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Siden sist har vi av planlagte aktiviteter hatt rydding m/loppemarked i foreningslokalet 
(15. mars) og årsmøte (8. april). Loppemarkedet var ganske vellykket, med stort salg og 
mye plass ble frigjort. Se for øvrig kommentarer i Tors Hjørne, s. 33.  
Årsmøtet gikk utrolig smertefritt, uten de store kontroverser. Styret og andre tillitsvalgte 
forble uforandret. Regnskap og budsjett ble godkjent og kontingen for 2014 forble også 
uforandret. 
Men årsmøte må vi jo holde hvert år uansett om vi har de store saker eller ei. Denne 
gangen var nok de mest spennende innslagene etter at den formelle delen var over. 
Arnfinn Manders kommer til å holde kurs i internett-tv til høsten. Hvorfor bare se på NRK 
og de få norske TV-kanalene når vi kan se på TV fra hele verden? Nærmere opplysninger 
om dette kommer i neste nummer av bladet. 
Så fikk vi kikke på og beundre rariteter enkelte medlemmer hadde tatt med for å vise fram. 
Dette er alltid spennende. Carl Johnsen hadde tatt med en selvbygget programmerbar 
frekvensteller. Den var spesielt egnet som display på radiomottakere. Mål 
lokaloscillatorfrekvensen med telleren, adder eller subtraher mellomfrekvensen, og 
telleren viser signalfrekvensen. Slikt kan gi nytt liv til en radio hvor skaladrev eller selve 
skalaen mangler eller er utslitt. Et nydeligere arbeide skal man lete lenge etter. 
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Per Kyllo hadde med to ting: En sammenleggbar grammofon av type Guiniphone. Den må 
være britisk og ha kostet 1 guinea i sin tid. Det var en slags myntenhet som var £1 + 1 
shilling. Smart foretningstriks av handelsstanden som på den måten «lurte» folk til å betale 
1 shilling ekstra. Men grammofonen var fin den, den ga velbehagelig lyd til å bare ha en 
simpel papptrakt som horn. 
 
Den andre tingen Per hadde med var noe som må ha vært en slags batteridrevet 
grammofonforsterker med tre miniatyrrør antagelig av type 1T4 eller DF91. Men den 
kunne antagelig ikke drive mer enn en hodetelefon, skjønt hvem vet? 
Boksen lignet på et camerahus og produktet hadde merket Stentofon klistret inne i boksen. 
(Stentofon var en gren eller etterfølger av Stentor som senere gikk inn i GA Ring). 
Sannsynligvis laget like etter krigen. 
Midt under årsmøtet kom en mann inn med en koffert i hånda som han ga formannen. Det 
viste seg å være en sammenleggbar grammofon som var en gave til foreningen. (Se for 
øvrig bilder fra årsmøtet på s. 30-32). 
 
Sommerauksjonen 14. juni 
Auksjonslista er vedlagt dette nr. Da får vi bare håpe det dukker opp mye spennende der. 
 
Høstauksjonen 27. september 
Det er allerede på tide å begynne å tenke på neste auksjon. Husk påmeldingsfristen den 19. 
august.  
 
Foredrag på NTM 26. mars: 
«Norsk kryptologihistorie og verdens første rotormaskin» ved orlogskaptein Tom Vidar 
Olsen. Dette var ikke et foreningsarrangement, men allikevel hadde noen av oss tatt turen 
til Teknisk Museum den kvelden. Foredragsholderen var fra NSM, Nasjonal sikker-
hetsmyndighet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mens vi venter på foredraget: Erling Langemyr, Nils Mathisen, Frode Weierud 
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Han har kryptohistorie som sin store interesse og er i gang med et bokverk om norsk 
kryptologihistorie. Foredraget hans var om Kaptein Hovland og hans krypteringsmaskin 
av 1910. Spesielt interessant var det for undertegnede siden jeg i HH121 (mars 2013) 
skrev en artikkel nettopp om kaptein Hovland og hans maskin. Etter foredraget var det 
derfor ikke til å unngå å komme i prat med Olsen. Det var en meget interessant aften.  
 
(Jeg har fått laget et særtrykk av min artikkel i HH121 sammen med faksimile av 
artikkelserien av Hovland i Teknisk Ukeblad 1910. Interesserte kan kontakte meg for å 
bestille et gratis eksemplar). 
   

 
 

Foredragsholderen Tom Vidar Olsen 
 

Våre morsenøkler. (melding fra Ernst Rykkje mnr. 75, Øystese) 
Les med interesse artikkelen om LA2PL morsenøkkelen. Når eg såg på bildet så var det 
ein del kjende ting med dei som eg hadde sett før. Så eg fann fram ein nøkkel som eg har 
hatt i mange år. Fekk den av ein bekjent for ca. 20 år sidan. Og det viser seg at det er 
LA2PL som har laga denne og. Ein fin nøkkel som er laga i kobber og messing. 
  
Ikke bare avgift på radiolytting 
I Norsk Filatelistisk Tidsskrift, nr. 2/2014 fikk jeg se en artikkel om avgiftsmerker for 
radio og radiodeler, skrevet av Geir Sør-Reime. Denne tror jeg har interesse for mange av 
våre medlemmer i NRHF, så jeg ba om tillatelse til å gjengi artikkelen her hos oss også. 
Det fikk jeg, både av redaktøren og Geir Sør-Reime. En stor takk til dem for det!  
 
Ha en riktig fin sommer alle sammen! 
TM 
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Referat fra årsmøte i Norsk Radiohistorisk Forening 
den 8.04.2014. 
 
Årsmøte ble avholdt tirsdag 8. april 2014, det møtte ca. 25 medlemmer. 
Formann Tor van der Lende ønsket alle velkommen til årsmøtet. 
Det ble holdt 1 minutters stillhet for å minne avdøde medlemmer: 
Ivan Petersborg, Alf Leine og Tore Stensrud 
 
Dagsorden. 
 

1. Årsberetning ble lest opp og godkjent av årsmøtet. 
Det er 905 betalende medlemmer i foreningen. 

