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Navneskifte
Jeg, redaktøren av Hallo Hallo, medlem nr. 2, LA5CL, heter nå ikke bare Tore Moe,
men Tore Moe Namsos. Moe er blitt et mellomnavn. Grunnen til denne forandring er
ønske om å ha et mer unikt navn for å unngå forveksling med andre. Hvorfor et bynavn
som Namsos? Det er mange som heter det samme som en by, jeg kan nevne Tønsberg,
Lillehammer, Trondheim, Steinkjer og sikkert andre byer også, men det var ingen som
hadde Namsos til etternavn. Så jeg kastet meg over det. Jeg er oppvokst i Namsos, og
simpelthen elsker den byen. Skatteetaten hadde ingen innvendinger, så nå står det
Namsos i folkeregistret, og i pass, førerkort, bankkort osv. Det føles meget
komfortabelt.
Kanskje jeg bør begynne å presentere meg med ordene: «Jeg er Namsos»?
.
Siden Sist
Av foreningsaktiviteter siden forrige blad er det sommerauksjonen og loppemarkedet på
NTM som har vært gjennomført. Tor skriver utførlig om auksjonen i sitt Hjørne, og det
er også kommet et leserinnlegg med tanker om denne. Auksjonene har (alt for) lave
priser, men dette er et unikt sted å skaffe seg apparater og deler som man ikke får tak i
andre steder. Det ville være tragisk om foreningen skulle slutte med dette.
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Så kom sommeren. Med en varmeperiode som varte i ukevis, og som vi ikke har
opplevd maken til her i landet i manns minne. Det er klart at det blir ikke så fristende å
sette seg ned ved pc’en og skrive artikler til HH da. Jeg har sett det tidligere,
høstnummeret kan bli magert, men i sommer var stofftilgangen ekstra liten. De store
artiklene uteble.
Hva gjør en stakkars redaktør da? Redningen ble en artikkel jeg kom over, om den
legendariske russiske radiooperatøren og polarpioneren Ernst Krenkel. Jeg ble klar over
han på 70-tallet, når jeg fikk QSL-kort fra russiske radioamatører jeg hadde hatt kontakt
med. Flere av dem var prydet av portrettet av en kraftfull mann omgitt av skip og
ishavsstasjoner med antennemaster. Historien om denne mannen kan dere lese på s. 926. Spesielt morsomt er det å se fotografi fra hans shack med AR88 og BC610.
Amerikansk radioutstyr brukt av en russisk radioamatør. Dette må være noe av lasten
som kom med Murmansk-konvoiene under 2. verdenskrig.
Jeg har bestilt boken «RAEM is my callsign» som er hans egen beretning om sitt
eventyrlige liv. Boken finnes på Amazon som selger både nye og brukte bøker. De kan
skaffe det aller meste. Jeg kommer til å skrive noen ord om den litt senere.
Men noen trofaste bidragsytere (og noen nye) holdt stand i sommervarmen.
Jens Haftorn kommer denne gang med sin foreløpig siste historie om interessante
apparater/radiomøbler: «Kuba Komet» som pryder forsiden. For et design! Jens sier at
denne stilen kalles «Romfart». Man skulle nok ha en spesiell sans for det hypermoderne
og ha god råd for å skaffe seg en sånn. Den kostet en god årslønn på slutten av 50tallet.
Tor van der Lende og Svein Brovold har vært trofaste skribenter og fotografer i mange
år, jeg håper de fortsetter med dette. Vi fikk også gode bidrag fra Tore Pedersen,
Michael Andersen, Frode Weierud, Roar Mathiassen, Marit Rasmussen, Erik
Drengsrud, Ragnar Otterstad, Bjørn Liland og Arne Rudolf Sørby. Takk til alle
sammen!
Men husk at vi hele tiden er avhengig av stoff fra medlemmene.
Høstprogram:
Lørdag 27.09: Høstauksjon på Gran skole (auksjonsliste er vedlagt dette nr.)
*Tirsdag 14.10: «Se TV med eller uten TV apparat» v/Arnfinn Manders
*Tirsdag 11.11: «Fjernstyring av radio» v/Arnfinn Manders
*Tirsdag 18.11: «Øvelse gjør mester» v/Arnfinn Manders
Tirsdag 2.12: Pakkedag for HH128
Tirsdag 9.12: Julemøte
*Det kan skje forandringer av datoene 14.10, 11.11 og 18.11. Melding om dette vil bli
gitt på vår nettside.
Mulige temaer for temakvelder, av Arnfinn Manders
Se TV med eller uten TV apparat (14. oktober)
Har man først blitt fortrolig med hvordan en ser på TV via Internett så vil man helst
ikke gå tilbake til gammelmåten. NRK har gjort det mulig for den enkelte seer selv å
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velge fritt mellom de fleste av NRK’s programmer og å se dem i ettertid i ca 3 uker. På
denne måten kan man redigere sin egen TV kveld og er ikke nødt til å følge NRK's
sendeskjema. Man er ikke avhengig av å se programmene når de blir sendt. Kommer
man 5 minutter for sent til å se begynnelsen av Dagsrevyen så gjør det ingen ting. En
kan få med seg hele sendingen allikevel. Går man glipp av et program som blir sendt på
et tidspunkt som ikke passer så kan man se det senere. Kvaliteten er utmerket HD. Man
kan også ta inn TV fra hele verden via Internett. En bonus når man ser på TV via
Internett, og ikke har TV, er at man slipper å betale både TV lisens og kabel- eller
satellitt-avgift. En flatskjerm som ikke kan ta imot TV signaler regnes ikke som TV.
Fjernstyring av radio (11. november)
Fjernstyring av radiomottakere blir stadig mer og mer populært blant spesielt
interesserte. Delvis fordi mange bor i områder hvor det er sterk støy eller det er
vanskelig å få satt opp en skikkelig antenne.
I andre tilfeller kan det være fordi man vil oppleve hvordan det er å lytte på radio i
andre deler av verden.
Vi vil her se på to enkle metoder.
Praktisk talt alle mer avanserte radiomottakere er i dag utstyrt med mulighet for styring
fra en PC. Det finnes en rekke programmer som passer til dette formålet.
Ham Radio Delux er ett av de mest populære. Versjon 5.x kan lastes ned gratis fra
internett.
Vi ønsker nå å plassere radioen på et sted med lite støy, hvor ikke antenner er noe
problem. Derfor er neste skritt å finne en enkel måte å styre denne PC'en via internett.
Team View er ett program som er velegnet til dette formålet Programmet er gratis for
private brukere og kan lastes ned fra internett.
For de som ikke ønsker å sette opp sin egen radio finnes en annen utvei.
SDR er et gratisprogram som gjør det mulig å bruke radioer over hele verden, satt opp
av snille radioamatører. Disse radioene kan brukes til å lytte på det som kan høres på
radio på de aktuelle stedene. SDR er et gratisprogram som kan lastes ned fra internett.
Det finnes en "browse" funksjon i programmet slik at man kan se hvilke radioer som er
tilgjengelige.
Øvelse gjør mester (18. november)
Det som har vært tema for de to foregående kveldene har vært metoder for å oppnå mer
radio og TV glede. Mange medlemmer føler sikkert behov for øvelse i å bruke metodene
til det de selv ønsker. Til det kan det trenges en øvelses økt med tilgang på veiledning.
Det vil derfor bli en kveld hvor medlemmene kan ta med seg sin bærbare PC og et par
høretelefoner og jobbe i grupper av to med forskjellig bruk av det som har vært temaet
for de to første kveldene.
Trådløst nett og en radiomottaker som kan fjernstyres vil være tilgjengelig.
Da sier redaktør Namsos god høst og god auksjon til alle sammen!
TMN
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Kuba Komet
Av Jens Haftorn, mnr. 11

