gamle krystaller 
(moderne krystaller må ikke brukes) som 
går på 80 og 40m som grunnfrekvens. 
Alle disse viste seg til min glede å være i 
orden. De ga litt variabelt utgangssignal 
uten at det er noe problem.  
En smule nervøs koblet jeg så på 500V 
(700V før nøkkel trykkes). Ingenting galt 
skjedde.  
Jeg gikk gjennom testprosedyren i 
instruksjonsboka: Satte funksjonsvend-
eren i stilling T (Tune) og fikk fine utslag 
på gitterstrøm både for oscillator- og PA-
rør. Det er beviset på at senderen ”er 
med”. Katoden på PA-røret er da jordet 
via 400 Ω. Først når venderen settes i S 
(Send) legges katoden direkte til nøkkelen 
og så til jord. Da må antenne eller 
kunstantenne være påkoblet. Alt dette 
gikk uten problemer, tuning av anode-
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avstemningskondensatoren i Pi-filtret ga 
fine dip i strømmen gjennom PA-røret. 
 
Så var tiden kommet for å teste den på 
lufta. Det ble i første omgang en ren 
funksjonstest. Jeg avtalte med LA3BI, 
Erling Langemyr (Oppegård) og LA9LT, 
Hans Sæthre (Rena) om at de skulle lytte 
på 3580 kHz. Begge to ga meg gode 
rapporter, men de kunne høre oscillatoren 
mellom nøkkelslagene. En kikk på Bird-
metret viste at ved åpen nøkkel gikk det 
ca. 1W ut på antenna. Ved nedtrykket 
nøkkel gikk 12W ut. 
Så var det tilbake til arbeidsbenken igjen. 
Jeg fant ut at ved å detune anodekond-
ensatoren i oscillatoren forsvant den ene 
watten. Så monterte jeg inn en større 
dropmotstand i kraftforsyningen og fikk 
dempet de 250V fra 300 til 200V. 
 
En litt mer realistisk test. 
Fredag den 13. april kl. 0915 ble den 
første qso gjennomført mot LA3BI. 
I mellomtiden hadde jeg laget meg en 
kontrollboks for eksternt å kunne slå 
oscillatorspenningen av og på, samt styre 
et koaksrelé for å flytte antenna fra sender 
til mottaker i en fart. Egentlig skal 
funksjonsvenderen på senderen gjøre 
dette, men jeg brukte jo ekstern mottaker 
(Autophon E-76) samt at denne venderen 
var så hard, knappen så liten og plass for 
fingrene mellom antenne- og jord-
terminalen på frontplata så trang at det ble 
veldig ubekvemt å betjene denne 
venderen. Med en original lang knapp, og 
original mottaker hadde dette forholdet 
blitt helt annerledes. 
Vi oppnådde toveis samband mellom 
Løten og Oppegård (170km). Forholdene 
var dårlige, signalstyrken begge veier 
varierte, men Erling kunne lese meg og 
jeg leste han. Han kunne ikke høre 
oscillatoren mellom nøkkelslagene. 
Tonen var stabil og pen. 
 

Sluttkommentarer. 
Selv om dette prosjektet tok 3 ½ år har 
det vært veldig morsomt og ikke minst 
lærerikt. Vi har på en måte kommet inn i 
tankegangen til konstruktøren. Han hadde 
et sterkt tidspress på seg, og vi må huske 
han laget en hel rekke radiosett for 
agentformål, både før og etter B2. Til den 
praktiske utføringen hadde han nok en 
stab med et velutstyrt verksted, men John 
Brown var hjernen bak kretsløsningene 
og sikkert også selve designet. Hver 
luftlomme inne i et gitt volum måtte 
utnyttes for å få et kompakt produkt. Han 
kunne rekvirere produksjon av spesial-
komponenter. Knappene for eksempel. 
Var det virkelig nødvendig å spesiallage 
disse? Ja, det var nok det. Det fikk jeg 
smertelig erfare når det gjaldt funksjons-
venderen. Jeg brukte som nevnt en veldig 
liten knapp der, fordi avstanden til 
instrumentet var så liten. (Resultatet av 
det var jo at jeg ble nødt til å lage en 
ekstern kontrollboks). En avlang knapp 
med eksentrisk plassering av hullet og 
derved større dreiemoment var det som 
måtte til. Derfor ble Berit-knappene slik 
de ble.  
Når settene var ferdig utviklet ble de satt i 
produksjon på Radio Communication 
Department, SOE Stonebridge Park. 
 