 
2. Regnskap ble gått gjennom av kasserer og godkjent av årsmøtet. 

Revisjonsberetning ble lest opp av kasserer og godkjent av årsmøtet. 
Det har vært et godt år for foreningen med betydelig overskudd 
Overskudd fra aksjon og delesalg har vært bra. 

 
3. Budsjett ble lest opp av kasserer og godkjent ved akklamasjon. 

I årets budsjett er det lagt inn litt transport-utgifter for henting av radioer som 
foreningen har fått i gave/arv. 
 

4. Årets kontingent er uforandret på 400 kr for personlige medlemmer.  
 

5. Det var ingen innkomne forslag innen utløp av fristen. 
 

6. Alle foreslåtte ble valgt med akklamasjon. 
 
Formann: Tor van der Lende 
Styremedlem: Rolf Otterbekk 
Varamann: Ole Kristian Kristiansen 
 
Styret er altså uforandret i forhold til forrige år. 
 
Valgkomité ble gjenvalgt for et nytt år. 
 
Revisor ble gjenvalgt ved akklamasjon. 

 
Roar Veum (Sekretær) 
  
Etter årsmøtet ble det holdt ett kort medlems-møte der det ble informert litt om 
kommende aktiviteter. 
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Hva kan kalles agent- eller spionsett? 
Av Tore Moe LA5CL 

 
Hva kan egentlig regnes som «spion-utstyr»?  Spørsmålet er viktig siden det er 
denne kategori utstyr som selges for høyeste pris på bl. annet våre auksjoner. 
Bare enkelte ex-tyske apparater kommer opp i samme prisklasse. 

Jeg mener agent-radiosett må være laget spesielt til dette formål, av eller for de 
respektive lands etterretnings- og sabotasjeorganisasjoner. Dette kan være SOE, 
SIS, OSS, Abwehr , KGB, BND, Stay-Behind osv. Slikt utstyr skal være ano-
nymt og lett å gjemme, og ikke ha et militært utseende.  

Et litt vanskelig område å definere er utstyr brukt av Para-militære styrker og 
Special Forces. Vi har vel ikke helt oversikten over hvordan alt slikt utstyr ble 
brukt eller tenkt brukt (eksempler: Ra-190, Kyynel etc.). Her finnes det mange 
grensetilfeller. Min mening er at det bør karakteriseres som det det er: Para-
militært utstyr. Så får prisen bli det den blir.  

Hva med utstyr brukt av Milorg i Norge under 2VK? De hadde internt radio-
samband med: OLGA, Det Svenske VHF-settet, BC322 pluss diverse hjemme-
laget. Dette er ikke agentutstyr, men allikevel for oss her i landet historisk meget 
interessant.  

Jeg har sett militære engelske Clansman-set bli avertert til salgs som Agent 
/spionasjesett (Clansman er et fellesnavn for ”a combat net radio system” (CNR) 
benyttet av den britiske hær fra 1976 til 2010).  En annen gang ble et WS-58, 
som er et nokså vanlig Canadisk militært bærbart sett solgt som «agentutstyr fra 
krigen» (ikke på vår auksjon).  Det er selvfølgelig umulig å bevise at slikt utstyr 
aldri har vært brukt av en eller annen spion, men de var nok neppe laget for det. 
En grei tommelfingerregel er at hvis settet er grønnmalt, så er det ikke spion- 
eller agentutstyr. Å utgi noe for å være noe det ikke er, er uhederlig. 

Jeg understreker at dette er mine personlige betraktninger og tar gjerne imot 
kommentarer. 
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Her har vi et typisk agentsett fra 1975: HV A fra DDR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er eksempel på noe som ikke er et agentsett; Clansman RT-316 (PRC-316) 
 

(Foto: T. Moe) 
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RadioVisjon brukte chassis fra belgiske AREL 
Av Fredrik C. Hildisch 

Det var en interessant artikkel Tore Moe skrev om Platous Fjernsynsfabrikk, 
Hamar, og at den fikk sine fjernsynschassis fra Belgia i 1961. Når Tore Moe 
opplyser at det var Lars T. Platou som sto bak denne fabrikken, forbinder nok de 
fleste ham med at han var stortingsrepresentant for Høyre gjennom mange år. En 
ryddig og saklig representant.   

Radionette hadde representant Borger Borgersen på Hamar, og han mente at 
fjernsynsapparatene fra Platou ikke ville være noen konkurrent for de etablerte 
norske fabrikkene. Modellene hadde en ultramoderne design og det spørs om de 
norske hjem var mottagelige for denne mer sydlige, europeiske stil. Det er dette 
ankepunktet om Platous apparater som i dag kan huskes fra den tiden, mener 
jeg.  

Året etter, på slutten av 1962, importerte Radionettes datterselskap RadioVisjon 
fjernsynschassis fra belgiske AREL. Det var to forskjellige modeller, med og 
uten FM-radio. De ble markedsført som RadioVisjon TV 105 FM og 
RadioVisjon TV 104. Begge modellene hadde frontbetjening. Chassisene ble 
satt inn i norskprodusert trekabinett, og begge modellene ble utstyrt med de nye 
Bonded Shield billedrør. Disse nye amerikanske billedrørene overflødiggjør 
ekstra sikkerhetsglass og gir kabinettet mindre dybde. Radionette var en av de 
første fjernsynsfabrikker i Europa som innførte dette nye billedrøret i sine 
modeller. RadioVisjonsmodellen med FM-radio fikk Radionettes FM-radio 
innbygget. 

Radionette kunne med denne importen bruke sitt datterselskap med import av 
billigere chassis og tilby fjernsynsmarkedet billige modeller. Den samme erfaring 
hadde allerede Radionette gjort (1960) med sitt datterselskap med import fra 
tyske Telefunken, modellene: RadioVisjon TV 101 og RadioVisjon TV 103. 
Chassiset fra Telefunken var et godt og driftsikkert apparat. Det ble ikke aktuelt 
å importere mer fra Telefunken, siden Telefunken selv ville markedsføre sine 
modeller i Norge. Da henvendte RadioVisjon seg til belgiske AREL. 

