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Hendt siden sist
Av møter og felles aktiviteter utenom de vanlige drop-in møtene på tirsdager, har det kun
vært turen til Brumunddal, og besøket til Rolf og Solveig Riise den 31. august. Meget
hyggelig, se mer om dette på s. 28-30.
Men mye annet har skjedd og skjer. Tor skriver om dette i sitt hjørne på s. 33. Fra vårt
gamle medlem Harald Henriksen (436) fikk vi donert en stor mengde historisk
radiomateriell, for det meste ex-tysk, da han flyttet til en mindre leilighet på sine eldre
dager. Ikke så lenge etterpå døde han, og de etterlatte ga oss da resten av radiosakene hans.
På sidene 7-10 ser vi en oversikt om hva dette dreier seg om. Se minneordene Tor har
skrevet på s. 43. Dette er materiell som vil bli solgt på auksjonene våre fremover.
Fra Morten Berg, sønn av Trygve Berg (57) som døde for en tid tilbake fikk vi melding
om at det fortsatt sto mye radio og Hi-Fi igjen i huset ved Hamar. På hjemveien fra Rolf
Riise kjørte vi innom der og satte merkelapp på en del som Morten kan selge på
auksjonen(e). Resten kunne foreningen beholde, og det ble tatt med til lokalene våre.
Trygve var en ihuga forsterkerbygger, og spesielt en rør-stereoforsterker med 2xEL509 og
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Lundahl utgangstrafoer vil bli tatt vare på av klubben. Rent arkitektonisk var det et
kunstverk som vi kommer til å ta bilder av og skrive om etter hvert. Prosjektet var
imidlertid ikke ferdigbygget, så der har vi en interessant og morsom utfordring. Håper
Morten finner dokumentasjonen på denne.
Bladet
Etter en del mas fra redaktøren gikk styret med på at bladet fra nå av skal trykkes i farger.
Det er en kjempeforbedring siden en stor del av innholdet består av bilder.
Og bilder ble det mange av denne gangen, med ikke mindre enn tre hjemmebesøk: Vidar
Hagberg i Fredrikstad, Geir Arild Høiland i Gausdal (like ved Aulestad), og sist nå til Rolf
Riise i Brumunddal.
Ellers er det veldig viktig at dere skriver artikler og tar bilder og sender dette til
redaksjonen. Husk at deadline for innlevering er 5. november.
Omslaget
På for- og baksiden ser vi bilder av spennende Vest- tysk spionutstyr fra 50-tallet. Det er
to stk trådopptakere (wirerecorders) i lommeformat. Lommene måtte være temmelig store,
men allikevel. Dette var antagelig verdens minste opptakere på den tiden. Mikrofonen var
skjult som et armbåndsur. (Minner om LeCarré og James Bond). Dette er fra den store
samlingen Vidar Hagberg fikk med seg fra Tyskland. Opptakerne er laget av firmaet
Protona og er bestykket med sub-miniatyrrør. Protona må da være beslektet med den
velkjente Proton Magnetofon?
Radiofabrikkene
Fra Torfinn Haugland fikk vi en notis og et bilde av det gamle fabrikklokalet til Østfold
Radio (Mascot) som antagelig skal brukes til noe annet. Se s. 52. Vi oppfordrer alle til å ta
tilsvarende bilder.
Lytting på VLF (Very Low Frequency)
Dette er en utrolig fascinerende del av hobbyen vår. På den delen av spektret som ligger
under langbølgen foregår det ganske mye, både av menneskeskapte signaler og fra
naturens egen radio. Jeg planlegger en egen artikkel om dette tema på et litt senere
tidspunkt, men vil allerede nå nevne at den berømte Alexandersongeneratoren SAQ, i
Varberg ved Gøteborg vil sende cw den 24. oktober og 24. desember. Frekvensen er 17,2
kHz. De som har muligheten bør prøve å få med seg dette, og få et qsl-kort hvis man
sender dem en lytterapport. Ta en titt på deres nettside for nærmere detaljer.
Bergen kringkaster LLE-3
De holder på, og den 5. september sendte de på 5895 kHz USB. Jeg tror jeg hørte dem, det
var i så fall første gang jeg hørte musikk over SSB. De sender med 45 watt. Lytt litt på
denne frekvensen og se hva som skjer. 1314 kHz følger snart. Lytterrapporter kan sendes
til styret@bergenkringkaster.no
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Ny bok fra Peter Jensen
Wireless at War, pris £27 inkl. porto. Den kan snart bestilles via Radio Bygones på nettet.
Boka inneholder blant annet en del stoff om norske radioagenter og deres utstyr under
2VK. Redaksjonen har dessverre ennå ikke fått boka, men den vil bli omtalt så snart som
mulig.
Rogaland
Leif Vinningland, 4387 Bjerkreim, ønsker å starte en lokal avdeling av NRHF. Han kan
kontaktes på tlf 92437706 eller vinnleif@online.no (se også s. 51)
Da gjenstår det bare å ønske alle sammen en god høst! TM

En gang for lenge siden monterte man transistorer i transistorholdere.
Høstprogrammet 2013
8. oktober kl. 19.00: Radiodoktorene kommer. Ta med dine problemradioer til lokalene
og få hjelp av Tor van der Lende (rør-radioer) og Roar Veum (transistor-radioer før 1980).
15. oktober kl. 18.00 (!): Nettverk for radiohoder (engelsk tittel: Networking for
Radioheads). På dette foredraget/kurset går vi gjennom og forklarer datanettverk sett fra
en med radioteknisk bakgrunn. Legger også opp til praktiske øvelser på hvordan koble til
nett med forskjellige enheter. Ved Roar Veum og Ole Kristiansen.
19. oktober: Høstauksjon på Gran skole. Auksjonsliste er vedlagt dette nr.
12. november kl. 19.00: Nytt besøk hos NRKs historiske samlinger på Alnabru (Oslo).
Der blir vi nok aldri ferdige. Jens Haftorn er vert.
3. desember: Utsendelse av bladets julenummer. Møt opp til pakkedugnad!
10. desember kl. 19.00: Julemøte i lokalene med visning og demo av selvbygg.
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Gavepakken fra Harald Henriksen, LA8VD
(Foto: Tor van der Lende)
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Ahlert Horn, en glemt kjendis?
Av Erik Steen (561)
Hørte først navnet hans da jeg begynte å jobbe som reparatør hos Pet Radio & Elektro i
Drammen 1962.
Han hadde startet et elektrofirma i byen etter krigen og drev det trolig frem til slutten av
1950-tallet. Navnet ble av og til nevnt i lokalpressa uten at jeg festet meg særlig ved det.
Midt på 1990-tallet ble jeg kontaktet av en person som sa han hadde kjøpt huset til Horn
fra arvingene. Han sa at det fantes en del radiomateriell som stod i et uthus på
eiendommen. Det var mye skrot, men også en del spolesatser, rør og radiohåndbøker. På
veggene i uthuset var det festet mengder med QSL kort stillet til LA2Q/Ahlert Horn.
Mange av kortene fra 1930-tallet var pene, så jeg kjøpte skrotet og kortene for en rund
sum. Siden har kortene ligget i en skuff inntil jeg nylig kontaktet Hallo Hallo for å høre
om de var interessert i å publisere noen av dem i bladet. Jeg ble da anmodet om å finne ut
litt mer om personen A. Horn. Det har jeg gjort og fikk meg noen overraskelser!
Han ble født 1904 i Hokksund og døde 1983 i Drammen, hvor han bodde og virket
mesteparten av sitt liv. Lite om ham er kjent før navnet dukker opp på slutten av 1920tallet i forbindelse med radioamatørvirksomhet i Drammen. (Det tidligste QSL kortet jeg
fant til LA2Q er fra 1931) Omtrent på dette tidspunktet har han og Trygve Raabe (LA3B)
snakket om å danne ”Section Drammen” i NRRL. Dette ble stadfestet i 1932 og A. Horn
ble valgt som leder. I Drammen fantes en person, Ragnvald Hansen som tidligere hadde
grunnlagt Hansen Vakuumrør. Han hadde lært å bygge radiorør i utlandet og leverte
faktisk senderør til Marinen, men kom senere til å spesialiserte seg på neonrør til
lysreklame.