Da jeg fikk adgang til Internett for mange år siden, fant jeg et bilde av et fantastisk
kabinett med platespiller, radio og tv. Her har det vært en flink snekker, var mitt inntrykk.
For 7 år siden fikk jeg 3 ukers permisjon med lønn + et stipend for å besøke radio- og
fjernsynsmuseer. Det ble besøkt museer i Sverige, Danmark og Tyskland. I Fürth, i de
gamle lokalene til Grundigfabrikken var det nå blitt museum. Et flott museum over 4
etasjer og kjeller. Der fikk jeg se dette kabinettet, og der og da våknet også ønsket om å ha
et selv – selvfølgelig.
Jeg søkte på tysk eBay i flere år uten napp, før jeg tilfeldigvis fant et i USA. Dette var en
1960-modell. Apparatet ble produsert fra 1957 til 1962, og designet er svært inspirert av
datidens romfart. ”Rakettvingen” kan vris i forhold til delen med radio, grammofon og
eventuelt båndopptaker. Mørk og lys finér, belagt med tykt lag epoxy, gir en fantastisk
virkning. Kuba laget ikke elektronikkdelene selv, men kun møblene de ble montert i.
Dette eksemplaret ble tatt over som flyttegods til USA i 1962, uten tanke på at USA har et
annet fjernsynssystem. Derfor har det stått stille siden. En arving la det så ut på auksjon,
og jeg kjøpte det.
Bedre pakking skal en lete lenge etter. Solid kasse, med 5 cm tykke bord i bunnen (som nå
er tram foran hytta), og hele apparatet krympepakket i aluminiumsfolie, foruten masse av
bobleplast. Kabinetter er 220 cm langt, 172 cm høyt og 75 cm dypt! Det ruvet på min lille
tilhenger, for å si det forsiktig.
I forbindelse med 50-årsjubileet for offisiell fjernsynssending i Norge, sto det utstilt på
Telemuseet (I Norsk teknisk museums lokaler) i et år. Nå holder jeg på å sette det i
funksjon igjen, og deretter blir det nok å se i korridorene på NRK.
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Bilder fra hjemtransporten og utpakking av Kuba Komet. Det var antagelig bra det ikke
var noen trafikk-konstabel i nærheten. Red. (Foto: Jens Haftorn)
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Historien om Ernst Krenkel (RAEM)
den russiske polarpioneren, helten, telegrafisten og radioamatøren.
Denne artikkel om Ernst Krenkel sto i høstutgaven 2009 av OT NEWS (OLD
TIMERS NEWS), som er medlemsbladet til RAOTA (The RADIO AMATEUR
OLD TIMERS’ ASSOCIATION (UK)) www.raota.org
Ernst Krenkel er lite omtalt her i Norge, og hans historie fortjener å bli kjent.
RAOTA gir en generell tillatelse til bruk av artikkelen forutsatt at den ikke
skrives om, forandres eller at krediteringen fjernes. Vi gjengir den derfor på
engelsk, slik de har presentert den på nettet.
Med artikkelen fra RAOTA fulgte 5 Appendixer. Disse får vi ikke plass til
denne gang, men de vil kanskje komme i et senere nummer.
Ernst Krenkels radiostasjon i Arktis hadde kallesignalet RAEM. Dette
kallesignal fikk han senere beholde som radioamatør fra sitt hjem i Moskva.
Herfra hadde han kontakt med amatører over hele verden, bl. annet med LA7Y,
Christian Amundsen i Oslo, som fikk QSL-kort og signerte bilder. Dette var på
40- til 60-tallet. Disse dukket opp i en pappeske som redaktøren kjøpte på en av
våre auksjoner, og et par stykker blir presentert her. (Red)