Chassiset fra AREL var ikke et godt og driftsikkert apparat. Det var heller ikke 
tilpasset de krevende mottakerforholdene i Norge. For salgsavdelingen i 
Radionette ble AREL-modellene mer en pest og plage og ble solgt til 
forhandlere i Oslo-området og på flatbygdene, nær kraftige sendere. Apparatene 
ble mer smøget ut på markedet med liten annonsering. 

RadioVisjon fortsatte å konstruere fjernsynsmodeller, og da som kombi-
nasjonsmodeller med radio og platespillere, men med fjernsynschassis fra 
Radionette. 
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RadioVisjon TV 104. Bordmodell med 23» Bonded Shield billedrør. Veil. pris kr. 
1.890, ben kr.60,-, trinser kr. 20,-. Antall produsert 750. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RadioVisjon TV 105 FM, Bordmodell med 23» Bonded Shield billedrør. Veil. 
pris kr. 2.100,-. Ben kr. 60, trinser kr. 20,-. Antall produsert 1.000. 
Mål i cm for begge modeller: Bredde 70,5. Dybde 36. Høyde 52, med ben 87.  
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Miniatyr sveivegrammofoner - Gipsy 
Av Svein Brovold, medlem nr. 141. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Denne gangen skal jeg ta for meg en liten grammofon som heter Gipsy. Den er laget i 
Paris i Frankrike antakelig på midten av 1920-tallet. Den vesle kassa måler kun 8x15x6 
cm og må kunne kalles ultra-miniatyr, den veier dessuten kun litt over 1 kg. Kassa består 
av tykt lær med håndtak på ene siden og drivverk som kun er omgitt av papp som er 
trukket med velur-stoff. Firmalogo med navnet GIPSY sitter inne i lokket. Når 
grammofonen ikke er satt sammen ligger hornet, metallbraketten/gummihylsa til hornet, 
lyddåsen og sveiva inne i kassa. Hornet er kun laget av papp som er kledd med stoff, dette 
festes til metallbraketten som igjen festes til lærkassa og den koniske gummihylsa settes 
mellom hornet og lyddåsen. 
Drivverket har innpreget fabrikknummer 249, det samme nummeret er også skrevet med 
blyant på pappen som er rundt verket. Som mange andre små grammofoner er lyddåsen og 
antakelig drivverket laget i Sveits. Lyddåsen er av den åpne typen med navnet «Gipsy 
phonos» skrevet innvendig og «Swiss made» skrevet på baksiden. Lyddåsen kan lett vris 
90 grader slik at man kan sette i safirstift og spille Pathé plater. Kombinert start/stopp og 
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hastighetsregulering sitter i fronten på kassa, sveiva festes også foran. Plata festes på den 
vesle platetallerkenen med en rund forniklet mutter. 
Grammofonen ble levert med bruksanvisning på fire språk. Jeg kjøpte denne maskinen i en 
brukthandel i Sandvika for mange år siden. Det er ikke lett å finne opplysninger om denne 
grammofonen noe sted så jeg regner den som sjelden. 
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Beredskaps-kuffert med nød-sambands radio. 
Nils Mathisen, LA5YF, mnr. 262. 

 

På 70-tallet var vi i A-B-gruppen av NRRL aktive med amatør-radio i felten. Politi og 
andre myndigheter var ikke alltid skikkelig forspent med sambands-utstyr når man trengte 
det som best. Eksempelvis når man var ute for å lete etter bortkomne personer, barn eller 
demente voksne var det alltid viktig å kunne orientere hverandre og gi beskjeder og ordrer. 
Vi hadde observert slike forhold ved flere anledninger, og tilbød oss å delta, med full 
innsats, men alltid under politiets overoppsyn og kontroll. 

Innsatsen ble akseptert, dog med visse betenkeligheter til å begynne med, men det 
ble bedre etter hvert som myndighetene fikk forståelse og innsyn i radioamatørenes 
kunnskaper og utstyr. 

A-B-gruppen hadde på den tid flere aktive medlemmer som gjerne deltok og ble 
med på øvelser i starten, og som gradvis bygget opp nødvendig kompetanse og forståelse 
for myndighetenes krav og ønsker i de aksjoner som vi fikk være med på. Blant annet 
laget vi vår egen utgave av en kompakt og komplett radiostasjon, med senderutstyr og 
mottaker, klar til bruk på valgte frekvenser, inkludert repeaterkanaler, med innebygget 
kvartbølgeantenne eller evt. med ekstern tilkobling av yagi retnings-antenne der det ble 
nødvendig. 

Aktivitetene ble stadig færre, etter som sambandsteknikken ble stadig bedre og det 
ble gradvis mindre nødvendig med ekstra hjelp fra oss radioamatører. Men det var både 
interessant og til tider morsomt, samtidig som vi følte at vi faktisk bidro med noe positivt 
til samfunnet, i stedet for bare å sitte hjemme om natten og lete etter sjeldne og sære 
kontakter – QSO’er - på telegrafi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilde nr. 1.  Selve konstruksjonen vår ble bygget i noe vi kalte en ”rørlegger-

kuffert”, en avlang kuffert ; min målte 60 cm lengde, 24 cm bredde og 17 cm dybde, laget  
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av vanlig, stivt Unica-materiale.  Bildet viser anlegget i ”stand-by” posisjon, med lokket 
åpnet, den lokale antennen på plass, og 230 V nett tilkoblet. Hodetelefon og mikrofon 
ligger klare og selve transceiveren sees helt til venstre på bildet, med høyttaler like over, 
montert på lokket. Dersom hodetelefon skal benyttes, blir høyttaleren frakoblet når 
telefonjakken plugges i.. 