Hjemmefrontens hemmelige ledelse
Hallo Hallo nr 123

11

Med Hansen's "custom made" radiorør lagde gruppa, som stort sett besto av A. Horn
LA2Q, G. Bergsland LA2N, T. Raabe LA3B og O. Vinnes LA8V, en stasjon som gikk på
5m båndet. De lagde flere store 6-8 rørs mottakere og forsøkte seg også med
bildeoverføring. Som en kuriositet kan nevnes at A. Horn i 1935 fikk lov av Televerket til
å bruke 1000 watt AM. Senderen ble bygd, men lite benyttet, da det alt den gang ble store
BCI-problemer for Drammensborgerne når senderen var i bruk. Gruppa ble regnet som
teknisk svært dyktige i sin tid.
Så kom krigen og under denne gjorde amatørene fra Drammensgruppen stor innsats i
"illegal virksomhet" for fedrelandet. A. Horn var fra 1943 til 1945 distriktssjef for Milorg
D-14.1 i Nedre Buskerud. Ved fredslutningen ble det tatt bilde av ledelsen i D-14.1 i fob.
med overtakelsen av Drammen by.
Kunngjøring i DT&BB 9. mai, sitat: "Hjemmefronten kunne ikke måle seg med de lokale,
tyske tropper i antall (5100 mann) eller styrke, men var godt organisert”. Fra det lokale og
meget hemmeligholdte distriktshovedkvarteret i en villa på Toppenhaug kunne A. Horn
kommandere sine mannskaper; ca. 250 kvinner og menn i stab, samband, kurertjeneste,
transport, etterretning samt avlytting og det samme antall i viktige off. bygninger. "Gutta
på skauen" stilte med 50–60 mann. Maktovertakelsen gikk smertefritt."
17 mai 1945 ledet A. Horn ca 900 mann fra "Hjemmefronten" i en æreparade på Bragernes
Torg i Drammen.
Etter krigen skulle ikke A. Horn hvile på laurbærene, men startet som nevnt et firma for
salg(rep?) av elektroprodukter. I tillegg til dette hadde han overskudd nok til å ta diverse
verv, bl.a. som leder av Norges Røde Kors Hjelpekorps operasjonssentral på Golsfjellet
("Redningssentral") i påsken gjennom flere år.
Han var også den første distriktssjefen i Vest Oppland Heimevernsdistrikt HV-06, med
Majors grad.

Redningssentralens operasjonssentral
12
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Hva mer hadde han tid til?
Ombudsmann for ulvearbeidet i Norsk Speiderguttforbund 1937 - 1952. Formann i merkeog gradskomité før krigen. Kretsleder gjennom 17 år i Buskerud krets Norsk
Speiderguttforbund.
Utmerkelser: Tildelt Den hvite lilje. Tildelt Sølvulven, 1948.
Mest kjent var han nok som ombudsmann for ulvungearbeidet, som takket være hans
innsats hadde stor fremgang, så Sølvulven var fortjent til "vår største ulv".
Dessverre har det vært vanskelig å finne personlige opplysninger om A. Horn, så jeg vet
ikke om, eller hvor lenge, han var aktiv radioamatør etter krigen. Han deltok visstnok
Drammengruppens 25 års jubileum i 1957. Da var det 30 senderamatører i Dammen.
kilder:
NRRL, DT&BB, Gutta på skauen, Drammen om Drammen, Eiker Arkiv og meg selv.
Et par av de qslkortene Ahlert Horn
fikk fra tyske
radioamatører før
krigen
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Gamle reklamefilmer reddet fra flammenes rov.
Av Fredrik Hildisch
For nesten 35 år siden ble 11 gamle reklamefilmer reddet fra å bli flammenes rov i
Radionette-bygget i Sandvika, sommeren 1978. Nå kan NRK bruke disse gamle
reklamefilmene, uten tidsbegrensning.
Radionette-bygget skulle sommeren 1978 fristilles for salg, men bygget ble imidlertid ikke
solgt dette året på grunn av lave priser på næringseiendommer i Osloområdet. Samtidig,
om høsten, slettet konsernledelsen i Tandberg de tre Radionette-selskapene i
firmaregisteret. Tandbergs Radiofabrikk ble som kjent slått konkurs julen 1978.
Radionette-bygget sto fremdeles tomt og var heller ikke solgt. Ledelsen i
Tandbergkonsernet hadde bestemt at alle arkiver i Radionette-bygget som var eldre enn ti
år skulle kastes eller destrueres. Eksportsjef Fredrik C. Hildisch i Radionette Norsk
Radiofabrikk brøt denne instruksen og reddet disse filmene og andre dokumenter, foto etc.
etc. Filmene, som var nitratfilmer og brennbare og samtidig nedbrytbar, deponerte han i
Norsk Filminstitutt. Det kan nå opplyses at tidligere eksportsjef Hildisch har
inngått avtale med NRK om at NRK kan bruke klipp fra Radionettes 11
reklamefilmer. Hans navn skal krediteres som rettighetshaver på rulleteksten i de
programmene som benytter klipp fra filmene. Den eldste filmen er fra 1933 og er med lyd
og heter "Det 8de underverk". Den yngste er fra 1958 - "Radionette revy". Den første og
klassiske Kurér reiseradio er selvfølgelig med i flere av filmene på 1950-tallet.
Hildisch mener at å inngå denne avtalen med NRK, kulturmessig er et riktig grep.
Radionette ble etablert 27. september 1927 av den 24-årige Jan Wessel, teknisk
selvlært, og samtidig lanserte han Europas første radioapparat for drift på lysnettet modellen Radionette R3. Det var en sensasjon. "Fabrikken" til Wessel var et pikeværelse i
Bygdøy Allé 67, Oslo. I april 1950 lanserte Wessel reiseradioen Kurér. Den ble en
bestselger, eksportert verden rundt og er i dag ett ikon.
Den norske radiopionéren Jan Wessel var eier av Radionette-selskapene frem til fusjonen
med Tandbergs Radiofabrikk, sommeren 1972. Wessel døde i august 1980. Hildisch var
Radionettes eksportsjef i mange år og ble ved fusjonen Tandbergansatt.
Jeg vedlegger bilde av to Radionette-radioer som er med i de eldste reklamefilmene fra
begynnelsen av 1930-tallet - Europamottageren 1933 og Kompass 1934. Bildene er fra
mitt historiske arkiv.
Kompass var den første norske radio med stasjonsnavn på skala. Tidligere var det bare tall
for frekvenser. Kompass var dessuten et godt navn, og det lå i tiden.
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Radionette Europamottageren, 1933

Radionette KOMPASS med belyst
stasjonsnavneskala, 1934

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tor Marthinsen sendte redaksjonen dette klippet fra Wireless World, July 1922:
Det viser at en av NRHFs grunnleggere, Kaye Weedon,
var aktiv både i Norge og internasjonalt allerede i 1922.
16
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Man tager hva man haver…
Av Tore Moe (002)
Når man skal bygge seg en radio eller et apparat trenger man noe å bygge det inn i. Ta
derfor en tur til kjøkkenet og se om det skulle finnes noe der som kan brukes. Pass på at
kona eller mor ikke ser deg, finn det du trenger, og skynd deg ned på verkstedet...