 
 
 
Til slutt vil jeg oppsummere de svak-
hetene med senderen som har åpenbart 
seg: 
 

1. Under sending svinger oscillatoren 
også når nøkkelen er oppe, og 
senderen stråler ganske kraftig. 
Dette var ikke operatørene klar 
over, og de utsatte seg derfor for 
unødig fare fra Gestapos peile-
stasjoner. 
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2. Oscillatoren kunne ved ukyndig 
betjening gå i selvsving og dermed 
ødelegge krystallet. Katastrofalt for 
stasjonen, nye krystaller måtte 
hentes fra England. 

3. Avstemningskondensatoren for 
oscillatorens anodekrets hadde 
250V på akslingen. Dette var berør-
ingsfarlig og medførte dessuten 
fare for kortslutning mot jord. 
Dessuten påvirket håndkapasiteten 
avstemningen. Akslingen burde 
vært laget av et isolerende mater-
iale. (han kunne sikkert ha rekvirert 
dette) 

4. Ved overslag i koblingskond-
ensatoren mellom utgangsrørets 
anode og Pi-filter ville 500V DC 
komme rett ut på antenna. Direkte 
livsfarlig for operatøren. Dette 
kunne vært avhjulpet med en hf-
drossel mellom antenne og jord. 
Sikringen ville da gått. 

 
 
 Alt dette til tross, 3MkII, B2, Berit var et 
fantastisk sett. De kritiske kommentarene 
er vel egentlig etterpåklokskap. Settet ble 
med stort hell brukt operativt fra 1942 og 
i mange år etter krigen. Det brukes av 
entusiaster enda! 

 
Referanseliste: 
Portable Transmitting and Receiving Equipment Type 3.MK.II (Description and operating 
instructions) SOE 1942. 
The Amateur Radio Handbook, 2nd edition, 1940 (RSGB). 
Handbook of Wireless Telegraphy 1938, Vol I and II, Admirality. 
Wireless for the Warrior, Vol 4, Louis Meulstee and Rudolf Staritz with Jan Bury, Erling 
Langemyr, Tor Marthinsen, Pete McCollum and Antero Tanninen. 
Wireless World, January and February 1982, Clandestine radio – the early years, by Pat 
Hawker. 
Hallo Hallo 104, s. 23: 3 MkII, BMk.II, B2 eller “Berit” av Tore Moe. 
Hallo Hallo 106, s.22: Berit-prosjektet, rapport fra nr. 2, av Tore Moe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komponentlisten fra håndboka. 

   Hallo Hallo nr 11820



 
 

Tritet-oscillatoren som beskrevet i "The Amateur Radio Handbook" 1940. 
 Ikke helt identisk med B2-oscillatoren, men svært lik. 

 

 
 

Slik kan man lage 250 og 500V samtidig. John Brown innførte  
dessuten en 500 ohms motstand mellom likeretterbro og jord for å få Ht-.
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Berit-senderens skjema slik den er i selve håndboka. 
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Fra Berit-prosjektet, sluttfasen  

Chassis u/spoler og rør 

Under chassiset.

(foto: Tore Moe)
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Chassis sett forfra, knapper er påsatt for testing.

Chassis sett fra siden, med utgangs- og nøytraliseringskondensatorene.
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Målebro med vendere. Denne står montert over instrumentet.

Slik ble den innvendig, med to stk Eddystonekondensatorer i Pi-fi ltret.
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Den ferdige sender montert i sin boks.

Testoppstilling med Bird-wattmeter og dummyload på arbeidsbordet.
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Bird slår ut.