Mitt anlegg ble bygget basert på det den gang så populære Kenwood TR-2200G, 
med et lite selvbygget PA trinn i tillegg, med uteffekt ca 15 watt. TR-2200G er 
krystallstyrt og har i alt 12 kanaler. I dette tilfelle valgte vi de mest vanlige simpleks 
kanalene, inklusive kallekanal 145.500 MHz og noen av de aktuelle repeater-kanalene som 
da var i drift i vår region. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde nr. 2 viser koblingsskjemaet, mer som et funksjonsdiagram. Utstyret kan 

kjøres fra lysnettet, fra utvendig 12 Volts kilde, eller fra internt 12 Volts blybatteri. Nett-
transformator er innebygget, med filter og kondensatorer og mulighet for ladning av det 
innebygde batteriet. Et lite lys er montert, med to 12-volts skalalamper, som kan hjelpe litt 
i mørket, på nattetider. Rapportskjemaet for feltsamband er lagt på hovedplaten, sammen 
med et lite amp.meter, bryterne og nettsokkel med sikring. Koblingsskjemaet er limt på 
lokket, der også tusjpenn, kvartbølge-antennen og det lille lysanlegget er plassert, samt 
høyttaleren, som nevnt. 

Under hovedplaten finnes fastmontert nett-trafo, hodetelefon og mikrofon, nettkabel 
til lysnett og separat kabel for direkte matning av TRX, om ønsket, samt ladningstrafo til 
interne batterier i TRX, (10 stk.1,2 Volt) disse brukes normalt ikke; bare dersom TRX’en 
skal brukes separat.   

Total vekt ble ca 9 kg, inkludert det interne bly-batteriet på 1.5 kg..   
 Dette beskjedne anlegget mitt ble bare brukt noen få ganger, men jeg har tatt vare på 
det til nå, og testet det nylig med godt resultat, etter datidens standard!  Selv NiCad  
batteriene lot seg lade opp igjen (!) etter så mange år.   

Kanskje havner også dette settet en gang på museum?  Det ble bygget en gang rundt 
1976, og er jo faktisk snart 40 år!      God fornøyelse!   
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Sänder här nogra bilder på ett par ovanliga radioapparater + en tidlig bandspelare.
Hälsen Göte Sköld, mnr 1315.

Bilder fra medlemmer
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Norsk Radiohistorisk Forening var representert på 
Norsk Hammeeting i Letohallen. 

Av medlem nr. 2076, La5uh, Oddbjørn Nordlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oddbjørn Nordlund LA5UH og Erling Langemyr LA3BI åpner en BC-312 

Medlem Nr. 1335 Øyvind Smedseng, LB8GE og nr 2076 Oddbjørn Nordlund LA5UH, 
hadde tatt initiativ til å få NRHF representert på Norsk Hammeeting 2014, som 
Gardermogruppen av NRRL arrangerte for åttende gang i Letohallen på Dal 4. til 6 april. 
Øyvind, LB8GE, hadde på forhånd vært innom NRHFs lokaler og fått med seg litt 
profileringsmateriell. Den lille utstillingen besto av tre brune treradioer fra tretti-tallet. En 
Høvding reiseradio, H-44 Camping de Luxe fra 1952, og en tysk rettmottaker, Torn.E.b fra 
krigen som Øyvind forsøker å gjenopplive. En amerikansk mottaker fra krigen, BC-312 
med innebygd dynamotor for anodespenningen (Du vet vel at alle ordentlige radioer har 
motor!). Oddbjørn, LA5UH viste også fram sin komplette AN/GRC-9 med 
effektforsterker og fjernstyringsenhet, slik at stasjonen kunne fjernbetjenes på telefoni og 
telegrafi fra en felttelefon, EE-8, via felttelefonlinje. Det var mange interesserte besøkende 
som kom bortom, og mange hadde spennende historier å berette om sin erfaring med 
nier`n som sambandssoldat på Jørstadmoen eller i HV. 
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Torn.E.b, BC-312, WT2 (Simonsen) 
 

 
 

AN/GRC-9 og forsterkeren til denne. 
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Et pent utvalg treradioer fra klubben 
 

 
 

Diverse hjemmebygd amatørradioutstyr 
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Command-mottakerene, amerikanske 
flyradioer fra 2VK. 

Av Tore Moe (2) 
 

 
Det er nok mange som har vært bort i disse små mottakerne fra radiosettet SCR-274-
N eller AN/ARC-5. De dukker opp fra tid til annen på våre auksjoner. Mottakerne har 
standardiserte dimensjoner, og er beregnet som plug-in enheter i rammer som sto 
fastmontert i flyene. De ble utviklet før krigen av og for det amerikanske flyvåpen. 
Hver mottaker hadde kun ett frekvensområde, slik at man som regel trengte flere, 
vanligvis 3 stk. som sto i en felles ramme. Driftsspenningen var 24-28v, noe som var  
standard i fly (nå er kanskje standarden satt til 24v). Rørenes glødetråder var koblet i 
tre sløyfer på to og to rør slik at dette passet med driftsspenningen. 
Anode/skjermgitterspenning fikk de fra en dynamotor som satt på hver mottaker. 
Denne gikk på 24-28v. 
 
Nesten alltid var de fjernbetjent fra mindre kontrollenheter som gjerne satt i 
cockpiten. Dette krevde elektrisk kabling og også mekaniske forbindelser med 
roterbare wirer, lignende med speedometerwire, for å kunne dreie på 
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avstemningskondensatoren. Ganske krevende å få til, men det fungerte. Fra 
fjernbetjeningsenheten kunne man velge hvilken mottaker man ville bruke, tune 
denne, regulere volum og slå BFO av/på. 
Krystaller fantes ikke i disse enhetene. Det ble tidligere sakt at det skyltes at 
krystaller var mangelvare under krigen, men det er ikke sikkert at dette var hele 
forklaringen. Men i alle fall, de var robuste og mekanisk stabile, avstemnings-
kondensatoren hadde snekkedrev av høy kvalitet.  
Til å være en så liten og lett mottaker (12x28x14cm) var den temmelig avansert, med 
HF-trinn, blander, 2 MF-trinn, BFO og LF-forsterker. Alt i alt 6 rør av den 
amerikanske stålrørs-serien. 
 
De finnes med følgende frekvensområder: 190-550 kc, 550-1500 kc, 1,5-3,0 Mc, 3,0-
6,0 Mc og 6,0-9,1 Mc. 
 