Matboksradio

Signalgenerator i Høyang kasserolle med lokk
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Besøk hjemme hos (1): Vidar Hagberg i
Fredrikstad og hans samlinger.
Av Tore Moe (002)

Vidar viser oss rundt i huset.
En dag i sommer tok Erling Langemyr og undertegnede turen til Fredrikstad og besøkte
vårt mangeårige medlem Vidar Hagberg (658).
Vidar er meget aktiv i foreningen, han driver sammen med sin mor Østfold
Bruktformidling i Fredrikstad, og har donert betydelige mengder radio- og elektronikkutstyr til NRHF. Han har fra langt tilbake en stor interesse for eksklusivt audio- og
opptaksutstyr, men samler på historiske gjenstander generelt. Vi ser han på de fleste av
våre auksjoner hvor han etter hvert nå er blitt en hard budgiver på krigshistorisk radioutstyr.
Tidligere i år skjedde det noe fantastisk: Fra en tysk entusiast kjøpte han en av de største
samlinger spionradioutstyr noen av oss har sett. Det var agentsett og utstyr fra like før
krigen og til langt opp i 70-80 tallet. Sakene var tyske (Abwehr), engelske (SIS, SOE),
amerikanske (OSS, CIA), russiske (KGB), øst-tyske (STASI), vest-tyske (BW) samt også
diverse apparater produsert i andre land. Det var koffertradioer, opptaksutstyr, bugs og
annet avlyttingsutstyr. Flere sikkerhetstjenester i Norge vil sikkert nikke gjenkjennende til
mye av dette.

18
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Dette er langt fra noen fullstendig oversikt, men vi forsøker å gjengi noen av de beste
bildene det var mulig å få tatt. Bildene på bladets forside og bakside er også fra hans
samling. Vidar ønsker på sikt å lage et museum ut av alt dette.

Mottaker m/1-rørs sender, antagelig fransk, før-krigs.

Meget tidlig i krigen sender og mottaker (SIS, UK)
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SE90/40, Abwehr agentsett 1938-42.

RT-1-B, CIAs første ambassade-sender, 1950.
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SP-15, mottaker og sender,
Bundeswehr 1958.

Bensinagregatet til AN/GRC-109
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STASI agentsett fra 1975, type HV A med hurtigsender.

Transistorisert bug for romavlytting og fyllepenn-mikrofon.
22
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Besøk hjemme hos (2): Geir Arild Høiland i Gausdal,
og hans militærhistoriske museum.
Av Tore Moe (002)
Geir Arild (medlem nr. 127) har vært offiser i forsvaret hele sitt liv, og er nå pensjonist og
har dermed bedre tid til å fordype seg i militærhistoriske tema. Han har en meget betydelig
samling av radioutstyr og elektronikk fra krigens dager og frem til 1980-tallet. Spektret er
vidt, med tysk og alliert utstyr fra 2VK, agentutstyr, illegalt og den kalde krigen. Hele
underetasjen i huset hans, samt en innredet 2. etg. i garasjen pluss diverse uthus på eiendommen er dedikert til hans samlinger. Han samarbeider med forsvaret, politiet, sikkerhetstjenesten og har gode kontakter blant veteranene fra Stay-Behind.
I undertetasjen er det meste plassert i reoler og montre, sortert etter kategori. Av plasshensyn her i bladet er det i denne omgang kun mulig å vise et lite utvalg av hans gjenstander.
Utvendig kan man ikke se at dette er noe museum, det finnes ingen plakat, og besøk kan
kun skje etter avtale. Anbefales.
Ta en titt på hans nettside: http://fykse.dnsalias.com/127/index.htm

Geir Arild himself, holdende reflektordelen av en agentantenne fra Trøndelag.
Funnet i skogen etter krigen.

Rack fulle av kommunikasjonsmottakere
av ulik årgang.

Hallo Hallo nr 123

23

Opptaksutstyr.

Agentsett og peileutstyr.

Sabotasjemateriell og annet fra 2VK.
24
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Hjemmefrontens radiomottakere.

Agentsettet FS-5000 fra Bundes Nachrichten Dienst (BND) 1980.
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Mottakeren til Mk XV, (SIS, 2.VK).

RTP8-SSB/3, fastfrekvens tx/rx, Checkoslovakisk produsert, 80-tallet.
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Clansman-set, RT-316, UK, 1976-2010.

Fra 2. etg. I garasjen.
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Besøk hjemme hos (3): Radioforhandler Rolf
Riise i Brumunddal.
Av Tore Moe (002)

89-åringen i Tandberg-rommet sitt.
Sist foreningen besøkte Rolf Riise var i 2004, altså for 9 år siden. Før det hadde det vært
fast tradisjon i mange år å holde høstmøtet i august hjemme hos Rolf og Solveig, men av
en eller annen grunn døde denne tradisjonen ut. Styret besluttet i år å forsøke å gjenta et
slikt besøk, og til Riises var vi velkommen, som alltid, og lørdag den 31. august dro vi dit.
Rolf er nå blitt 89 år, og tok hjertelig imot oss når vi kom. Hele styret, samt en 6-7 andre
hadde tatt turen. Det ble rundgang rundt i lokalene hans og kikking på alle de mange
hundre apparatene. For det meste før-krigs kringkastingsmottakere, men også en god del
instrumenter han hadde brukt i radioverkstedet sitt. Radioene sto strøkne på rad og rekke
uten antydning til støv på seg.
Litt om Rolf:
Fikk sin første jobb som 12-åring i elektrisk forretning i 1936. Siden gikk det slag i slag
med fagutdannelse og arbeid innen radio, og til slutt startet han egen foretning som drev
med salg og reparasjon av kringkastingsradioer i Brumunddal. Denne bygde han ut rundt
sitt eget hjem. Det ble flere bygninger som lå i en u-form rundt et lekkert hageanlegg med
svømmebasseng og prydet med skulpturer. Når han til slutt gikk av som pensjonist beholdt
han bygningsmassen og eiendommen inntakt, og laget et radiomuseum ut av det.
Rolf er tidligere utnevnt som æresmedlem av NRHF.
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Instrumentavdelingen

Sølvsuper 4 som testmottaker på verkstedet.
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Radionette Europa og Kompass, begge med ”OLGA”-knapper

Radionette Heimskringla, i vakre farger.
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Radioter i andre land, del 2
Av Rolf Otterbech

Radiomuseum på Køgevej.
Danskene har et eget radiomuseum i Køgevej i Ringsted. Etter auksjonen på søndag var
egentlig museet stengt men de åpnet det spesielt for meg som kom langvegsfra. Kaj-Jens
Lauterlein guidet meg gjennom hele museet som har en etage hvor det er lager og
kontor/verksted i kjelleren. Lauterlein bor to timer unna så han overnatter ofte i kjelleren
som ukependler og pensjonist.
Danskene setter opp forskjellige utstillinger over forskjellige temaer som går noen
måneder hver før de skifter til nytt tema. De har forsynt den danske tv-serien "Krøniken"
med masse utstyr brukt under innspillingene som radioer, tv, komponenter osv. Kaj-jens
forklarte og demonstrerte på pære dansk mens jeg dro av den ene filmruta etter den andre.
Imponerende hva de har klart å få i stand i Ringsted. Museet ligger like ved en vindmølle i
Køgevej som er lett å få øye på. I løpet av 2012 skulle imidlertid kommunen ha igjen
lokalene og museet må flyttes. RFR har fått kjøpe et nytt lokale for én krone om de så
klarer å skaffe en million til oppussing av det nye lokalet. Overskuddet fra auksjonen og
loppemarkedet går til det nye lokalet som ligger et lite stykke unna i gå-avstand oppe i
gågata like ned vanntårnet. Det er også lett synlig. I februar 2013 ble det nye lokalet åpnet.
NRHFs medlemmer var der også men det må bli neste artikkel. Her er noen av de bildene
fra museet i Køgevej. Med feriehilsen fra Rolf Otterbech nr. 152.
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AEG-Telefunken magnetofon "K1" fra 1935. Verdens første båndopptaker med
lydbånd på acetatkloridbase laget av BASF til radioutstillingen i Berlin 1936.