Slik ser det ut i min shack: med Berit-senderen til venstre, Autophon E-76 på bordet, og diverse power-
suppy, frekvensteller og kontrollboks. 
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 Sven Dyppel hadde en stor to-siders annonse 
i julenummeret (HH116), hvor han averterer 
hele sin samling til salgs. Det var mest radioer, 
fra 20-30 tallet, masse plater (78, LP og EP), 
mye bøker (musikerbiografi er, platekataloger, 
radiobøker og blader) og mange rariteter. Vi 
vet jo at markedet for selv sjeldne kringkast-
ingsmottakere er veldig tregt nå for tiden, så i 
mars tok jeg en telefon og spurte hvordan det 
gikk. Noe var solgt fortalte Sven, men veldig 
mye var igjen. Det ble til at vi avtalte at jeg tok 
meg en tur hjem til han for å se på det. 
Det ble en hyggelig opplevelse. I hyllene hans 
sto radioer på rekke og rad. Her var det intet 
skrot, bare nydelige apparater som ville innbrakt 
mange 10-tusener for noen år siden. Så hadde 
han en stor platesamling. Det spesielle med 
dem var tilstanden. Jeg vil si ”mint condi-
tion”. De fl este hadde rett og slett aldri vært 
spilt. Sven fortalte at han siden 50-tallet kjøpte 
plater som om det var til en frimerkesamling. 
Jeg glemte å spørre om han kjøpte to av hver, 
en til samlingen og en til å lytte på. Slik tror 
jeg det må ha vært. Det ble så jeg kjøpte av 
han hele hans Arthur Rubinstein samling, noen 
tyske fra krigen og en hyllemeter bøker. 
 

Hjemme hos Sven Dyppel (509) 
(foto: Tore Moe)
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”Hører ikke”

Forsamlingen må rope høyere. 

(foto: Michael Andersen)
Fra auksjonen 24.03.12  
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Et skjønnsomt utvalg gamle saker.

Mye ex-tyske deler gikk for høye priser.
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Objekt 263, Philips Matador II, kr. 450,-

Per Kyllo (197) fra Stjørdal og Jens Åløkke A. Pedersen (1365) fra Danmark.
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Forsamlingen studerer sakspapirene.

Tor Modalen takkes av formannen for fl ere års kassererarbeid.

(foto: Tore Moe)
Årsmøtet 24.04.12   
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Arnfi nn Manders (3) gratuleres av formannen med 80-års dagen.

Roar Veum (759) fra Oslo og Ole Kristian Kristiansen (2524) fra Spydeberg. 
 Roar Veum ble valgt som ny varamann til styret.
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Bjørn Christiansen (1086) har gjort en stor jobb i NRHFs skipsradioavdeling.

Her ved vår Skanti skipssender. 
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Jadda, her er vi i gang igjen med 
årets andre hjørne og håper selvfølgelig 
at så mange som mulig leser det vi 
klarer å knote ned på papiret, og håper 
at utvalget med stoff og artikler treffer 
de fleste av dere enten det nå er med 
mikrofoner eller rare radioer eller noe 
helt annet som interessen går i.  
 
På fjorårets høstauksjon opplyste jeg 
dere om at Hanne Kari Fossum fra 
Schrødingers Katt på NRK 1 hadde 
kontaktet meg angående å lage et 
intervju om litt radiohistorie i 
forbindelse med en reportasje de skulle 
lage om at antennemasta på Vigra 
kringkaster skulle rives. 
Det ble avtalt å møtes i lokalene våre 
på Oppsal en torsdag morgen, så jeg 
måtte ta noen timer fri fra jobben. Hun 
og en fotograf møtte opp og etter en 
lang prat og omvisning i lokalene og 
museet satte vi i gang. Vi holdt faktisk 
på i 2 timer, og dette innslaget skulle 
sendes i november etter at 
antennemasta var revet, fordi de ville 
også ha med den begivenheten i 
programmet. Opptaket fra Oppsal varte 
vel i ca 5 minutter, og ble bra synes 
jeg. Dere kan selv se og bedømme det, 
da det faktisk ligger ute på Google. Søk 
på navnet mitt; Tor van der Lende, og 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
scroll nedover til : Norsk Radiohistorie, 
video- NRK skole og her er det et bilde 
av en rød Kurer. Klikk på dette og se 
det som ble sendt på Schrødingers katt 
i november om dere ikke har sett det 
når det ble sendt. 
 
Den Amerikanske radioen jeg skrev 
om i forrige nummer vi ønsket å gi bort 
til en ivrig restauratør er i de beste 
hender. Det var nemlig bare en som 
meldte sin interesse, og det var Jens 
Haftorn, medlem nr.11 som ble den 
lykkelige eier, og ettersom han fortalte 
på årsmøtet, er allerede den første 
artikkelen klar forhåpentlig til dette 
nummer. So, eat your hearts out, alle 
dere andre som ikke var interesserte. 
 