Ernst Krenkel og Juri Gagarin, verdens første kosmonaut
Artikkelen følger på de neste sidene:
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LA7Y - RAEM QSO 13/12/1946
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Bilder fra auksjonen og loppemarkedet
14. og 15. juni 2014 (Foto: Michael Andersen, 608)

403 Philips Polka m/platespiller på toppen

Utendørssalg av 78-plater
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376 AVO Test Bridge

135 Boonton Megacycle Meter (Gitterdip-meter)
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17 Trygve Bergs forsterkerprosjekt m/Lundahl trafoer

Publikum, noe glissent i rekkene
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147 Andrea krigsmottaker m/uorginal høyttaler

Loppemarkedet
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Loppemarkedet

Loppemarkedet
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Loppemarkedet

Loppemarkedet, Jan Helge Øystad med banneret
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Sommaren er kort, og det meste har regnat bort, synger Svenske Thomas Ledin,
men det tror jeg ikke på. Ikke i år. I skrivende stund er 2 ukers ferie unnagjort og 2
uker gjenstår. Den siste uken har varmen vært meget tilstedeværende og med
temperaturer opp i 35 grader i skyggen, har det vært direkte ubehagelig. Selv med
nok av kald drikke for hånden. Vel, vi får komme ned på jorda igjen og se realitetene
i hvitøyet.
Auksjonen var vel det siste store vi gjorde før vi tok ferie, og denne gangen må jeg
si at vi har nådd ganske langt ned på bunnen. Etter ønske fra medlemmene som kom
på årets årsmøte, ble vårauksjonen flyttet fram til juni for å få bedre uteforhold og
komme nærmere vår tidligere sommerauksjon. Dette hjalp visst ikke så mye på
frammøtet, det kom kun ca. 78 medlemmer, mot normalt over 100 på tidligere
auksjoner. Det som var påmeldt av gjenstander denne gangen bar rett og slett i stor
grad av en kjeller/skrotlager opprydding. Alle er jo kjent med nå at minste utropspris
er kr. 100.- Og de mange usolgte gjenstander var helt klart ikke verdt denne 100
lappen. Vår statistikk viser at det var 60 usolgte gjenstander, og 120 som ble solgt til
minstepris. Dette er det ikke noe moro å være med på. Hvis denne trenden skal
fortsette setter jeg et stort spørsmålstegn ved om jeg rett og slett skal gidde å være
auksjonarius lenger.
Når vi kom til siste pause og hadde ca. 100 objekter igjen, satt det vel en 25-30
medlemmer igjen, og jeg tror nok at de fleste av disse var selgere, og ikke ute etter å
gjøre et kjøp. Da er det ikke så rart at det blir mange usolgte objekter.
En annen ting jeg vil påpeke, er at det ikke er tillatt å bruke andre medlemmers
nummer for å påmelde egne ting. Det er blitt registrert at en av våre medlemmer har
gjort dette, (vi er ikke blinde). Dette er for det første lite kollegialt, da vedkommende
kan melde på 2-3 ganger 15 egne objekter, og resultatet vil da bli at hvis vi må stryke
noen av medlemmenes påmeldte 15 objekter for å komme ned på et rimelig totalt
antall, ca. 400, vil da de som har meldt på sine maks 15 objekter, miste 2-3 objekter
ved strykning, mens da vedkommende som har fått låne andre medlemmers nummer
kan få solgt 3 ganger 13 objekter, altså nærmere 40 objekter. Dette er så ukollegialt at
det grenser til represalier. Dette må det bli slutt på.
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Våre Rare Mikrofoner
Av Tor van der Lende
Roar Veum kom til meg en dag før ferien og ga meg en plastpose med noen greier
oppi, her er en mikrofon til spalten din, sa han. Javel, og mange takk, svarte jeg.
Kikket nærmere opp i posen og der lå det en lang hylse med gjenger på og et lite
rundt gitter foran. Bak var det en XLR kontakt og ledningen derfra gikk inn på en
liten sort boks som det sto STM-2.. Stick-on, og Professional low-noise microphone
preamplifier. Og i tillegg en batterieliminator på 24V.

Jeg hadde ikke sett en sånn mikrofon før. Roar som jobber hos Stanley med IT og
alarmsystemer trodde det muligens var en mikrofon til lyd overvåkning.
Men vi har et nyttig verktøy på PCn som heter Google. Bak på mikrofonen etter å ha
tatt ut XLR kontakten, sto det en liten lapp med teksten: ES945. På dette søket fant
jeg flere sider med informasjon om denne mikrofonen. Den er produsert i Japan av
Audio-Technica, og den beskrives som en professjonell mikrofon til montering på
plane overflater som en bordplate, en vegg eller et panel. Bruksområdet er
høykvalitets lyd ved professjonele lyd opptak, konferanser og fjernsynsbruk eller
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annen relevant bruk. Den skal ha fantommating av en spenning mellom 11-52V og er
en «wide Range» kondensator mikrofon. Frekvensområdet er 40Hz til 18.000 Hz.