TO-R tv fra 50-tallet.
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Velkommen tilbake etter en
forhåpentlig fin sommer. Vi kan vel
stort sett være enige om at det kom
mindre vann fra oven i år enn i fjor.
Vi hadde en relativ travel tid rett før
ferien med henting av materiell og
utstyr i store mengder. Det verste var å
finne plass til alt sammen. Først kom et
lastebil lass fra Oslo Yrkesskole med
masse instrumenter og komponenter og
noen radioer.
Deretter fikk vi et lass med mye extysk og HF/VHF utstyr etter et tidligere
medlem og tidligere kollega av meg fra
tiden på Nera på 60-tallet. Vi har også
tidligere fått en del ex-tyskt fra ham,
men nå var han så skrøpelig at han ikke
klarte å holde på med noe lenger. Nå i
forrige uke fikk jeg beskjed om at han
døde 2. august, og hans kone ringte
meg og ba oss om å komme å hente
resten av det han hadde, så der ble det
enda mer. Her er det masse snadder
som kommer på auksjonene våre
utover.
DAB, eller Disapointing Audio
Broadcast som de sier i England, ser ut
til å bli sommerens store satsning fra
NRK. Det har vel ikke vært et eneste

program i sommer hvor de har hatt
dumme konkurranser med en DAB
radio som premie. Det virker som om
NRK har kjøpt inn noen containere fra
Kina fulle av disse greiene. Men, de
har, for å si det pent, dri… på draget.
Til å begynne med, når den første
lanseringen og innføringen av DAB
kom, oppfordret de folket til å kjøpe en
DAB radio som var framtidens radio,
mens alle andre land hadde tatt skrittet
over til DAB +. Og nå, kommer NRKs
programmer til å bli sendt på nettopp
DAB +. Hva da med alle de som trodde
de var forutseende da de kjøpte seg en
vanlig DAB radio? Så var det på han
igjen!
I sommer var vi på hytta på Filtvet
igjen, og på Tofte er det en bruktbod,
med masse bøker og plater og Cd`er.
Samt noe elektronikk/radio. Her så jeg
nå den ultimate hytteradio. Det var en
Philips BN 572 A fra 1947. Det som
gjorde denne til noe spesielt var
høyttalertrekket. Det var brodert i
korssting og med et flott motiv. Her har
det sikker vært en flittig hustru som
skulle pynte opp radioen på hytta. Se
bilde neste side. Jeg skulle gjerne kjøpt
den selv, men det var det med plassen
da.
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Dette høyttalertrekket har dere ikke sett
før. Flott, hva?
I Selbu skjer det stadig noe nytt, Jan
Erik Steens Norsk Radiomuseum, skal
utvide med 2 nye bygninger, som skal
bli Norsk Fjernsynsmuseum! Han har
planlagt at dette skal stå ferdig om 2 år.
Bygningene som skal settes opp er 2
gamle laftete hus som har vært en
gammel skysstasjon, og nå ligger lagret
et annet sted. Jeg var på besøk hos ham
en helg nylig, og da var ”grunnsteinen”
lagt. 2 store støpte betongsokler ble
støpt noen dager før. Jan Erik har
allerede vært i forhandlinger med NRK
om å få overdratt en del TV utstyr til
dette fremtidige museet. NRK selv har
jo ingen interesse av å ta vare på sin
egen historie, så da er det virkelig bra
at en entusiast som Jan Erik setter i
gang et slikt prosjekt.
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Her kommer det 2 bygninger som skal
forbindes med en bro slik at man kan
gå fra det ene bygget til det andre. Så
om 2 år er det bare å planlegge årets
sommerferie til vakre Sjøbygda i Selbu.
I Selbu sentrum ligger det et flott hotell
og en campingplass med hytteutleie.
Normalt er museet oppe lørdager og
søndager, men kan også ta imot
besøkende etter avtale.
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Våre Vakre Mikrofoner
Av Tor van der Lende
Vi får vel ta med en mikrofon i dette nummeret også? Siden vi hadde en elektret
mikrofon forrige gang, tar vi med en til i samme slengen.
Nå blir det en fra Sony, one point stereo microphone, modell ECM-MS957, kom på
markedet i 1996. Denne er litt spesiell, den er beregnet for innspilling av enkelt
instrumenter eller scenelyd med flere lydkilder i lufta. Frekvensgangen er fra 50 –
18.000 Hz. Og 600 Ohms impedans.
Det spesielle med denne mikrofonen er at det er 2 valgfrie vinkler på retningen av
mikrofonkapslene, 90 eller 120 grader.Elektronisk, 90 grader er beregnet på opptak
fra et enkelt instrument, mens 120 grader tar opp for eksempel scenelyd med flere
lydkilder. Det er også en midtkapsel som er mekanisk bevegelig opp og ned hvis
mikrofonen står på et stativ og lydkilden befinner seg i en annen retning enn rett fram
for mikrofonen, dette reguleres med to knapper på siden.
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Denne mikrofonen har også et innebygget 1,5V batteri i håndtaket. Og med et godt
batteri kan mikrofonen virke i ca. 2000 timer. Denne mikrofonen er utviklet for
kvalitets opptak på Mini disc eller DAT Walkman, og det følger med et lite 3-bens
bordstativ. Samt en vindhette i sort skumgummi. Her er vindhetta tredd på.

Her ser vi knappen som vrir midtkapselen mekanisk opp og ned i huset.
Tilkoplingen er med en 5 polet XL-R kontakt.
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Radioer jeg har møtt
Av Tor van der Lende
Av og til får jeg et flash-back som vekker minner når jeg kommer over en eller annen
radiogjenstand. Så her også. Denne radioen jeg vil vise dere her, er en gammel
bekjent fra 1968. Da begynte jeg å jobbe hos David-Andersen Radio i Ryensvingen 1,
på Ryen, som radiomontør. D-A Radio, hadde på dette tidspunkt sluttet med vanlig
radioproduksjon, og i stedet utviklet radio og annet elektronisk utstyr både for
Forsvarets Fellessamband og Televerket. Noe av den siste radioproduksjonen de
gjorde, var lisensproduksjon for det svenske AGA konsernet. Tidligere ble det også
bygget TV apparater under navnet AGA, og det jeg skal vise dere nå er en
transistorradio de også produserte for AGA, og den het PETITA.