Årsmøtet ja, det gikk over all 
forventning og det skrives om dette et 
annet sted i bladet. Men, vi har dårlig 
med møteprogram utover høsten, så 
hvis det er noen av dere som har 
forslag til en tirsdagskveld aktivitet, 
enten i lokalene våre eller i 
nærområdet, Akershus, kom med 
forslag, så kanskje vi kan gjøre et 
opplegg. 
Vårauksjonen ble en suksess, og ga 
bra med penger i kassa til foreningen 
da vi hadde fått en del ex-tyskt utstyr 
fra en gammel kollega av meg. 
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ELVIS IS BACK 
Eller Våre Vakre Mikrofoner 
Av Tor van der Lende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shure er et velkjent navn når det gjelder mikrofonen, og her har vi selve ”rosinen i 
pølsa”, en Shure 55 S modell, eller Elvis mikrofonen den ble kalt. Originalen til 
denne het modell 55, og ble første gang produsert i 1939, men denne var en del større 
enn den senere 55 S, som først kom i 1951. Produsenten het som nevnt Shure, men 
også Shure Brothers Incorporated, fra Chicago, Illinois. Modell 55 S var /er en 
omnidirektional Unidyne mikrofon, med 3 forskjellige impedanser som kunne velges 
med en bryter bak på undersiden, og hensikten med dette var at man da hadde mange 
muligheter med hensyn til kabellengde og forsterkeranlegg den skulle koples til. 
Stilling L = 30 – 50 Ohm, stilling M = 150 – 200 Ohm og stilling H = high, 100 
kOhm. Så det manglet ikke på tilkoplingsmuligheter. Bildene over er hentet fra 
Google og fra Scotty Moore`s side om denne mikken. De som ikke vet det, var Scotty 
Elvis første og faste gitarist i mange år. 
Bildene på de neste sidene er fra min egen 55 S mikrofon, som jeg var så heldig å få 
kjøpt for ca 25 år siden. Det var den gangen jeg reparerte radioer og annet elmateriell 
for en gammel radioforretning på Grünerløkka, som jeg kjente fra jeg var guttunge og 
bodde der selv. Denne butikken var et daglig samlepunkt for innehaverens gamle 
venner fra før i tiden, og jeg ble etter hvert kjent med de fleste. En av de var en 
gammel operettesanger som het Kjell, og han var med på en del show på 40- og 50- 
tallet, og han hadde da på 50-tallet kjøpt denne mikrofonen, og senere var det andre 
ting som kom i nærheten av hans lepper, og mikrofonen ble bare liggende til han en 

   Hallo Hallo nr 11836



dag spurte om jeg ville kjøpe den, og gjett hva jeg gjorde! Siden har jeg hatt den 
liggende på lur hjemme hos meg med original kabel og støvhette til å tre over. 
 

 
 

 
 

Frontdekselet tatt av og mikrofonkapselen ses over den lille impedans trafoen.  
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Mikrofonkapselen tatt ut og vi ser på baksiden er det et rundt deksel.                                        
 
Her ser dere impedansvenderen på 
undersiden og denne var skrutrekker 
operert.  
Denne mikrofonen kostet i 1951 
72,50 dollar, og i dag går de for 300 
dollar på bruktmarkeder. Dette er 
Shure`s mest kjente og lengst-levende 
mikrofon modell , og den produseres i 
dag , men da har den en on-off bryter 
foran, og med modell type 55 ST.  
Tilkoplingen er med en standard 
amerikansk 3 pins mikrofon-kontakt, 
og har en lang sort skjermet kabel.  
Serienummeret på min mikrofon er 
5537. 
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Radioer jeg har møtt 
Av Tor van der Lende 
 

Transistorradioer har det vært laget mange av siden transistoren ble oppfunnet, og de 
kan være artige å samle på siden de ikke tar så stor plass. Japan har jo i alle år 
tidligere vært lengst fremme på dette området, men nå er det mye rart som kommer 
fra Kina, men nå skal vi se på en ekte Japaner, en National Panasonic, modell T-350. 
Hi-Fi 2 speaker. 
 

 
 

Jeg har lagt en 6,3mm jackplugg foran for å se størrelsen på radioen, Det er ikke 
akkurat en lommeradio vi har her. 
 