Her ser dere for-forsterkeren som var tilsluttet, og den har mange muligheter for bruk.
Balansert eller u-balansert inngang med impedans fra 150-600Ohm. 2 separate
linjeutganger og et frekvensområde på 50Hz til 30kHz. Uttak for fantommating og et
regulerbart gain fra 35-65dB. Denne for-forsterkeren er laget av RDL, Radio Design
Labs i USA.

Lengden uten XLR kontakten er 70mm, og diameteren er 20mm.
Som dere skjønner er det utrolig mange mikrofoner som er produsert verden over, og
til utrolig mange formål.
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Radioer jeg har møtt
Av Tor van der Lende
På auksjonen i fjor fikk jeg kjøpt en hendig liten radio, en Marconiphone, modell
P20B, fra 1948. Dette er en såkalt «Beuty Box», som var populære på den tiden. Her
kunne man dra på picnic med medbragt radio som nesten ikke tok plass eller veide
for mye. Denne har en rammeantenne som ligger flatt inne i lokket, og ser jeg på
skjemaet er den ikke ulik vår egen Kurer, og den har faktisk de samme rørene; DK91,
DF91, DAF91 og DL92. Bare i engelsk/amerikansk typebetegnelse.
Denne radioen går på 1,5V og
60V som var et standard
reiseradiobatteri i England på
den tiden. Og dette batteriet er så
lite og flatt at det får plass under
lokket på undersiden.
Ledningene fra rammeantenna i
lokket ses tydelig på det nederste
bildet.
Lang og mellombølge er de to
bølgebånda som den er utstyrt
med.
Da jeg begynte å undersøke
denne krabaten litt nøyere viste
det seg at 2 av røra var avbrente
i filamentet, så de ble erstattet,
og et par små elektrolytter ble
også byttet da disse ikke var helt
tette.
Spenninger ble tilkoplet og øret
ble lagt inntil høyttaleren, og der
kom mellombølgen inn, noe
svakt, men dog var det flere
stasjoner å høre. Jeg antar at den
svake signalstyrken skyldes den
lille rammeantenna.
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Her ser vi hvordan det lille «vidunderet» ser ut innvendig, med 2-gangs dreiekondensator og MF bokser og høyttaler. Rett over høyttaleren ses braketten som
batteriet hviler på. Hele radioen måler 75mm høyde, 85mm dybde og 120mm bredde.
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En Hemmelig Radio
Av Tor van der Lende
Før ferien fikk jeg en e-post fra en dame som lurte på om jeg kunne hjelpe henne med
et krystallapparat hennes far hadde hatt gjemt under krigen og lyttet på London med,
om det var mulig å få det til å virke igjen slik at hun kunne vise sine barnebarn
hvordan det var å høre på hemmelig radio under krigen. Etter nærmere avtale kom
hun en dag, og det viste seg at det ikke var noe krystallapparat, men en liten 1 rørs
radio med et likeretterrør, nettdrevet. Denne radioen hadde vært gjemt i et tre-skrin
og bare tatt fram ved spesielle anledninger, men skrinet var for lengst borte, og
radioen, som var hjemmelaget, var i en heller dårlig forfatning. Av hodetelefonene
var det bare selve øreklokka igjen og en tjafs av en ledning. Nettledningen så ut som
en tørr gammel sprø lakris. Etter å ha byttet nettledning og koplet til et sett med hele
hodetelefoner, var jeg såpass nysgjerrig på å høre om det var liv i krabaten.

Det ble en del skraping og during, (50 perioder). Og det var det. Plugget inn en
antennepisk jeg har på balkongen, og da ble det enda mere dur. Høyspenningen ble
målt til 260V, så den var OK. Jernrøret som sto der var en del rustent og ingen leselig
tekst var å se. Likeretterrøret var 1V, som var lett og se. Dette var en reaksjonskoplet
mottager med en fast avstemningsspole og en variabel reaksjonsspole viklet på en
bakelittplate som var fjærbelastet og kunne svinges fram og tilbake over den faste
spolen. Dette ses tydelig på bildet med fjæra og en knapp under, festet til en aksel
under chassiset med en snor festet i hjørnet på bakelittplata, slik at man kunne variere
graden av tilbakekopling. Ettersom jeg husker er dette spolesystemet fra en
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Telefunken Tenor fra 1936/37, Med den faste avstemningsspolen viklet på to
bakelittplater montert i kryss og med spor til spoletråden.