Denne radioen gikk på lang-mellom og fiskeribølge. 7 transistorer var det på denne
”rare” radioen. 3 stk. AF 105 i HF delen, 2 stk. OC 604 som drivertransistorer og 2
stk. AC 106 i utgangen. Drivspenningen er 9 V.
Da jeg ble litt husvarm hos D-A, ble det til at jeg gikk på ”oppdagelses-ferd” i
lokalene, og det var mye spennende og rart å se i bortstuede hyller og kroker. Masse
rester etter tidligere prosjekter, både med radio og TV. På en reol fant jeg flere 10talls trykknappsatser med en påmontert printplate og ferritt antenne, samt noen løse
ledninger. Det var bare å forsyne seg fikk jeg høre om jeg hadde brukt for noe, og jeg
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husker jeg tok etpar knappesatser. Så fikk jeg høre at dette var restene etter en
produksjon av en reiseradio som het PETITA. Det befant seg også noen ferdige
radioer rundt om i huset som kontorradioer. Så jeg visste jo da hvordan de så ut.
Stor var min forbauselse tidligere i vår da en kollega av meg der jeg nå jobber, kom
med denne radioen og lurte på om jeg ville ha den. For et dumt spørsmål! Denne
kollegaen hadde nemlig en bekjent som jobbet på en miljøstasjon. Jeg sier ikke hvor!
Jeg må innrømme at disse knappesatsene ikke lenger befinner seg i mine gjemmer,
borte for lengst.

Øverst ser vi selve radioen tatt ut av kassa, og på nederste bilde er skalaen tatt av.
Ferritt antenna ligger i bunn og vi ser utgangstransistorene montert med kjølefinne på
hver side av potmeter akselen til venstre.
Som dere ser er det en relativt stor printplate bak og med store konvensjonelle
komponenter. Etter transistorene og bølgebåndene å dømme ble denne produsert på
slutten av 50- tallet.
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Sett ovenifra. Den variable kondensatoren er av samme type som Klaveness brukte i
sine transistorradioer og disse har vi noen NOS i foreningen. MF boksene ses midt
på bildet i overkant.

Når jeg skulle sette spenning på denne radioen oppdaget jeg en skummel
sak; ledningene som gikk til batteri kontakten, en rød og en sort, viste seg at den røde
var minus og den sorte gikk til pluss polen. Det var derfor jeg ikke fikk liv i den til å
begynne med. Om dette skyldes en uvitende radiomontør den gangen, eller om det
var en glipp i produksjonen vites ikke.

Høyttaleren i kassa er en ovalhøyttaler på 12 x 6 cm.
Den offisielle typebetegnelsen på denne radioen er: AGA Type 3210.
Prisen på stempelmerket sier Kr. 385,00.
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LUXOR MAGNEFON
Av Tor van der Lende
Av og til kommer man borti artige prosjekter som trenger en hjelpende hånd og
nærmere undersøkelse. Tidligere i sommer fikk vi givende fra et tidligere medlem
som skulle flytte, et Svensk Luxor radiokabinett fra midten av 50-tallet. Men det som
var spennende her var ikke selve radioen, men en Luxor Magnefon, eller på godt
Norsk; Trådspiller. Dette var en opptaker/avspiller som hadde tynn ståltråd som
magnetisk lagring i stedet for vanlig lydbånd slik vi er vant til.

Det artige her er at den er kombinert med en platespiller. Platetallerkenen er til å ta av
og under den er det en trommel som tar opp den tynne ståltråden, og tråden ligger på
den lille spolen til høyre på bildet. Tråden er hårtynn, og en spole har tråd for 60 min.
spilletid. Lydhodet er et kombi hode, med viskehode, formagnetisering og
inn/avspillehode, og det er slipt en tynn spalte i forkant på jernkjernen som er hodet,
som tråden går gjennom. I tillegg beveger hele hodet seg opp og ned under drift, slik
at tråden blir jevnt fordelt på oppsamler trommelen.
Pic up armen er noe for seg. Det er en viss automatikk som sender armen inn over
plata mot senter, og pick up hodet har en gummivalse som henger ned under stiften,
og når armen lander på plata, drar armen seg utover til startrillene på plata og
gummivalsa legger seg opp i hodet og stiften tar tak i rillene. Denne patenten er noe
Luxor har på flere platespillere.
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Hele maskinen drives av en stor motor, som er bevegelig opphengt og har en aksel
med et gummihjul som opererer både tråddriften og platespilleren. Det er masse
finmekanikk som har meget fine toleranser når det gjelder justering av drivverket. Jeg
hadde veldig god lyst til å få denne til å gå etter mange års lagring i kjeller. Det første
som måtte fikses var diverse harde gummihjul og oppheng. Disse ble brukbare med
litt rubbing og litt krympestrømpe. Verre var det med elektronikken. Her var det ikke
mye liv. Rulleblokk kondensatorene ble målt, og funnet klare for utbytte.

Disse kondensatorene var enten uten piff eller kortsluttet. De er av fabrikat Farad.
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Jeg var så heldig å få kontakt med en kar i Sverige som hadde full serviceunderlag på
denne spilleren, og det var til utrolig god hjelp. Men til tross for skjema og noe
merkelig input via trykknapper og en godt skjult inngangstrafo, fikk jeg ikke innspilt
noe på den, kun spilt av, da vi har en stor eske ruller i foreningen som er innspilt fra
før, fra et flykontroll tårn ett eller annet sted i landet, og på 50-tallet. Jeg ville ha spilt
inn noe god gammel musikk, slik at jeg kunne demonstrere denne for medlemmene.
Tilslutt tok jeg rett og slett en kabel fra mixeren og en CD plate med Joe Loss og
koplet rett inn på volumpotmeteret, og da ble det liv i trolløyet, og på tråden.

Bildet viser den store Papst motoren som ses i underkant på midten, og etter at alle
kondensatorene er byttet ut. Etter en del power-on, motoren starter alltid ved poweron, ble motoren bråvarm, denne motoren var viklet som en 3 fas motor, med en
kondensator i den ene viklingen, og det viste seg at denne kondensatoren også var
gåen, så den ble også byttet ut, og etter det, var tempen ok. Under justeringen av
mekanikken var det ikke til å unngå at det ble litt bråstopp under spoling fram og
tilbake, og det resulterte i en salig trådsalat. Fikk søppelbøtta full av tynn ståltråd.
Men tilslutt etter et par uker på arbeidsbenken så det ut til at alt virket.
Så nå står den i sitt kabinett i foreningen og kan demonstreres etter ønske.
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Silent Key
In Memorian

LA8VD
Harald Henriksen
En Hedersmann har gått bort og forlatt oss alle som kjente ham.
Han ble født 3 Mars 1929, og sovnet stille inn 2 August 2013.
Jeg hadde den glede å treffe Harald første gang på 60 tallet da jeg var
ung læregutt på AS NERA og han jobbet på VHF laben. På denne
tiden var han en ivrig radioamatør, og bygde mye av utstyret selv.
Harald fikk sin amatørlisens 6 Mai 1952, og var medlem av NRRL i
alle år, og han ble utnevnt til Honnørmedlem i 1992. I alle år senere
har han jobbet med radio, først etter krigen var han en tid i
Smestadleiren som tyskerene hadde holdt til i, og her fikk han fatt i en
del tyskt radioutstyr som har fulgt ham resten av livet. Dette utstyret
ble forsket på og bygget om til forskjellige prosjekter. Han ble
medlem i vår forening relativt tidlig og hadde medlemsnummer 436.
Han var i LVA bataljonen på Gardermoen og ble stabssersjant i 1968.
Senere ble han ansatt i Salora, og deretter i Mobira til det ble lagt ned.
Så ble han pensjonist og fikk enda bedre tid til å dyrke sin gode
hobby, Radio. I de siste årene skulle han flytte og fant ut at han hadde
for mye radiosaker han ikke fikk plass til i den nye boligen på Oppsal,
og han ble enig med sin kjære hustru, Inger, som hadde stått ved han
side i alle år, at det var på tide å kvitte seg med saker og ting, og han
var stadig oppe hos oss i foreningen med flotte radiogaver, og det
meste var Ex-tyskt radioutstyr og deler, som vi etter hvert fikk solgt
på våre auksjoner, og som hjalp oss med driften av foreningen. Vi var
og hentet siste lass med deler og utstyr rett etter at han var gått bort.
Vi sender en stor takk til Inger Henriksen for den store gaven
foreningen har fått på vegne av Harald.
Vi lyser fred over hans minne.
Tor van der Lende
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Ja, det var den sommeren, tenker Nipper, og det gikk vist litt vilt for seg på strand
partyet i natt, her ligger tuten, men hvor er resten?
Her ser dere racken fra
Radionette som ble brukt som
PA anlegg på skolene rundt
om i landet. Radioen er en
Kvintett, og nederst sitter en
K3 forsterker. I midten sitter
panelet med velgerne for lyd
til de forskjellige
klasserommene.
Grammofonen som dere ser,
manglet, men vi tok en fra
vårt rikholdige lager.
Følg med på vårt høstprogram
videre utover. Vi håper vi skal
få til litt mere aktiviteter
framover enn de senere årene.
Fortsatt god høst.
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Fra et museumsbesøk i Tyskland
Ragnar Otterstad Medl, nr 74