 
 

Det er jo ganske tøft gjort å kalle denne for en Hi-Fi radio, med to så små høyttalere 
som antagelig ikke kan gjengi toner under 100 Hz. Men lyd er det i lange baner. De  
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som står bak merkenavnet National Panasonic er Matsushita Electric Industrial Co.  
Denne radioen ble produsert i 1964 og har 3 bølgebånd og 8 transistorer.  Båndene er 
som følger; mellombølge 535- 1605 kHz, kortbølgebånd 1; 3,2-8,0 mHz, 
kortbølgebånd 2; 8,5-22mHz. Dette var ganske stilig, sjelden vi ser slike bånd på en 
”vanlig” transistorradio. Så denne er tydeligvis produsert for det amerikanske 
markedet.  Her hjemme er vi jo vant til å se transistorradioer med lang og 
mellombølge.  
 

 
 

Som dere ser til venstre på bildet sitter det en vanlig dreiekondensator, og disse var jo 
i bruk i lang tid innen de oppfant den lille plastinnkapslede kondensatoren med 
plastisolasjon mellom de tynne platene.  
Øverst ser vi ferritt antenna med spoler viklet for mellom og kortbølge bånd 1, og 
teleskopantenna er for det andre kortbølgebåndet.  
Drivspenningen her er på 4,5v, og den har plass til 3 stk. 1,5v batterier av størrelse 
”D”, som tilsvarer de nest største runde lommelyktbatteriene vi har her. 
På høyre side på bildet sitter en liten skyvevender som er tonekontrollen, på venstre 
side sitter bølgevenderen, og foran øverst  på fronten sitter tuningen og ved siden av 
denne en ”fine tuning” knapp for bedre båndspredning på kortbølge. På høyre 
bildeside sitter også volumkontrollen og egne inntak for antenne og jord, samt to små 
jacksokler for ørepropper, slik at 2 stykker kan høre på radio med høyttalere utkoplet. 
Radioen måler 25 cm i bredden og er 13 cm høy. 
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Rare Radioer 
Av Tor van der Lende 
 

På vårauksjonen ble jeg tilsnakket av et medlem fra Hunndalen, Ingar Bergengen, 
som ga meg to små ”rare” radioer. Du skriver jo om rare radioer, så her skal du få 2 
stykker å skrive om, sa han. Disse var kjøpt på en flyplass i utlandet, jeg husker ikke 
nå hvor, men det spiller ingen rolle. 
 

 
 

Den ene ser vi her, og den er trill rund og er 12 cm lang og 5  cm i diameter.  Den er 
til å åpne på midten, og hva ser vi da? Jo, se selv 
 

 
 

 rett og slett en klokkereiseradio med teleskopantenne, og et klokke-display i glass 
som dukker opp midt i mellom de to halvdelene. 
Ser vi på klokka, har jeg en mistanke om at denne aldri har vært stilt, og nå viser dato 
for når den enten ble laget eller kjøpt. Dette er en ren FM radio med manuell søking 
og det sitter også en liten høyttaler der. 
Morsom sak. Den andre radioen kommer i neste nummer. 
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Vi var der; besøk hos Erling Neby. 
Av Tor van der Lende 
 

 
 

Tirsdag 14. februar hadde vi vært så heldige å få besøke Erling Neby og hans Hi-Fi 
lytterom med tilhørende utstilling av Hi-Fi utstyr for ”voksne” og dette var vel selve 
perleporten til Hi-Fi himmelen. Det tror jeg de fleste av oss var enige i. Erling har 
samlet utstyr i mange år parallelt med at han har vært importør av klassisk utstyr, så 
som McIntosh, Marantz, Quad, Geneva, og ikke å forglemme dagens populære Tivoli 
radioer. 
 

 
 

En hylle med litt historisk ”småsnacks” 
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Vi ble møtt av en entusiastisk vert etter hvert som vi kom, og ble ønsket velkommen 
inn i herligheten. Det var rundt 15 medlemmer som kom, og andektig gikk rundt og 
beskuet gamle rørforsterkere og digre amerikanske høyttalere og et eget rom med 
platespillere.  
 

 
 

Dessverre ble det litt vanskelig å ta gode bilder siden det var motlys fra alle hyllene, 
men lekkert var det.  
 

 
 

En meget andektig lyttende gjeng til Erlings kunnskaper i lydens verden. 
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Med dette foran oss var det bare å sitte rolig og bli lydmessig ”massert” med 1,2kW 
bassforsterkere fra McIntosh, og med VU metere på størrelse med en 17” dataskjerm. 
Dette var helt rått, høyttalerkablene til de to store bassene i kassene var tykke som 
haveslanger. 