Her ser dere avstemningsspolen som er den tykke tråden, og denne har 4-5 viklinger,
og dette skulle tilsi et sted på kortbølgen. Den bakre viklingen med den tynne tråden
kommer jeg tilbake til senere.
Nett-trafoen ses i nedre høyre hjørne, og er ganske liten, men gir nok spøk og
spenning. Jeg ville gjerne ha denne radioen til å virke igjen etter så mange
uvirksomme år i en kjeller, så jeg fikk tracet et skjema av den, og prøvde å finne et
nytt stålrør som kunne passe. Gikk i min egen kjeller og hentet opp en eske full av
amerikanske stålrør, og vademecumen ble slått opp på alle de forskjellige røra jeg
hadde, men fant ingen som passet, dette var litt spesielt da jeg så at glødningen var
koplet på pinne 7 og 8, for normalt er glødingen på amerikanske oktalrør på pinne 2
og 7. Etter å ha bladd igjennom det jeg hadde av rørhåndbøker på stålrør, kom jeg til
at det kun var ett rør som hadde denne koplingen og var en triode, nemlig 6SF5.
Dette hadde jeg ikke selv, men NRHF hadde, så det ble funnet fram og betalt. Men
det ble ikke noe mere lyd i rakker`n for det. Elektrolyttene ble byttet, likeledes en
trådviklet motstand mellom lyttene, og noen suspekte 100 pF kondensatorer. Nå fikk
jeg en reaksjon på reaksjonskoplingen når denne ble flyttet fram og tilbake foran
avstemningsspolen, men ingen hørbar radiostasjon. Når jeg koplet ut antenna ble
duren borte, så jeg gikk i bokhylla og fant fram en innbunden årgang av det Svenske
Populær Radio fra 1928. Der fant jeg en artikkel med mange forskjellige skjemaer
over 1 rørs reaksjonskoplede mottagere, og det pussige var at ingen av de hadde en
antennekopling som gikk via en 50pF`s kondensator inn på gitteret på røret. Neida,
alle skjemaene viste en antennespole i tillegg til de andre to som var viklet som en
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induktiv antennekopling mot avstemningsspolen. Dermed viklet jeg på noen tørn med
tynn HF lisse nær avstemningsspolen, se den tynne viklingen på foregående bilde, og
denne er merket på skjemaet med L1. L2 er avstemningsspolen og L3 er
reaksjonsspolen eller tilbakekoplingsspolen som den også kalles.
Da ble det virkelig
sus i serken og liv i
leiren. Nå haglet det
inn med stasjoner, og
det var tydelig hvilke
stasjoner jeg lyttet
på. Det jeg da ikke
forstår er, hvordan
ble denne radioen
brukt under krigen
når det bare var sus
og tilbakekopling å
høre? Som det synes
på det første bildet er
det festet en liten
skala-viser på
kondensatorakselen
og en blyantmarkering på
blekkplata bak viseren. Så det kan jo tyde på at her har det vært en BBC sender å lytte
på. Det som er skummelt med denne radioen er at hodetelefonene er høyspente, se
bare på skjemaet så ser dere det. Derfor har jeg isolert bananstikkene til telefonen da
disse har en skrue som stikker ut for å feste ledningen.

Hodetelefonen har en kopling rett på den ene elektrolytten, som har en spenning på
250-300V.
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Til høyre ser dere akselen med
tråden for å bevege
reaksjonsspolen. Chassiset var
laget i galvanisert blikk og
klippet til med blekksaks og
antagelig bukket i en skrustikke.
Skruene som er brukt er i
messing og med gamle
firkantmuttere som nå er godt
rustne. Enden på skruene er
brukt som loddepunkter for det
som skulle jordes.

Nærbilde av reaksjonskoplingen. Både over og
under chassiset.
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Som vi ser er ikke Nipper ferdig med sommerens gjøremål enda, det må vannes. Det
regner jeg med at de fleste av oss også har måttet gjøre i sommer.

Hvor lenge siden er det ikke at vi har sett en radioreklame på et hustak i Oslo? Her
Har dere en. På Frogner Plass, nederst i Kirkeveien, nedenfor Vigelandsparken,
finner vi nå reklame for den berømte Sveitsiske radioen, GENEVA. Denne radioen
finnes i det samme designet, men i utrolig mange størrelser.
Den siste takreklamen jeg
husker var en Radionette
reklame på taket av gamle
Ullevål kino. Den sto der i
mange år etter at Radionette
var gått over i historien.
Det hadde vært artig om noen
av dere hadde hatt noen
gamle bilder av radioreklame
på hustak. Dette er jo også en
del av Norsk radiohistorie.
Da takker jeg for meg for
denne gangen, og sier på
gjensyn i neste nummer.
Hilsen Tor…
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Haakon Haug og Loewe-rørene
Av Tore Moe Namsos (2)
Bildene av Loewe-rørene på bladets bakside datt ut av en mappe som har tilhørt
Haakon Haug (medlem nr. 30) nylig. Det er papirkopier fra før digitalkameraene ble
vanlige, og fra fotobutikken var de stemplet med september 1989.
Dette er bilder av to legendariske radiorør fra 1926, laget i Tyskland av firmaet
Loewe AG. Det ene, 2HF, er et dobbeltriode ferdig oppkoblet med kondensatorer og
motstander inne i glasskolben. Tallet 2 står for antall rørfunkjoner og HF står for
«Hoch Frequenz». Det andre, 3NF, er en trippeltriode som faktisk er en komplett lfforsterker (Nieder Frequenz), alt integrert i en og samme kolbe. Med disse to rørene
kunne man altså lage en 5-rørs mottaker med hf-forsterkning og reaksjon, noe som
slett ikke var dårlig. Hvorfor gjorde de dette? Jo, for å spare stempelavgift, siden det
var avgift pr rør (eller pr glasskolbe). Genialt? Både ja og nei, Disse rørene var dyre,
så hvis en av triodedelene røk, var det bare å kaste hele røret.
Noen påstår at disse rørene var verdens første egentlige ICer. Det er nok riktig hvis
man inkluderer både vacuum-state og solid-state.
Hvis du ser nærmere på bildene og toppen av rørene speiler det seg et bilde av
fotografen (Haakon) og huset hans. Det er ikke mulig å se ansiktet, for det blir dekket
av kameraet, men huset kjenner jeg godt igjen.
Dessverre har Haakon, som nå er 85 år, den siste tiden slitt med Parkinsons sykdom,
og han er for tiden på Langerud sykehjem i Oslo.