Hans Necker
I forbindelse med mine besøk på HAMRADIO i Friederichshafen (Fn) har min kone og jeg i
de siste årene hatt bilturer nede på Kontinentet før kursen settes mot nord. I fjor sommer
overnattet vi i den hyggelige historiske byen Siegen. Der oppdaget vi at slottet Berleburg
ikke var så langt unna og tok en utflukt dit. PÅ veien kjørte vi innom en av de mange
mindre byene som het Bad Laasphe. Den er, som navnet sier, en by med kurbad. Det som
gjorde at vi stoppet der var et skilt med RADIOMUSEUM. Stedet var ikke vanskelig å finne
i Bahnhofstrasse 33 og snart var vi parkert utenfor en bygning med skiltet Radiomuseum. Vi
gikk inn og ble møtt av eieren, Hans Necker, som ønsket oss velkommen. Vi var de eneste
besøkende så «den røde løper« ble rullet ut! Museet var i et leiet lokale og imponerte med
sin store samling av radioapparater og relaterte saker. For meg var det morsomt å se at det
var utstilt en Siemens kommunikasjonsmottager (Regnbuemottageren) med merket fra en av
mine tidligere arbeidsplasser, Lehmkuhl i Oslo.
Ikke alt var nytt for meg, men at Tyskland hadde kringkasting over lysnettet under krigen
visste jeg ikke fra før. Det var utstilt utstyr fra den tiden og forklaringen var, at man ikke
ønsket at de allierte skulle vite om de bombevarsler som ble utsendt til befolkningen. Det
var ellers en ikke ubetydelig samling av «lyd», dvs tidlige grammofoner o.l.
Hvis man er på tur i Tyskland og er i nærheten av Siegen kan dette være et reisemål. Det
kostet 2 Euro å komme inn. For å unngå å komme til stengt dør kan det være smart å ringe på
forhånd. Tlf 02752/9798. Ved overnatting i Siegen kan vi anbefale Hotel Pfeffermühle, som
ligger litt i utkanten, Det er rimelig og har et fremragende kjøkken! På dette stedet fikk jeg
endelig demonstrert for min kone at en tysk Spaetburgunder kan være et anstendig alternativ
til franske viner!
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Regnbuemottageren

Nazi-RX

BC mottagere
46

Hallo Hallo nr 123

En radiohistorie.
Av Bjørn Gunnar Smestad (2474)
Sender noen ord, bilder og lyd (Lyden kan dessverre ikke gjengis her i bladet. red) om min
Høvding bølgesuper.

Høvding Bølgesuper batteriradio
Jeg minnes fra min tidlige barndom, 8 år gammel, vi kjørte en Høvding batteriradio til
hytta. Disse var på billigsalg på grunn av utgått produsent og gammeldagse rør. Prisen var
150 kr. Jeg syntes dette var veldig spennende, og da jeg var 10 år lagde jeg en slags
jordledning (se fra hytteboka), men jeg fikk aldri høre mye på den, p.g.a. dyre
anodebatterier som var ute av produksjon, transistorradioene hadde jo begynt å komme.
En liten dårlig transistorradio kom på hytta, og Høvding-radioen kom hjem, der den ble
soveromsradio med et Prior ”nettbatteri”. Etter en stund ble radioen stum og havnet på
loftet i 38 år.
Da jeg delvis pensjonerte meg som radio/TV reparatør tok jeg den ned for å mimre litt. Jeg
fant da ut at feilen ikke lå i radioen, men det var et motstandsbrudd i ”nettbatteriet”. Etter å
ha reparert det fungerte radioen igjen, sånn omtrent. Så begynte jeg å grunne på om den
kunne komme tilbake til hytta, som solcelledrevet radio. Følgende ble gjort: Elfa har
spenningsregulatorer med 12 V inn, og kan bestilles med forskjellige spenninger ut, f.eks
1,5 V (2 V finnes også, noen har kanskje radio for accumulatorglødning). + 90 V skaffet
jeg fra en Mascot spenningsinverter som ble likerettet og filtrert på vanlig måte.
Så ble tvilsomme kondensatorer skiftet, ny strekkantenne og jordledning satt opp, radioen
ble trimmet i oscillator- og forkretser, og du verden for et radiomottak, uten et eneste
knepp eller pip. Det er 4 km til nærmeste hus. For å øke gleden ytterligere har jeg utstyrt
radioen med en liten transistorforsterker som via en vender kan velge platespiller eller
satellittradio fra parabolen. Venderen er montert der tonekontrollen sto, som ble flyttet til
baksiden av radioen. I midten av den meget gode originale 8” høyttaleren har jeg montert
en diskanthøyttaler. I rørdelen har jeg montert diodeutgang etter koblingsidé fra
Radionette Kvintett.
Det er artig å sitte hjemme ved stereoanlegget å høre opptak av hvor bra AM kan være.
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Noen tips hvis noen har lyst til bygge om en batteri rør-radio.
En veldig gammel radio blir mye bedre med en nyere høyttaler med bedre membran,
oppheng og kraftigere magnet.
Spenningsinvertere lager lett radiostøy, bruk lang ledning og få den langt unna radio og
antenne, og ev. bruk feritt-ringer.
Lykke til!

Bjørn Gunnar søker etter gode AM-stasjoner på mellombølge.
Innfelt: fra hytteboka 1957
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Leserbrev
JOTUN, en kjempe i Norrøn mytologi, og en radiokjempe fra STK.
Jeg fikk den av en snill gammel dame for noen år siden, den var stor og relativt pen, Det
eneste var en sprekk i kassen som ikke syntes så mye. Den kom ut av kassen, ble renset og
støvsuget, og du verden for en radio det var. Stålrør, elektrodynamisk (stor) høyttaler,
selektivitetskotroll med indikator, en diger skala for å nevne noe. Etter måling ble det
byttet et par katodekondensatorer og to elektrolytter. Så ble den testet. Den virket også,
men den hadde en svært spiss lyd. Det var noe som ikke stemte. Dessuten kokte og spraket
det en del. Det viste seg å være sår i en motstand til skjermgitteret på EL 12. Da denne ble
byttet våknet kjempen skikkelig til liv, og det ble en fin kveld med Jotun og mellombølgen.