 
Nærbilde av en av 
høyttalerkassene av merket 
JBL med 2 stk.18” bass-
elementer. Vi kjente fysisk 
lydtrykket på kroppen når 
Erling satte på en CD og 
dro till med litt volum. Det 
er nok bare et fåtall av oss 
som har plass og økonomi 
til å anskaffe slike 
gigantiske høyttalere. Men 
fy flate å det låt…… 
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Måtte bare ha med beviset på effekten som var tilgjenglig. 
 

 
 
Her må jeg bare legge inn et bilde av drømmemikrofonen min 
som sto i en av hyllene til Erling. Dette er en RCA 
båndmikrofon som var mye brukt som studio og kringkastings- 
mikrofon på 40- og 50- tallet. Vi har vel alle sett gamle bilder 
av Bing Crosby og andre sangartister foran en slik mikrofon, og 
for ikke å glemme; Elvis. 
Vi ble godt traktert av Erling med kaffe og mineralvann og 
lækre wienerbrød.  Dette var virkelig en aften å leve lenge på. 
Etterpå dro vi alle litt mindre kjekke til våre små hjemme-
stereoanlegg. Men med en erfaring rikere. 
Til informasjon til dere som vil vite mer om hva Erling 
importerer, gå inn på Google på Neby Hi-Fi consept. 
Vi takker Erling for besøket og håper å få komme igjen. 
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Som vi ser, blåser Nipper i gamle grammofoner, han begynner vel å bli lei alle de 
grammofonene han har blitt avbildet med gjennom et langt liv! 
 
Jeg har tidligere etterlyst om noen eller en av våre medlemmer med denne interessen 
kunne tenke seg å lage en fast spalte om grammofoner og fonografer, da det er 
mange, flere enn vi tror, som er interesserte i dette emnet. Så sett de små grå i gang 
og del litt kunnskap med oss andre som gjerne vil vite litt mer om dette emnet. Hva 
ville for eksempel en radiostasjon ha gjort om det ikke fantes grammofoner og plater? 
 

Så koselig kan det være med en fonograf og en 
pen jente på fanget, men det er vel ikke så mange 
av dere som har en fonograf, men en pen jente har 
dere vel sikkert på lur! 
 
Da har vi en lang sommer foran oss, og regner 
med at de fleste av dere tar det litt langsommere 
med hobbyen vår hvis været skulle bli godt og 
varmt, men blir det kulde og regn, nøl ikke med å 
fyr opp loddebolten. 
 
 
 
God sommer til dere alle, hilsen meg. 
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Silvertone gulvradio type 628   

Av Jens Haftorn (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det obligatoriske før bildet. 

Hver gang nytt Hallo hallo kommer i postkassen leses det fra perm til perm. Alltid 
interessante artikler. Så også denne gangen. 

 Riktignok var det salgslisten som fikk meg til å ta en tur opp i foreningslokalene, for jeg 
skulle kjøpe noen kondensatorer. Jeg hadde jo sett Tors kunngjøring om en amerikansk  
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gulvradio i bytte mot en artikkel om restaurering av denne, men tenkte jeg hadde nok 
radioer, også noen amerikanske gulvradioer. Men siden jeg først var der, var det jo greit å 
ta en titt. Innmaten og høyttaleren var tatt ut, og knappene manglet. Den viste seg å se litt 
uvanlig ut. Det er en Silvertone type 628, og den har europeisk (Eller kanskje norsk?) 
skala med stasjonsnavn! Svært uvanlig på en amerikaner. Dessuten har den 
forhåndsinnstillinger av en for meg ukjent type. Jeg har en 1937 Silvertone bordradio med 
forhåndsinnstillinger, men de er av en annen type. Av utseende vil jeg datere den til 1936. 
Den havnet selvfølgelig i bilen. 

Dagen etter var det et aldeles nydelig vær, så kabinettet ble tatt ut av bilen og jeg tok de 
obligatoriske ”før”-bildene. Allerede i foreningslokalene så jeg at den skjellakkpolerte 
kassen ikke måtte pusses opp. Første bud er alltid å bevare original overflatebehandling 
om overhode mulig. Men en god vask trengtes. Høyttalerstoffet så meget pent ut, så platen 
med stoffet ble skrudd ut for ikke å bli tilsølt. Man skal alltid vaske lakkerte overflater 
med forsiktighet, og la de være våte kortest mulig tid. Derfor tar jeg en flate av gangen og 
tørker godt med papir etterpå. Da ser en om det ble rent, og om ikke, så gjør en det en 
gang til. I dette tilfelle holdt det med to omganger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Før toppen ble rengjort. 