Her ser vi baksiden av røreskene til 2HF og 3NF, med koblingsskjema.
(Foto: Haakon Haug)
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Miniatyr sveivegrammofoner – Mikky phone
Av Svein Brovold, medlem nr. 141.
Her kommer en japansk modell kalt Mikky phone (må ikke forveksles med den mer
kjente sveitsiske Miki phone). Disse grammofonene ble laget i Osaka i Japan,
antakeligvis på 1930-tallet, men den var i produksjon helt til ca.1950.
Den vesle stålkassa er lakkert med sort fin krakelert lakk og har lærhåndtak festet på
ene siden. Grammofonen finnes også i grønn farge. Fabrikkmerket på grammofonen
«Mikky phone-Patent & Design» er i metall og sitter utenpå lokket og et metallskilt
med «Made in Japan» er festet foran på kassa. Denne vesle kameratype maskinen
måler 11x14x9 cm når den er sammenslått.
Når man åpner lokket på grammofonen ser man et flatt akkustisk metallhorn som er
festet inne i lokket. Lyddåsen, sveiva og den sammenslåtte platetallerkenen sitter
også festet inne i kassa. Lyddåsen er original og er merket med Mikky phone. Det
sortlakkerte hornet festes på et svingbart feste som er fastmontert på kassa og
lyddåsen festes igjen på hornet. Sveiva festes i siden på kassa, her sitter også
hastighetsreguleringen. Platetallerkenen består av tre stenger som foldes ut og legges
på motorspindelen. Alle innvendige metalldeler unntatt hornet er forniklet.
Drivverket har kun ei lita fjær og spiller ei side på ei vanlig 78-plate. En tung og solid
grammofon, den veier faktisk 2,2 kg.
Jeg kjøpte denne grammofonen i Stone Town på øya Zanzibar i Tanzania for mange
år siden.
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Sammensatt

Mikky Phone, åpen

Alle delene
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Svenske agentradiosett
Av Frode Weierud, Nr. 462, LA2RL
cryptocellar@gmail.com
I begynnelsen av 1944 til slutten av krigen arbeidet svensk etterretningstjeneste, Cbyrån, og svensk signaletterretningstjeneste, Forvarets Radioanstalt (FRA) sammen
om å støtte agentradio virksomhet i de tre nordiske landene: Finland, Danmark og
Norge. Radioplaner og krypto ble utviklet på FRA og radioutstyr ble konstruert blant
annet av firmaet Johan Lagercrantz som Erling Langemyr har beskrevet i sin artikkel
”Spioner i eget land”, Lagercrantz-settene og ’Svenskesuperen’ i HH Nr. 85 (01/04).
Jeg har for kort tid siden fått tilgang til to fotografier som kommer fra FRAs interne
arkiv og som FRA har gitt meg lov til å publisere. Foto 1 viser et 20W sendermottakersett hvor Tx/Rx-en står til venstre på bilde, men avbildet opp-ned, og med en
tilhørende kraftforsyning til høyre. Snur vi bildet så ser vi at det ligner på
radiosettene ”Lagercrantz nr. 1” og ”Tx/Rx 20W” som er avbildet på side 43 og 44 i
HH Nr. 85. Det er uten tvil det samme settet men med små forandringer. Foto 2 viser
en 30W sender; mottakeren har mest sannsynlig vært en separat enhet. FRA har ingen
ytterligere informasjon om disse settene og det er derfor av interesse å finne ut om en
eller begge av disse radiosettene er blitt brukt av norske radioagenter enten her i
landet eller i Sverige.

20W radiosett med kraftforsyning. Kilde: FRAs Arkiv.
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30W radiosender. Kilde: FRAs Arkiv.