Med Jotun-hilsen medl. 590 Hallvard Grindlia.
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Leserbrev
Nylig kom jeg over denne notisen som stod i Morgenbladet midt i juli 1913:

Skal si næringslivet nordpå var framsynte og friske til å satse!
Jeg finner jo litt her og der om disse stasjonene på nettet, men det er tildels
motsigende og veldig lite teknisk. Kjenner dere til om det er skrevet noe mer
samlet, om denne tidlige norske radiohistorien?
De omtalte norske radiostasjonene, opererte alle rundt 600m bølgelengde.
Bergen CRN, Flekkerø FLK, Ingø NIG, Røst RST, Sørvågen SOE, Spitsbergen
SBR og Tjømø TMO. På samme tid, var det installert radiostasjoner på 16
norske skip, 3 sivile (Kong Harald, Noruega og Sterling) og resten marinefartøy.
Fortsatt god sommer!
739 Kåre Kristiansen

Fra ”Practical Wireless Telegraphy” av Elmer Bucher, 1917.
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Utklipp fra "Dalane Tidene" sendt oss av Leif Vinningland (2313)
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og så videre

Alder: Snart 66
Familie: Gift, fire ungar og fire
barnebarn
Stilling: Pensjonist
Aktuell: Har laga radioutstilling
i fjoset

– Eg er litt redd for å kalla det museum?
Kanskje det er reglar for slikt? undrar Leif
Vinningland. Han har landa på at “Leifs
Radioutstilling” er eit passande namn på
radio-, bandspelar- og grammofonsamlinga si.
Bjerkreimbuen har vore interessert i
elektronikk sidan han var gutunge. Då
FM-bandet kom på 60-talet, fekk han ei
røys med utdaterte kort- og mellombølgjeradioar frå ei radioforretning i Egersund.
– Til å begynna med samla eg ikkje på
radioar – eg plukka på dei. Eg ville sjå korleis alt var sett saman. Eg bygde og putla,
fortel han.
Han tok eit korrespondansekurs i radioteknikk og lærte seg å kopla. Men som
einebarn på gard hadde han ikkje noko
reelt yrkesval.
– Hadde det ikkje vore for garden,
hadde eg nok drive med noko innan elektronikk. Men eg måtte overta, det var
ikkje bøn om noko anna, seier han.
Det var travelt å driva gard. Tid til å
putla med radioar blei det dårleg med.
Men interessa har vore der heile tida. Han
hugsar godt Bang & Olufsen-anlegget han
kjøpte i 1977. Det kosta 7.000 kroner, og
det var utan høgttalarar.
– Det var dyrt i si tid, hugsar han.
Då han gav seg som bonde våren 2011,
bytte han ut båsane i fjoset med hyller til
radioane sine, som til då hadde lege på
løa. Jorda selde han.
– Kjennest det godt å nå kunna driva RADIOENTUSIAST: Kyrne er vekke, og Leif Vinningland har fått plass og tid til å dyrka
med hobbyen på fulltid?
– Ja, det gjer det, seier radioentusiasten. for å vera komplett.
Radiointeresserte her til lands har ei
Han er innom utstillinga dagleg. Men
– Det er alltid noko du har lyst på, seier eiga foreining. Leif Vinningland har sakhan forsikrar at han gjer andre ting òg.
han.
tens vore på foreiningsmøte, sjølv om det
– Eg arbeider i hagen og er i lag med bar– Kva ser du etter?
har vore langt å reisa. Nå har han lyst å
nebarna når dei kjem
– Eg held meg til skipa ei lokal foreining, som kan møtast i
på besøk, fortel han.
det som er norskpro- fjoset hans. Han har innreidd ein liten sto«Det er mykje rols
Som regel er det ein dei sender nå for tida.
dusert, seier han, og vekrok med møblar frå 1960-talet, og han
radio som står på der
legg til at det har har laga ein liten møtesal. Snart skal han
Før
var
det
sånn
at
du
Leif Vinningland er.
vore snautt 60 radio- overta talarstolen som stod i det gamle
– Men det er mykje skulle læra noko av å
fabrikkar her i lan- bedehuset på Bjerkreim. Han har òg
rols dei sender nå for
det.
avtale om å få overta orgelet derifrå, som
høyra
på
radio.»
tida. Før var det sånn at
– Det var ein kolos- nå står litt i vegen i det nye bedehuset.
Leif Vinningland
du skulle læra noko av å
sal industri, fortel
– Det blir ikkje bedehusmøte her hos
høyra på radio. Det er
han.
meg. Men det hadde vore gildt å kunna ha
ikkje så aktuelt lenger, seier han, men legg
Dab-radioane har Leif Vinningland foreiningsmøte her, seier han.
til at det ennå er ein del lærerike program ikkje fatta interesse for ennå. Snarare
Han har ikkje marknadsført utstillinga
på P2.
uroar det han at FM-bandet etter planen på noko vis. Men han understrekar at dei
I utstillinga si har han til saman 146 radi- skal slåast av i 2017.
som kunne tenkt seg innom ein tur for å
oar, kassettspelarar, grammofonar og
– Eg håper dei ikkje gjer det. Då daudar kikka, er velkomne.
bandspelarar. Han reknar ikkje samlinga jo alt eg har, seier han.

merete@dalane-tidende.no 4000 8534
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LEIF VINNINGLAND

Leif Vinningland har
bygd om fjoset sitt til ei
radioutstilling.

– Kva gjer du nå i sommar?
– Eg arbeider ein del i hagen. Seinare
kjem son og barnebarn på besøk frå
Oslo. Me skal òg ha ein tur til Bømlo,
der me har eit hus. Det må målast og
slikt.
– Kva gler du deg til?
– Eg gler meg til eg kan få i stand ei
foreining for radiointeresserte her.
Det hadde vore veldig gildt.
– Korleis nyttar du ein godvêrsdag?
– Eg sit i sola, går ein tur i marka eller
arbeider i hagen.
– Korleis taklar du striregn i ferien?
– Det går godt. Eg må ikkje plent
liggja ute, og har ikkje noko problem
med regn. Det kan vera koseleg inne
når det regnar. Me kan ikkje irritera
oss over regnet. Då blir me sprø.
– Kva skal du iallfall ikkje gjera nå

interessa si; gamle radioar.
i sommar?
– Å reisa til Syden.
– Er det noko du skulle ha fått unna
før hausten kjem?
– Eg er ikkje lenger så avhengig av å
få ting gjort som eg var før. Men eg har
eit rom til i løa som eg skal fiksa opp.
Det hadde vore greitt å få det gjort.
– Kva for eit arrangement pleier du å
få med deg om sommaren?
– Me pleier å feira jonsok i lag med
naboane her på Vinningland. I år var
bøyene så fæle at me ikkje gjorde det.
Me skal sjå om me kan få til noko nå
på sundag.
– Treng landet vårt eit regjeringsskifte?
– Ja, det kan kanskje vera godt med
litt forandring. Det har gått tolleg til nå,
men eg trur Jens Stoltenberg begynner

ende.no

FMsendaren
består

www.dalane-tid

å bli litt utsliten.
– Kva ville vore draumetittelen på
framsida av Dalane Tidende?
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Ut med kyrne, inn med radioane