Og da viser de seg, disse obligatoriske malingsflekkene. At noen aldri kan lære! Det er da 
ingen jobb å dekke til gjenstander før tak og vegger skal males? I dette tilfelle holdt det å  

   Hallo Hallo nr 11848



pirke av alle flekkene med neglene. Bare nederst på en spile foran høyttaleren måtte jeg 
bruke skalpell. Det var en stor malingsklump.  Men jeg fikk skåret den tynnere og tynnere 
til bare lakken var igjen. 

Deretter måtte lakken få litt mat. Det er sikkert mye som kan brukes her, men jeg bruker 
en blanding av vaselinolje og renset terpentin i 50/50-blanding. Overflaten skal mettes, 
slik at blandingen kan trenge inn i alle lakksprekker. Mens det fortsatt er våt overflate, 
smører jeg inn med Owatrols teakolje. Da dras denne litt tykkere oljen seg inn i sprekkene 
av den forrige blandingen. Etter kort tid, 5-10 minutter tørres alt av med tørkepapir (som 
brennes eller legges i brannsikker beholder etterpå). Så blankes overflaten med et mykt 
tørkle/poleringsklut. Det er viktig at oljen ikke tørker på overflaten, for da blir det en stygg 
hinne som må fjernes med løsemidler, og da går originallakken også. Senere kan kassen 
poleres med voks. 

Høyttalerbaffelen  med originalstoffet på så rimelig pent ut. Stoffet var helt, men siden det 
var et brunt belegg på kabinettet, var nok ikke stoffet særlig renere. Det er også en flekk på 
det. Før rengjøringen av stoffet, limte jeg det ekstra godt fast med hvitt trelim. Jeg ”listet” 
rundt stoffet med lim og gned det godt inn. Dette vil ikke bli synlig, for jeg passet på at 
limingen ville bli skjult av åpningen i kabinettet. Om en vasker stoffet uten å lime det fast 
først, vil det opprinnelige limet oppløses og stoffet løsne. Ikke alltid et problem, men om 
en venter til det tørker før det limes på på nytt, har det sannsynligvis krympet og blitt for 
lite. Jeg bruker ikke alltid samme rengjøringsmiddel. Her brukte jeg sterk Super 10-
blanding og sprayet på til stoffet ble gjennomtrukket. Gned så forsiktig på stoffet med 
hendene, og gned fra begge sider i høyttaleråpningen. Stoffet ble svært løst i fisken, så det 
ville være lett å lage et hull. Jeg gjorde dette i badekaret, og fargen på gørret som rant ned 
i karet var ikke pen! Sendte en tanke til de stakkarene som hadde inhalert noe av dette 
først! Dusjet deretter av stoffet med litt mild dusj fra hånddusjen. Lunkent vann, og holdt 
på til vannet som rant av ble rent. Derfor er badekar fint pga. den hvite bunnen. Tørket 
deretter godt av for- og bakside med myke skraphåndklær, og la baffelen flatt på 
varmegulvet til tørk. Gulltrådene skinte igjen etter at stoffet tørket, og det ble stramt og 
fint over åpningen. Den stygge flekken forsvant ikke. Jeg får se på den senere.  

Jeg har en bok om Silvertone radioer fra 1928 til 1942, samt en bok om amerikanske 
konsollradioer, så jeg regnet med grei identifisering. Men den står ikke i noen av bøkene. 
Heller ingen bordmodell med samme skala sto i listene. Typebetegnelsene i bøkene er 4-
sifret, men denne har bokstav og 3 sifre. Så den enkleste oppgaven blir kanskje den 
vanskeligste. 

Så blir det innmatens tur, og der også, en god vask først. ”Noen” har arbeidet på den. En 
stor elektrolytt er skiftet ut med en prangende orange type, og ny utgangstrafo er limt oppe 
på den originale med dobbeltsidig tape! Men først altså, en god vask. 
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Stempelmerkene tyder på at radioen er solgt ny i Norge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

…og så kom malingsflekkene frem. 
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Typebetegnelsen. Om trykken er snill, kan du lese at det står Finnmark på skalaen. 