En god del av komponentene er spesiallaget for flyvåpenet, noe som gjør det litt 
vanskeligere å få disse mottakerne i drift i dag. De fleste avkoblingskondensatorer 
sitter i hermetiske aluminiumskanner, og det er vanskelig å skifte dem uten å måtte 
gjøre modifikasjoner. Etter 70 år har de ofte kortslutning eller høy lekkasje. 
Så er det å få koblet disse mottakerne til omverdenen. Plugger og kontakter er alle av 
spesielle Air-Force typer, umulig å få tak i. Og få koblet noe drev til avstemnings-
kondensatoren er heller ikke så lett.  
 
Mottakerne har 3 kontaktpunkter: Bak, 7-pins hun, til dynamotor, 3-pins han og 
under lokket på fronten, 8-pins hun. Den 7-pins kontakten bak er den som vanligvis 
kobler apparatet til monteringsramme og videre derfra til strømforsyning på 24-28v 
og til fjernbetjeningsenheten(e).  
Under lokket foran sitter det bare en kortslutningskobling som lar glødestrømmen 
passere. Tar man av lokket er mottakeren AV. Da er det imidlertid mulig å plugge inn 
en kontrollenhet der, for lokal betjening av apparatet. 
 
Jeg har en 3-4 slike mottakere som jeg lenge har hatt lyst til å få prøvd, men særlig 
det med pluggtilkoblingen har satt en effektiv stopper for slike tanker. Ikke anser jeg 
det som historisk forsvarlig å bygge inn moderne kontakter og plugger, og ikke var 
det noe fristende og bare lodde på ledninger, slik radioamatørene pleide å gjøre i 
tidligere tider. Da fikk de heller bare stå der.  
Så kom den dagen jeg diskuterte dette med min gode venn Tor Marthinsen i 
Tønsberg. Han har også noen slike mottakere. «Det går alltids an å lage passende 
plugger» sa han. Han var i besittelse av en ØDELAGT fjernbetjeningsenhet til 
Command-SENDEREN. Der sitter det en kontakt med 18 pinner. Kontakten bak på 
mottakerne er 7-pins hun, altså kunne han ta 14 pinner fra den ødelagte enheten, og 
produsere (!) 2 stk han-plugger til mottakeren, og enda ha 4 pinner til overs. Det er 
ikke akkurat noen jobb man kan gjøre på kjøkkenbenken, men har man et godt over 
middels mekanisk verksted til rådighet er det utrolig hva man får til hvis man 
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samtidig har sans for finmekanikk. Tor var vennlig nok til å gi meg den ene av disse, 
og dermed var vi i gang. 
 
Nå var det bare å finne fram et 50kOhm pot-meter til volumkontroll, en liten 24v 
trafo, en jack-kontakt til hodetelefon/høyttaler tilkobling, bryter til bfo av/på og en 
liten boks å montere dette inn i. Vi hadde bestemt oss for at dynamotoren ikke skulle 
brukes, anode/skjermgitterspenning måtte taes fra en egen kraftforsyning. 
 
Det var spennende når jeg satte på 24v til glødingen. Måleinstrumentet viste 0,4A, 
noe som stemmer akkurat med det jeg hadde beregnet. At det var vekselstrøm skal 
ikke spille noen rolle med de rørene som sitter i mottakeren. 
Så var det å prøve seg forsiktig med høyspenningen, som ble tatt fra et eget variabelt 
power-supply. På den første mottakeren jeg prøvde var det tydelig kortslutning til 
jord. Strømmen gikk dramatisk opp og spenningen forble bortimot null. Neste 
mottaker var litt bedre, også her ble anodestrømmen mistenkelig høy (60mA), men 
det suste i hodetelefonene. Men ingen stasjoner ble hørt selv om antenna var inne. 
Så ble den siste mottakeren koblet på. Her var anodestrømmen 20mA ved 150v og 
det kom liv i apparatet. Dette var moro. Frekvensområdet for denne er 1,5-3,0 Mc. 
(Jeg bruker betegnelsen Mc siden det er det som står på skalaen). Beatoscillatoren og 
volumkontrollen (egentlig hf-gain) virket. På kveldstid kom øverste del av 
mellombølgen inn med god kvalitet, og fra 1,8-2,0 Mc (Top Band) hørtes mange 
amatører både på cw og ssb. Intet brum fra de 24vac kunne høres. I området 2-3 Mc 
er det lite å høre, bare en og annen datatransmisjon eller noen obskure russiske ssb-
stasjoner. 
Når jeg plugget inn en AN/GRC-9 høyttaler ga den fullt ut tilstrekkelig lydstyrke til å 
fylle rommet. Disse høyttalerne har innebygget utgangstrafo slik at de blir tilnærmet 
like høyohmige som en eldre hodetelefon. 
Jeg er så heldig at jeg har en løs avstemningsknapp med overgang til tanndrevet som 
sitter på fronten (se bilde på bladets forside). Har man ikke det går det an å lage noe 
som kan presses inn på tannhjulet, eller lage en kobling mellom en akslingsbit og 
dette med krympestrømpe. 
 
Når (hvis) jeg får liv i de to andre vil det være mulig å lytte på både 80 og 40m 
cw/ssb. Dette er veldig fascinerende og gode mottakere, spesielt med tanke på at de 
er over 70 år gamle.      
 
Ta en titt på wikipedia.org/wiki/AN/ARC-5, og du finner utrolig mye bra informasjon 
om Command-utstyret generelt. 
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De tre mottakerene i ramme og med påsatt dynamotorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De tre mottakerene sett ovenfra 
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Dynamotor model 21400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamotoren sett fra kontaktsiden 
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Her ser vi rørene og de tre MF-trafoene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottakeren under chassis. Pent og ryddig, avkoblingskondensatorer i bokser langs sidene. 
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Fjernbetjeningsenhet for 3 mottakere 
 

Min testoppstilling. Stasjonene strømmer inn. 
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Egen kontrollboks m/24v trafo. Bygget inn i gammel fly-enhet fra 50-tallet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-pins plugg for tilkobling til mottakeren. (Laget av Tor Marthinsen.) 
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Bilder fra årsmøtet den 8. april 2014 (Foto: T. Moe) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jon Peder Staubo i klubbradioverkstedet.       Jens Haftorn og Tor van der Lende beundrer 
en Cirola sammenleggbar reisegrammofon 
foreningen fikk i gave på årsmøtet. 