til å delta, både fra Norge og andre

Forsinket leserbrev
Av Tor van der Lende
I H.H nr 120, desembernummeret, hadde jeg en artikkel om en radio jeg hadde møtt, en
Kolster Brandes, og et klebemerke bak fortalte at denne var solgt av firma Carl O. Mo,
Drammens Elektriske Engros. Jeg etterlysta da om noen visste om denne forretningen som
solgte denne radioen i 1931. Rett etterpå kom det inn en E-post til meg, som dessverre ble
forlagt og glemt til jeg nylig kom over den igjen, og her er hva vedkommende skrev:
Så du etterlyste opplysninger om firma Carl O Mo i Drammen. Carl O Mo var min
bestefar. Han drev radioforretning/verksted på Grønland i Drammen sammen med sin
sønn, min far, Erik A Mo. På grunn av familiære forhold, trakk min far seg ut og vi flyttet
da jeg var 12 år i 1954, til Drøbak hvor han etablerte seg med ny radio og etter hvert TV
forretning. Jeg vet ikke akkurat når forretningen i Drammen ble nedlagt, men jeg tror det
var kun kort tid etter at vi flyttet. Jeg husker at jeg som gutt var på lageret i bakgården i
Drammen, hvor det var lagret en mengde med gamle radioapparater. Carl O Mo drev
også en liten kjemisk bedrift med produksjon av rensemidler for industrien. Han var
dessuten en dyktig regnskapsfører, og jeg kan huske at han summerte hovedbøker i hodet,
raskere enn noen kunne slå tallene inn på en regnemaskin.
I Drøbak var jeg med helt i starten på TV i Norge, men etter hvert ble konkurransen for
stor fra de store kjedene, og jeg fant ut at jeg hadde en sikrere framtid innen elektronikk i
forsvaret, enn å overta forretningen i Drøbak. Denne ble avviklet ved min fars død på
1970 tallet.
Med vennlig hilsen og ønske om en riktig god jul. Kjell Olafsen Mo, medlem nr.2139.
Takk for hyggelig tilbakemelding, og beklager at den kom inn senere enn forventet.

Mascot radiofabrikk
Torfinn Haugland, medl. nr 973
På vei hjem fra hytta ved Fredrikstad, passerte jeg i sommer dette triste synet som jeg
måtte forevige og kanskje få lov til å bringe videre til Hallo, Hallo's lesere. Så vidt jeg kan
se er det fabrikkskiltet til tidligere Østfold Radio, Mascot, som nå er tatt ned fra taket på
lokalene i Ørebekk. (Historien om selskapet kan leses
her: http://www.mascot.no/?CatID=1174). Skiltet står klar på bakken for videre
behandling eller avhending? Noen som vet noe mer om denne saken?
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Capehart radiogrammofon
Av Jens Haftorn (11)

Jeg samler også på jukebokser. Det er bortimot 70 stykker nå, fra 1917 og
oppover.
En ung mann ved navn Homer E. Capehart var ansatt hos et firma som het
Holcomb and Hoke i 1927. De produserte foruten popcornmaskiner, verdens
første jukeboks med rørforsterker. Hele 10 valg hadde den. 10 plater, som ble
spilt på en side. Unge Capehart syntes det var i snaueste laget, og kjøpte
rettighetene til en mekanisme som tok 28 plater og spilte begge sider. Platene
ble spilt i den rekkefølgen de lå, og ble snudd etterhvert, slik at det neste gang
ble den andre siden som ble spilt. Capehart gikk til sjefen sin med patentet,
men ingen jypling skulle fortelle sin sjef den gang at det fantes noe bedre enn
eget produkt, så Capehart fikk sparken. Han tok da med seg noen av de ansatte
og startet egen bedrift, der Capehart Orchestrope jukeboks ble produsert. Salget
gikk ganske bra. Jeg har 3 av disse i samlingen. 1 fra 1928 og 2 fra 1929. Så
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kom depresjonen. Capehart hadde i tillegg begynt produksjonen av dyre
radiogrammofoner for hjemmet, og de økonomiske tidene tvang ham til å
redusere. Han valgte feil, og innstilte jukeboksproduksjonen og satset på
radiogrammofonene. Det ble konkurs, for det var for få som både hadde råd, og
som så verdien av å ha en svært dyr plateskifter hjemme. Derimot hadde folk
flest noen småpenger til et platevalg på en jukeboks.
Capehart var ikke slått i bakken. Han overtok rettighetene til enda en
velgermekanisme som han gikk til Wurlitzer med og overtalte Wurlitzer, som
da ”bare” produserte musikkinstrumenter, til å lage jukebokser i tillegg.
Wurlitzer startet jukeboksfabrikasjon i 1934, og vi vet alle hvor bra det gikk.
Et annet firma kjøpte opp Capeharts konkursbo, og videreutviklet produktene.
De laget faktisk også jukebokser, alt under Capehart-merket. Rettigheten til
hans eget navn fulgte boet.
Capehart radiogrammofoner var blant de ypperste som noen gang er produsert.
Mange laget prangende radiomottakere, med enkelte ganger over 30 rør og
forcrommede chassiser, mens vi i Norge holdt oss til 4-5. Rørantallet varierte
en del på de forskjellige modellene, men det er selve grammofonen som er det
spesielle her. Produksjonen gikk fra tidlig 30-tall til omtrent den tid USA ble
med i 2. verdenskrig. Etter krigen ble modellene mindre, og fikk ordinære
plateskiftere.
Capeharts plateskifter ikke bare skifter plater, men snur dem også og spiller
side 2! Meg bekjent gjør ingen andre skiftere det. På 78-platenes tid kom jo
klassiske verker på mange plater. En opera kunne ha 20 plater, 40 platesider.
De fleste ble utgitt i to varianter, koblede eller ikkekoblede. Det vil si at på en
symfoni over 4 plater, har plate 1 på koblet versjon side 1 på ene siden og side
8 på den andre. Plate 2 har side 2 og 7, deretter 3 og 6 og til slutt 4 og 5. På en
normal plateskifter kan halve symfonien spilles, og de fire platene kan snues
manuelt for siste halvpart. Ikkekoblede plater har side 1 og 2 på første plate 3
og 4 på neste osv, for avspilling på normal grammofon/sveivegrammofon.
Den genuine skifteren til Capehart kan ta begge versjoner. Her kan du velge
om plateskifteren skal spille hele platebunken før den snur bunken og spille
baksidene, eller om du vil spille begge sidene på platen før den spiller neste
plate. Dette betyr at plateskifteren spiller til du stopper den selv, eller som det
er på mitt eksemplar, en timer, der du kan stille inn hvor lenge den skal spille.
Jeg har i flere år ønsket meg en Capehart radiogrammofon, og budt på noen på
Ebay, men stort sett blitt overbydd. $6000 er ikke uvanlig for et fungerende
eksemplar. Jeg var en del heldigere med min. Riktignok virket den ikke, men
viktigere er at den er komplett og i så god stand utseendemessig. Til å være fra
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1941 er kabinettet meget pent. Ingen hakk, sår eller manglende finér. Etter en
polering skinner originallakken fint, og det er et absolutt praktmøbel. På You-tube
kan du se hvordan disse skifterne virker.
Jeg er svært interessert i alle de forskjellige måtene plater skiftes og spilles på. All
den fantasi lagt inn i forskjellige typer mekanikk som har samme hensikt, nemlig å
spille av en plate, er svært fascinerende. Fant en opp sin egen mekanisme, slapp
en å betale for andres patentrettigheter. Det er en av grunnene det nærmer seg 70
jukebokser i samlingen. Og så får en flott utseende apparater, som kan spille god
musikk i tillegg.
Radiodelen har også FM, men det gamle FM-båndet, der en ikke tar inn noen
stasjoner. En dag håper jeg å få tid til å få den til å fungere også!

Plateskifter- og radiodelen.

Dette er mikrofonen som hører til opptakerne på forsiden, kammuflert
som armbåndsur. Den har også fabrikkmerket Protona. (Foto: T. Moe)