 

                                             Fortsettelse følger når jeg har kommet videre med prosjektet.. 
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Brownie Wireless Crystal Set No-2 
Av Erik Steen  (561) 

 
 
Brownie settene ble produsert som 3 
nesten identiske utseende modeller i 
perioden 1924-27. 
Nr 2 er trolig fra ca 1925-26. 
Felles for disse Brownie settene er at de 
ble levert med en kortslutningsbøyle i 
bøssingene merket Loading Bridge: Med 
denne inne kunne en avstemme apparatet 
til MB stasjoner med den innebygde 
antenne-glidespolen. Ønsker en å benytte 
LB stasjoner tok en vekk bøylen og satte 
inn spoler i bøssingene. 
Settet jeg har er i sort ebonitt og er utstyrt 
med original krystall, samt tidsriktig spole 
laget av Gambrell Bros. Ltd, som var en 
av flere leverandører til bl.a. Brownie på 
1920 tallet. 
 
Forøvrig hører det med til den engelske 
radiohistorien at før 1922 kunne enhver 
produsere radio og krystallmottagere etter 

eget forgodtbefinnende. Som følgen av 
dette ble det solgt produkter som ikke 
fungerte tilfredsstillende på de tidligste 
engelske radiostasjonene. 
 I 1922 ble det besluttet at alle 
produsenter skulle tilfredsstille 
myndighetenes (PMG/GPO) standardkrav 
til mottagere. Beviset på at produktet 
oppfylte kravene var et BBC merke som 
skulle trykkes/graveres/preges på 
apparatene. Det fantes i perioden 1922-27 
tre merker som alle er litt forskjellige. 
Merket til venstre dekker perioden 1922-
24. Det i midten perioden 1924-25(27), 
mens merket til høyre er for perioden 
1924-27. At det er en overlapping mellom 
disse to merkene skyldes bl.a. at BBC 
merkingen ble avviklet som krav allerede 
i 1925, mens produsentene fortsatte 
likevel å bruke de to siste merkene helt 
frem til 1927. 
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Ny bok: Do what you don’t dare to do 
Av Tage Fischer Holst 

 

Illegalt radiosamband mellon 
 Danmark og England 1943-45 

 

Tage Fischer Holst med kodenavnet ”Joseph”, tjenestegjorde som radioagent på 
Sjælland under okkupasjonen. Han var ansvarlig for det hemmelige 
radiosambandet mellom Danmark og England. Sambandet ble benyttet av 
motstandsledelsen og etterretningstjenesten. Radiooperatørens daglige gjøremål 
og alle hans risikoer blir beskrevet. Spesielt er peiling og vakthold omstendelig 
behandlet.  Ellers er koder, sendeplaner, hurtigsendere og mye annet innen 
området til en radioagent beskrevet. Et appendiks med supplerende opplysninger 
spesielt av utstyret, er utarbeidet av Lars Peter Sørensen. 
Boken er på 122 sider med mange illustrasjoner. Den kan kjøpes på nettet  
www. minegenbok.dk og koster DKR 128,- pluss forsendelse. Format 14,8 x 21 
cm. Som det fremgår av tittelen er boken skrevet på engelsk. Grei og lett å lese.  
 

Erling Langemyr 124, LA3BI 
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Meget spesiell Marconi morsenøkkel fra
tidlig på 1900-tallet. Inne i eikeboksen
befinner det seg funksjonsvender som
kunne skifte mellom CW (continous
waves), ICW (interrupted continous
waves, morse uten beatoscillator på
mottakersiden) og TEL (telephony).

(Foto: Jørgen Fastner)

Våre morsenøkler

Silvertone, en imponerende uamerikansk stasjonsskala.(Foto: Jens Haftorn)
Skiltet viser at nøkkelen har vært brukt i Danmark, muligens på en

Poulsen lysbuesender eller tidlig rør-sender. Sannsynligvis det første.

Silvertone chassis før restaurering.(Foto: Jens Haftorn)



ISSN  0801-9800

HALLO  HALLO
MEDLEMSBLAD FOR NORSK RADIOHISTORISK FORENING
NR. 118(2/12)                      28.ÅRGANG                                 MAI 2012

Rolf Otterbech med objekt 274, Telefunken bakelittradio, tidlig 30-tall.
(Foto: Michael Andersen)Foreningens restaureringsprosjekt havnet hos Jens Haftorn. (se HH117 s. 33, og

artikkel i dette nr.) Det er en amerikansk «Silvertone» 1936. (Foto: Jens Haftorn)