Dette avisutklippet fra en Østfold-avis datert juni 1945, fikk jeg av Bjørn Krogstad
(318) under sommerauksjonen. Det ser ut som nazistene ble forsøkt utsatt for en
hevnaksjon like etter krigen. Noen annen begrunnelse er det vanskelig å se,men det
forelå tydeligvis en forordning fra Justisdepartementet av 30-5-45. Det ser imidlertid
ut som dette ikke ble noe av, ihvert fall ikke i noen stor utstrekning. Er det noen som
kjenner mer til dette? (Red)
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En liten radiohistorie
av Roar Mathiassen, medl. 2388
Dette hendte for ca 3 år siden. Det var et lokalt loppemarked, og etter å ha lett litt
finner jeg avdelingen for elektrisk/elektronikk. Blant diverse skrot får jeg øye på to
gode gamle «kasseradioer», en Radionette, og en Tandberg. Radionetten var bare å
glemme, men Tandbergen?
Den sto med strøm tilkoblet, så det var lys og sus i den men uten antenne tilkoblet.
Etter en rask inspeksjon og prisforespørsel fikk selger 200 kroner, og jeg fikk
radioen. Tandberg Sølvsuper 4 var det. Jeg hadde lenge ønsket meg en klassisk norsk
kringkastingsmottaker, og da finnes det vel ikke noe bedre enn Tandberg?
Da jeg kom hjem havnet SS4 på hobbybenken, og ble sjekket.
2-3 pærer var gått i skalalyset, og det var et par steder svartmalingen manglet på
skalaen, men ikke der hvor teksten var. Trolløyet var (selvfølgelig) svart, men ellers
så den bra ut. Noen meter ledning tilkoblet antenneinntaket viste at den tok godt imot
på alle bølgebånd. Da var det bare å ta chassiet ut av kassa og shine opp skjønnheten.
Først ble alle skalapærer skiftet. Så fikk dreiekondensatoren litt fett på lagre og
tannhjul, det var nok over 60 år siden sist! Alle rørene av Philips fabrikat viste seg å
være originalmontert med Tandberg mavebelte rundt sokkelen. Jeg tenkte
umiddelbart på den gamle reklamen: «Nå som før, Philips rør».
Trolløyet var imidlertid amerikansk: 6U5.
Så var det skalaen. Jeg fjernet forsiktig klipsene, og fikk forsiktig ut både
dekkglasset og selve skalaen. To huller i malingbelegget? Her må det make-up til!
Etter å ha tenkt litt fant jeg løsningen: Litt svart spraylakk til bil ble sprayet i en
bruskork, og med en bomullspinne
ble det dandert på de rette stedene. Det ble riktig så bra!
Så var det rørene. De virket, men jeg bestemte meg for å skifte iallfall de i
høyfrekvensdelen da jeg hadde nye. Jeg prøvde også å skifte utgangsrør og likeretter,
men da det ikke gjorde noen som helst forskjell, satte jeg tilbake de gamle. Men
trolløyet da: Svart var det, og noe 6U5 hadde jeg ikke. Men jeg hadde noen 6E5 som
jeg hadde tusket til meg for ca 30 år siden. Jeg tok 6U5 i ene hånda og en 6E5 i
andre. Etter å ha stirret og sammenlignet til øyet ble stort og vått, kom jeg til at eneste
forskjellen måtte være evt. annen karakteristikk. Så jeg prøvde, og det virket! Kraftig
grønt lys, og jammen gjorde det utslag også.
Siste post før chassiet kom tilbake i kassa, var trimming, Jeg gjorde det lett og sikkert
galt, og bare satte viseren på en stasjon sånn ca midt på skalaen, og trimmet
inngangskondensatorene etter øret. Uansett, følsomheten økte merkbart!
Kassa var i mine øyne riktig bra, og alt som trengtes var en fuktig fille og noen
kjærlige håndbevegelser.
Så ble det hele skrudd sammen, strømmen ble satt på, og jeg måtte bare beundre
resultatet.
Sølvsuper 4 er en nydelig radio! Jeg ryddet plass til den på arbeidsbenken og strakk
ut noen meter antennetråd i gardinstanga og bortover. Sånn, en slik radio må stå
framme, og den skal brukes! Nå var det imidlertid blitt middag og SS4 fikk vente litt.
Like greit det, senere på kvelden ble nok forholdene bedre.
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Noen timer senere var det «testing testing». Jeg satte meg godt tilrette foran
Tandbergen, og slo den på. Skalaen lyste flott gult, trolløyet var grønt og klart!
Etter en rask sveip over alle bølgebånd for å forsikre meg om at alt fortsatt virket,
satte jeg bølgevenderen på mellombølge og skrudde viseren helt til venstre. Så var
det å skru, stoppe litt ved en stasjon og lytte litt og så fortsette. Jeg kunne raskt
konstatere at dette var en GOD radio!
God lyd og presis i tuningen.
Plutselig var det som jeg befant meg 60 år tilbake i tiden!
Da var det det hendte: jeg traff rett på en sterk stasjon, og jeg hører en mannsstemme
si høyt og klart: «THE RADIO IS OLD, WITH VACUUM TUBES»!
Jeg blir fullstendig overrasket, og blir selvfølgelig sittende å lytte litt på denne
stasjonen, men han prater hverken om radioer, eller noe annet historisk. Så mitt
spørsmål, som jeg ennå ikke har fått noe svar på er følgende:
Hvordan visste denne mannen hva slags radio jeg lyttet på?????!!
Eller finnes det Radioengler?
Well Well, This radio is old, with vacuum tubes!
Med beste radiohilsen. Roar Mathiassen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leserinnlegg

Hei! I disse sommerferietider fikk jeg lyst til å sende inn et bilde av gamle LA4B
Hans Rasmussens familie på vei til setra på Sunnmøre i 1948. Han tar bildet selv, så
på bildet fins fru Astrid, datteren Eva og sønnen Leif. Som man kan se utgjør en
gedigen "reiseradio" en stor del av utrustningen til turen, helt klart at den måtte være
med! Er det forresten noen som kan si noe om merke og modell? Vi har en rikholdig
samling av radioene hans, men ikke denne.
På forhånd takk, og med vennlig hilsen. Marit Rasmussen
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MS HAMEN

Stiftelsen ms ”Hamen” og venneforeningen ”Lasteskipets Venner” arbeider for å
bevare ”Hamen” som et lasteskips- og sjømannsmuseum og et teknisk kulturminne.
Jeg har en bekjent som er sterkt engasjert i dette. Vi har drodlet litt sammen og har
følgende innspill til vår forening...
Kan vi ta en en tur til Tofte i Hurum i regi av en "utvidet" tirsdagskveld..(weekend ?)
og se litt på alt radioutstyret ombord. Stiftelsen Hamen ønsker seg litt råd og dåd av
noen som har litt kunnskap om skipsradioutstyr. Likeledes en vurdering av noe av
utstyret.
Det er godt med plass i messa hvor vi kan få en orientering og en omvisning ombord.
Vi tenker oss dette i meget uformelle former og som et godt tilbud til en litt
annerledes tirsdag.
Jeg legger ved litt info jeg har fått, og en egen mail med bilder av teknisk utstyr. Gå
litt i tenkeboksen med dette .. så snakkes vi etterhvert.. Mere info er og på
www.hamen.no
Ønsker dere en riktig god sommer!