 
 
 
Carl Johnsen viser 
fram "skryte-
albummet" med 
radioprosjekter.  
I bakgrunnen 
Arnfinn Manders 
og Bjørn Dybing. 

   

    30     Hallo Hallo nr 126



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per Kyllo med nok en sammenleggbar reisegrammofon, "Guiniphone".  
Den har papphorn som brettes sammen etter bruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Guiniphonens støpejerns pick-up. Papphornet festes direkte på denne. 
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En Stentofon grammofonforsterker med batteri og hodetelefon, som Per Kyllo hadde med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Når lokket åpnes ser det nesten ut som innmaten i en "Sweetheart",  
men noen spole og dreiekondensatorer finnes ikke. 
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Så er vi i gang igjen, med et nytt hjørne og nye artikler. Mye har hendt siden sist vi 
møttes på hjørnet. Tidligere i vinter fikk vi et brev fra Glåmdal Tingrett, med en kopi av et 
testamente. Vårt gamle medlem, nr. 90, Ivan Petersborg-Hansen hadde gått bort, og i 
testamentet hans, var NRHF begunstiget med å overta uten betingelser, hans radiosamling 
på ca. 250 apparater som var behørig pakket i plast og lagret på en låve på Skotterud.  Vi 
ble kontaktet av en gammel venn av Ivan, som var utnevnt til testamentator, og skulle 
sørge for at hus og innbo ble solgt og pengene fordelt til de som var oppført som arvinger. 
Det som da dukket opp var tre uthus fulle av radioer, TV, platespillere og deler. Dette 
skulle da også selges til høystbydende. De hadde også en annonse ute på Finn.no med 
bilde fra et av uthusene. Vi tok en runde på dette i styret, og avtalte med testamentatoren at 
vi ville ta en tur til huset hans på Magnor for å se hva det var som skulte seg av radiosaker, 
og å gi et bud på dette fra foreningen. Så en mandag dro Jan Helge Øystad og jeg av gårde 
for å ta en titt, og samtidig inspisere samlingen som vi hadde arvet. Vel fremme hos Ivan, 
viste det seg at han også samlet på biler. Det sto sikkert 20-30 gamle bilvrak parkert rundt 
om på tomta hans, og når jeg sier vrak, så mener jeg vrak. Dette skulle også 
testamentatoren sørge for å få bort. For en oppgave! Men tilbake til radioene som det var 
stabler av både her og der i uthusene, et sted så vi 10 tomkasser fra Huldra 9 stablet på 
hverandre, og innmatene sto på rekke og rad på gulvet. Det var banankasser fulle av 
reiseradioer, Tandberg og Radionetter, og platespillere i stabler. Det var Sølvsupere og 
Huldrar og masse annet av kjente merker. Vi husker veldig godt når han kom på 
auksjonene våre og kjøpte opp det som var av billige tre-radioer, og stablet den lille 
Fiestaen sin stappfull så han nesten ikke fikk plass til seg selv. Det var mange hundre 
objekter her, og mange var tatt ut av kassene sine, og det var et salig virvar. Det flotteste vi 
så var en Sølvsuper 1 og en Huldra 12. Jan Helge og jeg ble enige om å by 12.000.- fra 
foreningen for alt sammen. Men hvis vi fikk tilslaget visste vi ikke hvor vi skulle gjøre av 
alt sammen, så vi håpet på at noen andre bøy over. Det viste seg å stemme, han som fikk 
tilslaget bydde ca. 25.000.- for alt. Og godt var det. Vi hadde jo tross alt arvet 250 
apparater som vi skulle hente og lagre i nærheten av Oslo. Hvis vi skulle plassere disse på 
kaldtlageret vårt i Mekanikerveien, må dette tømmes først. Vi har jo nettopp hatt 
loppemarked og solgte apparater for over 10.000.- kr. Så vi har jo blitt kvitt en del, men 
det er masse igjen, så vi må nok ha flere loppemarkeder før vi kan hente hjem samlingen. 
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Heldigvis står de trygt der de nå står, og lagerleia er betalt ut året. Men eieren av låven 
ønsker å rive denne da den er i dårlig forfatning, så vi sa at vi skulle prøve å tømme den 
før ferien. Så hvis det er noen av dere som vet om et rimelig og tørt lokale med lett 
adkomst i Oslo/omegn vil vi gjerne høre om det. Kassebil for å hente er ikke noe problem. 
Det ordner Jan Helge.  
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Våre Vakre Mikrofoner, Eller en ny «mysterie mike». 
Av Tor van der Lende 

Jeg har vært på Google og sett på hundrevis av gamle mikrofoner, men ikke funnet maken 
til denne her. Så hvis det er noen av dere som har sett en tilsvarende vil jeg gjerne ha en 
tilbakemelding på det siden den er helt umerket. 

 

Bunnstykket er støpt i et 
sinkmateriale som vi ser på gamle 
lyddåser som også går i 
oppløsning etter et visst antall år. 
Dette her er ganske langt 
framskredet når det gjelder 
sprekkdannelse og løse biter, er 
omtrent som flatbrød. 
Endestykkene er i et annet mere 
solid materiale og har ingen 
sprekkdannelse. Gitteret er i 
dobbelt strekkmetall med et 
tøystykke imellom. 

 

 
Innvendig ser vi en 
kullkornskapsel med en tynn 
aluminiumsmembran montert litt 
opp på skrå slik at den som skal 
prate i denne har en passende 
vinkel fra munnen og ned til 
mikrofonen som skal stå på et 
bord.  
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Sett bakfra med det ene uttaket isolert, og vi ser tydelig sprekken i bunnplata. 

