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Siden sist, forrige nr.
HH145 ble litt annerledes enn vanlig av flere årsaker. For det første så kom det ikke like
mange bidrag som det pleier. Og for det andre ble jeg syk før bladet var ferdig. Jeg
måtte på sykehus i 10 dager for å kurere en kraftig infeksjon i kroppen. Heldigvis klarte
Tor van der Lende og trykkeren å sy sammen et fint blad allikevel. De er dyktige de
gutta der.
Nå er jeg tilbake og er friskmeldt.
For- og baksiden av dette nummer: RA200
Vi har så vidt vært innom dette svenske settet før, i HH143, med et bilde i forbindelse
med Europeisk Oktober-test 2018.
Settet er ganske lite, bare 46 cm i høyden totalt og veier 12 kg slik det står. I tillegg
kommer batterikasse/fotgenerator eller nettkraftforsyning. Det dekker 2-8 MHz og kan
brukes på AM og CW. Driftspenningen er 8V, maks 5A. Til sammen har sender og
mottaker 19 rør (!) av batteri/miniatyr-typen pluss 2 noe kraftigere i senderutgangen.
Uteffekt er 0,5W eller 8W.
Mottakerdelen var å få kjøpt i svenske brukthandlere på 80-90 tallet for en billig penge,
men senderdelen fant man aldri. Det var nok de militære myndigheter som hadde satt
begrensninger på disse.
Det finnes en egen brukergruppe av disse settene i Sverige i dag.
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Kurer-kommentarer
Kuréren er vel den radioen vi på forskjellige måter har omtalt mest her i bladet gjennom
årene. Forrige gang fant vi fram 3 gamle artikler fra HH og kjørte reprint på dem. Da
har vi på en måte oppsummert de fleste opplysninger om denne legendariske
reiseradioen både for gamle og nye lesere. Greit å ha alt samlet på et sted.
I forbindelse med dette oppdaget vi flere feil i katalogarket over Kurér Auto.
Katalogarket sier den kom i 1960. Det stemmer ikke, den kom i 1955 og produksjonen
opphørte i 1959.
Frekvenområdene er også oppgitt feil. De riktige skal være LB: 130-390 kHz,
MB: 460-1700 kHz, FB: 1,6-5,5 MHz, KB: 4,5-18,2 MHz.
Dette hadde betydning for radioamatørene som fikk med 80-meterbåndet (AM).
(For de andre rør-kurérene er frekvensområdene: LB: 145-390 kHz,
MB: 515-1440 kHz, FB: 1430-2340 kHz, KB: 5,6-20 MHz.).
For de som har katalogarkene vil vi anbefale å skrive en kommentar eller rettelse på
arket for Kurér Auto.
Auto var den eneste som kunne brukes i bil, med bilantenne. Men man måtte bruke det
vanlige radiobatteriet (90V + gløding) og radioen tok et bilsete. Ikke helt praktisk på
ferie i en liten bil.
Grunnen til at Auto og de andre hadde forskjellige frekvensområder var nok
produksjonsmessige og økonomiske. Autoen krevde flere spoler i avstemningsenhetene.
Derfor var den også dyrere enn de andre.
For de som skal begynne å samle på rør-kurérer er det i grunnen bare 4 modeller man
må ha: Firkant, 50mA-rør, 25mA-rør og Auto. Hvis man ikke må ha alle
fargevariantene også da.
Illegale radiomottakere under krigen
Denne gangen har jeg valgt å gjengi en artikkel som sto i Norsk Teknisk Museums
årbok Volund 1961.
NTM ga meg tillatelse til dette, og var så vennlige at de sendte meg filene til bildene
også. Derfor blir gjengivelsen bedre her i vårt blad enn det som sto i Volund.
Artikkelen er veldig interessant siden den gir et godt bilde av hvordan folk bygget sine
egne radioer og fant smarte skjulesteder for dem.
Lenge var jeg i tvil om det var mulig i Norge å få inn England på krystallapparat. Men
artikkelen til Strøm nevner flere slike tilfeller. I et tilfelle var krystallapparatet montert
inne i et gebiss! Riktignok ble det brukt i en tysk fangeleir, og der var jo avstanden til
England ikke så stor.