med hilsen Erik Drengsrud medlnr.1136
edrengsrud@gmail.com
mob 90630317
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Arme-Amatør-Nett
I Marsutgaven av Hallo Hallo skriver Erling Langemyr om " Arme-Amatør-Nett".
I årene etter krigen var man meget opptatt av at " 1940" ikke skulle gjenta seg.
Opprettelsen av LC-nettet skal sees i lyset av dette. Ligaens grupper og
enkeltpersoner ble tildelt " Berit" og " Olga" sett med krystaller for 3580, en frekvens
som fortsatt brukes for QST-LA hver søndag morgen.
Christen Syverud, LA1P, var som nevnt Hærens Sambands forbindelsesoffiser med
radioamatørene. I den anledning etablerte han en stasjon på Festningen, hvor
Generalinspektøren hadde kontor, før de flyttet til Sannergaten. Jeg kan huske det
hang en 2x20 m dipol med stigefeeder der hvor det idag er parkeringsplass.
Stasjonen hadde kallesignalet LAA og var regelmessig igang på 80 m telegrafi.
Vedlagte QSL viser at jeg hadde kontakt med LAA den 1/6-1954.

Man kan undre seg over at man idag ikke systematisk nyttiggjør seg den ressurs
radioamatører utgjør.
Ragnar Otterstad LA5HE
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Tysk radaranlegg

Vedlegger bilde av tysk radaranlegg bygget i 1943/1944 på Eggum i
Lofoten. Jeg fikk bildet av Arnt Solheim, Eggum. Anlegget ble etablert for å
holde øye med de alliertes konvoier til Murmansk.
Jeg kan som i en drøm huske at jeg var med min far og andre teknikere fra
Televerket til anlegget sommeren 1945. Da kunne antennen fortsatt dreies
rundt manuelt.
Bildet er sannsynligvis tatt i 1945. Kvaliteten er dårlig, men jeg håper
dere kan bruke det.
vennlig hilsen medlem nr. 2238
Bjørn Liland
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Noen tanker etter auksjonen 14. juni 2014...
Det er med en viss forventning en stiller til foreningens auksjoner. I år slapp
man å forsere søle og issvuller, dagen bød på et aldeles praktfullt juni vær.
Man møter alltid en vel forberedt resepsjon, som i samarbeid med øvrig
administrasjon har gjort gode forberedelser.
Mitt forsøk på å be om en «honnør» når det gjaldt inngangsbilletten ble møtt
med godt humør og latter.
Ros, og gjerne roser, til blide og hyggelige kiosk damer som yter en utmerket
service.
Så bar det hele i gang ganske presis 10:00, men det var vel litt tynt i rekkene
denne gang? Salget av inngangsbilletter kan vel bekrefte det nøyaktige antallet
og sammenligne med tidligere auksjoner.
Etter pausen ved objekt nummer 204 var det merkbart mindre og etter pausen
306 var det kun et mindretall igjen!!! Ikke bra for et 100-talls objekter som
fremdeles skulle tilbys.
Det må også bemerkes at prisnivået som oppnås er lavt og synkende,
auksjonarius forsøkte riktignok å presentere en utropspris som burde være i
nærheten av minstepris, men altfor ofte måtte denne settes ned for å få det hele i
gang, og auksjonarius påpekte flere ganger ved å stille spørsmålet; «er det kun
selgere tilstede?».
Antallet objekter, mange flotte og vel bevarte gjenstander, denne gang som
oppnådde kun minsteprisen på kr. 100 ble vel ganske høy, dette gagnet vel kun
de som sitter og venter nettopp på dette! For min egen del får dette meg til å
gjøre visse refleksjoner. Ved neste rydding i samlingen, mon tro om det ikke ville
være bedre å gi bort disse gjenstandene til Kiwanis, Fretex eller lignende, hvor
de kan selge det til noe mere anstendige priser og hvor fortjenesten går til et
godt formål!?
Er mine antagelser om denne utviklingen riktig, burde det kanskje tenkes nytt?
Hvis det nå er blitt for mye «innavl», hva med å åpne for nye deltagere til
auksjonene, forening eller grupper?
Med vennlig hilsen medlem 2077, Arne Rudolf Sørby
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Våre morsenøkler
Medlem 2538, Tore Pedersen,
har sendt oss bilder av to
morse-soundere fra sent 1800tall. Den ene er montert i en
«lydforsterker» merket J.H.
Bunnell & Co og den andre er
fra J.M. Longstreet. Altså
forskjellige fabrikanter, men
laget fra samme arbeidstegning.
Slik var det med mye av
telegrafutstyret på den tiden.
Det er derfor vanskelig å si med
sikkerhet hvem produserte den
og den enheten hvis fabrikknavnet ikke er stemplet inn.

Typisk stueinteriør fra 1957-58?

HALLO HALLO
MEDLEMSBLAD FOR NORSK RADIOHISTORISK FORENING
NR. 127(3/14)

30.ÅRGANG

SEPTEMBER 2014

Multippelrørene 2HF og 3NF fra 1926. (Foto: Haakon Haug, 1989)

1957-1961 KUBA «Komet»
ISSN 0801-9800