 
Sett fra undersiden, med tilkoplingspunktene, og her ser vi enda tydeligere hvordan 

materialet i bunnplata forandrer fasong etter mange år.  
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Radioer jeg har møtt 
Av Tor van der Lende 

Jeg fikk en forespørsel i fjor fra en lykkelig eier av en flott gammel Telefunken 
førkrigsmottager om jeg kunne få liv i den da eieren ikke turte å sette strøm på den sånn 
uten videre. Jeg var ikke vond å be, som vanlig tar nysgjerrigheten min overhånd på 
ukjente radioer og med ukjent tilstand. Denne radioen er av modell T 686 og er bygget i 
1936/37. Den hadde betegnelsen «gross super». 

Som vi ser er 
dette en flott 
radio med tanke 
på når den er 
bygget, litt art 
deco stil og et 
nydelig treverk. 
Jeg antar denne 
var beregnet på 
de store tyske 
gutta som hadde 
det godt i 
datidens 
Tyskland. 

 

 
 

Denne hadde ikke hatt spenning på seg på mange tiår, siden nettkabelen bare var en 
oppsmuldret lisse. 

Bakplaten viser 
at den ble solgt i 
Norge med 
stempel-
merkene, og vi 
ser også rør-
bestykningen. 
Push-pull utgang 
med 2 stk. AD 1. 
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Et nydelig og prydelig innblikk bakfra. Som vi ser har denne en gang i tiden vært hos en 
annen radiodoktor og fått påsydd en ny elektrolytt kondensator.  

Etter å ha tatt en visuell sjekk og koplet på nettspenningen, var spenningen stor da 
hovedbryteren ble slått på og med et voltmeter koplet på lytten. Det kom bare et lett sukk, 
og det freste litt under sokkelen på likeretterrøret, og så gikk sikringen. Etter nærmere 
undersøkelse viste det seg at det på høyspentsiden på trafoen til likeretterrøret var det 
loddet inn 2 avkoplingskondensatorer på 5000Pf, og begge disse var kortsluttet. Etter å ha 
byttet disse, ble det mere liv i den gamle tysker`n. Heldigvis var det en løs bunnplate til å 
skru av så jeg slapp å demontere hele chassiset med trafo og likeretterdel og masse 
ledninger til utgangstrafoen og høyttaleren. Som vanlig på radioer fra denne tiden var det 3 
bølgebånd; lang, mellom og kortbølge. Grammofontilkoplingen bak var beregnet for en 
god gammel magnetisk pick-up.  

Eieren ønsket å bygge på en DAB forsats i denne radioen, men jeg fikk snakket ham fra 
det, da det ville bli en del omkoplinger og forandringer som ville ødelegge mesterverket. 
Jeg må innrømme at jeg gjorde et forsøk med å kople inn en forsats på grammofon-
inngangen, men det ble heller dårlig lyd.  

Så det ble droppet. 
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Her ser vi 
utgangsrørene, 
gode og feite AD 1, 
men de er av 
forskjellig fabrikat 
som fasongen på 
glasset viser. Det er 
første gang jeg får 
inn en pasient hvor 
støv er totalt 
fraværende. 
 

Eieren fortalte at 
det var han som 
hadde gjort rent i 
stua, og da er det 
virkelig moro å 
behandle syke 
pasienter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

På neste bilde ser vi undersiden av chassiset med noen utskiftede kondensatorer. De sitter i 
nedre høyre hjørne, en ny katodelytt og en koplingskondensator. Den lange stanga som går 
horisontalt er bølgevenderen som har knappen sin på siden. Den andre stanga som krysser 
denne midt på er tonekontrollen som er koplet som en båndbredde-velger inn på MF trafoene. 
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Bølgevender- kontaktfjærene, ble renset med sprit og satt inn med syrefri vaselin for å 
fjerne spraking. Det samme ble gjort med tonekontrollen. 

Som vi ser er oppkoplingen god og oversiktlig, og komponentene er faktisk av en god 
kvalitet siden jeg bare måtte bytte 4 kondensatorer. Og det er faktisk ny rekord på en radio 
av denne årgangen. 
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Vi avslutter med et flott interiørbilde og en rør-oversikt, alle de originale rørene sitter 
fortsatt i apparatet, og alle var i utmerket tilstand. 
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En uvanlig krystalldetektor 
Av Tor van der Lende 

Av og til dukker det mest uventede objektet opp. Så denne gangen også.  

En 3 delt krystalldetektor. Laget av firma Dr. Georg Seibt, Berlin. 

 I 1909 jobbet Georg Seibt som sjefingeniør hos Lee de Forrest. 

I 1910 startet han for seg selv med eget firma Dr. Georg Seibt, Berlin, Schøneberg, og med 
produksjon av elektriske og mekaniske apparater. Produksjonen omfattet dreie-
kondensatorer, presisjons måleinstrumenter og lignende. I 1915 konstruerte og produserte 
de en 3 delt krystalldetektor til å plugge inn i datidens mottakere. Den hadde en diameter 
på 40mm og høyden var 47mm. På siden var det en velger for å velge mellom en av de tre 
krystallene. 

 

 

 

Med og uten deksel. Som vi ser er det tre plastratt med tannhjulsutveksling for forhånds-
innstilling av søkepunktet på hvert sitt krystall. 
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De tre rattene er merket 1-2-3 og disse kan da innstilles med en skrutrekker når 
metalldekselet er på. Vi ser også tre bladfjærer som ligger med fjærpress på hvert sitt 
krystall som er støpt inn i hver av de tre tannhjulene. Fjærene ligger da selvfølgelig 
eksentrisk på hvert sitt krystall. Dette må vel sies å være Tysk presisjonsarbeid på sitt 
beste når vi ser på den mekaniske utformingen, og det er første gang jeg ser en 3 delt 
krystalldetektor. 
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Vi Minnes 
Tore Stefferud, LA8LG, medlem 2247, gikk bort i begynnelsen av 

2014, 81år gammel. Han var min ungdoms radiohelt. Første gang jeg 
hørte om radioamatører var jeg i 11-12 års-alderen, og satt hjemme og 
søkte på kortbølgen, da jeg med ett hørte en sterk og klar stemme som 
på norsk sa: Dette er London Amerika 8 London Grønland som kaller 
vanlig anrop på 20 meter`n. Hva i all verden var nå dette? Så med ett 
hørte jeg at det var en annen som svarte ham, men jeg husker ikke nå 
hvem det var, men jeg ble sittende å lytte til samtalene var over. Etter 
hvert hørte vi mange slike samtaler på kortbølgen, min kamerat Jarl 

Nygaard, LA6SI og jeg. Vi fikk da etter hvert vite mye mere om 
radioamatørene. Siden jeg bodde på Lambertseter og Jarl på 

Brattlikollen, så fant vi ut at Tore bodde i Vardeveien på Brannfjell, rett 
opp i lia fra der Jarl bodde. Vi dro opp til ham på hjemmebesøk, og for 
en verden som da åpnet seg for oss. Han hadde shacken sin oppe under 

skråtaket i den lille hytta de bodde i. Der var det radiosendere og 
mottagere med flotte skalaer og lys og en god varm lukt av 

radiomateriell med rør. Tore var vennligheten selv og forklarte oss om 
alt mulig vi lurte på og demonstrerte utstyret sitt. Dette var starten på 

vårt radioeventyr som fortsatt varer i dag. 

I alle år jobbet Tore på Ekebergbanen, først som konduktør, og senere 
som vognfører. Etter hvert flyttet familien til Oberst Rohdes vei på 

Nordstrand, og etter som tiden gikk og amatørradioen ble for moderne 
med svarte bokser, gikk interessen over til musikk. Han samlet på 

musikkopptak og hadde flere Revox maskiner og massevis av bånd. Jeg 
traff ofte på Tore på Ekebergmarkedene og vi pratet da mest om 

musikk og båndopptagere. Han ble sent med i foreningen vår, men etter 
at jeg hadde mast noen år, meldte han seg endelig inn, og kom da fast 
på våre auksjoner. Han vil bli husket som en luftens hedersmann fra 

gamledager, og hadde mange venner i miljøet. 

 Vi lyser fred over hans minne. 

Tor van der Lende 
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Vi Minnes 
Vårt mangeårige medlem Ivan Petersborg-Hansen, medlem nr. 90, gikk 

bort 14. februar i 2014.  

Han ble medlem i begynnelsen av 1980 og har vært med oss hele veien, 
og deltatt på veldig mange auksjoner.  

Han ble tidlig interessert i radioteknikk, og jobbet de første årene hos 
Bromid A/S nederst på Karl Johans gate. 

I 1974 til 1977gikk han på ETH, en teknisk høyskole i Zürich, hvor han 
fikk tittelen; Dr. Ing. Electronics.  I 1978 begynte han i Securitas og 

fortsatte der til han pensjonerte seg i 2008, og var der i 30 år som 
installasjonssjef.  Underveis tok han en hel masse med kurs i radio og 

fjernsynsreparasjon. Hos Securitas var han teknisk ansvarlig for 
alarmopplegg i bla. Norges Bank, Slottet og Rena leir. De som kjente 

han betegner ham som en nøye og ansvarsfull person. 

Etter at han pensjonerte seg startet han hjemme på Magnor, Magnor 
Radioforretning, hvor han drev med radio og TV service. En annen stor 

hobby var fotografering med gode gamle kameraer og film. 

 Han var også frimurer. 

Ivan viste for noen få år siden at han hadde fått kreft, og skrev sitt 
testamente, og der testamenterte han sin store radiosamling på 250 

apparater til NRHF.  Han gikk bort uten noen livsarvinger og var ugift. 

Vi lyser Fred over hans minne. 

Tor van der Lende 
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Denne gang har jeg fått tilsendt et fargebilde av Nipper fra vårt medlem 636, Knut 
Stadheim. Som vi ser har Nipper gått over til fienden og ser ut til å lytte på en iPhone… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Her viser vi et skjema på et enkelt krystallapparat med en to transistors forsterker sakset 
fra den Danske Radiokonstruktørens Håndbog nr. 7. 

    46     Hallo Hallo nr 126



    47    Hallo Hallo nr 126



    48     Hallo Hallo nr 126



    49    Hallo Hallo nr 126



    50     Hallo Hallo nr 126



    51    Hallo Hallo nr 126



    52     Hallo Hallo nr 126



    53    Hallo Hallo nr 126



Annonser 
Kjøpes: 
 
Aqustograph eller Cair more eller tilsvarende merker av amatøropptakere for 
grammofonplater ønskes kjøpt. 

Dette var utstyr som ble brukt av amatører for lydopptak på al. Plater i 30-årene. 

Rolf Rekdal, mnr. 960. Adresse: 6470 Eresfjord. Tel: 978 49 868 eller 71234176. 

 

Søkes: 

Ønsker skjema for skipsmottaker type MB og Radiotelefon type RTS5, begge fra 
Stentor Radiofabrikk, Trondhjem (ca 1952). 
 
Mvh Walter Knutsen  Medl 1299 
Tlf. 33311546 
Mail:  wselmerk@online.no  

 

________________________________________________________________ 

Verdens-superen 1935 
 
På neste side ser vi en flott brosjyre i farger og med funkismoderne utforming. Den er 
sannsynligvis utformet av en dyktig tegner/kunstner som ønsket å tjene noen ekstra 
kroner i de harde 1930-årene. Trykket: Dahl, Mathisen & Co Boktrykkeri - Oslo. 
 
Stor skala med over 90 stasjonsnavn. Kortbølgebånd og 2 vanlige bølgebånd. 5 
rør inklusiv likeretter + innebygget diode. Radionette har fabrikkert over 
100 % flere apparater enn noen annen norsk fabrikk, opplyser brosjyren. 
 
Pris i 1935 inkl. stempelavgift, kr 331,-. Pengeverdi i dag: kr. 11.400,-. 
 
Fredrik Hildisch 
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Tidlig modell av LA2PL-nøkkelen. (Foto: Ernst Rykkje)

Våre morsenøkler
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