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Tre kjente mottakere er også nevnt: Svenskesuperen, Sweetheart og Kongshavneren.
Vi vet jo at Harry Kongshavn fikk produsert et par hundre små mottakere på EB, men at
han også laget mottakere skjult i vedkubber var nytt. (Fig. 22 i artikkelen viser også en
mottaker kalt «Husapotek» som minner svært om Kongshavneren)
Vårauksjonen
Vi gleder oss alle til auksjonen den 25. mai på Kjenn skole i Lørenskog. Auksjonslista
er vedlagt dette nr.
Årsmøtet
Alle sakene gikk greit igjennom, og vi ønsker Leif Marsteen velkommen som nytt
styremedlem og Tor van der Lende til lykke som livsvarig æresmedlem!
(se referat s. 7)
God auksjon og god sommer til alle!
TMN

To medlemmer kom til årsmøtet helt fra Trysil: Finn A. Amundsen (se HH115 og
HH124) og Bjørn Gunnar Smestad. (se HH123)
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REFERAT FRA NRHFs ÅRSMØTE 09.04.2019
Kl. 18.00 var det kommet 13 frammøtte. (Dette skyldtes antagelig at det var store
trafikale problemer i Oslo på den tiden på grunn av flere ulykker som sperret veiene.)
Tor van der Lende var møteleder. Tore Moe Namsos ble valgt som referent.
Innkallingen ble godkjent.
1 Årsberetningen 2018
Denne ble gjennomgått av møteleder slik som den var satt opp i innkallingspapirene.
Det kom ingen bemerkninger til denne.
Formannen ga ros til de som har bidratt med arbeid for klubben, kassereren Jan Helge
Øystad fikk spesiell anerkjennelse for godt utført arbeide.
Pr, 31.12.2018 hadde vi 798 betalende medlemmer, noe som er en økning i løpet av
2018.
Årsberetningen ble godkjent.
2 Regnskap 2018
Kassereren Jan Helge Øystad gikk gjennom dette. Vi hadde et bra salg i 2018, men
portoutgiftene og husleie har gått noe opp. Det ble et underskudd på 12566 kr.
Regnskapet ble godkjent.
3 Budsjett 2019
Budsjettet er øket med ca. 30000 kr i forhold til 2018. Det skyldes de overnevnte
forhold.
Budsjettet for 2019 ble godkjent.
4 Kontingent
For å dekke økede utgifter ble det besluttet at kontingenten økes til kr. 430,-.
5 Innkommende forslag
Ingen forslag var innkommet.
6 Valg
Det er ønskelig med en person til i styret, og de foreslo Leif Marsteen (2075).
Formann Tor van der Lende og sekretær/styremedlem Roar Veum ble gjenvalgt for 2
nye år.
Liste over styret og tillitsvalgte blir da slik:
Formann Tor van der Lende, for 2 år.
Kasserer/medlemsansvarlig Jan Helge Øystad, for 1 år.
Styremedlem Jan Sten, for 1 år.
Sekretær/styremedlem Roar Veum, for 2 år.
Leif Marsteen styremedlem (ny), for 2 år.
Rolf Otterbech varamann for 1 år.
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Revisor Thor Holtet for 2 år.
Revisor Just Qvigstad for 1 år.
Valgkommite: Lasse Hovde og Frank Lewis for et år.
7 Kommende aktiviteter
4. mai, garasjesalg i klubblokalene.
25. mai, vårauksjon
19. oktober, høstauksjon
10. desember, julemøte
8 Eventuellt
Arnfinn Manders foreslo i fjor at medlemmer som hadde ytet spesiell innsats for
foreningen burde påskjønnes med diplom o.l. og han etterlyste reaksjoner på dette.
Som svar på det hadde noen i styret (ikke formannen) på forhånd foreslått at vår
formann Tor van der Lende ble utnevnt som livsvarig æresmedlem. Dette ble bifalt
med kraftig klapping, og grunnleggeren av NRHF fikk æren av å overrekke Tor
diplomet og en flaske god vin av type Radio Boka fra Arnfinn. Tor har vært formann
i nøyaktig 30 år og gjort en uvurderlig jobb både som formann og auksjonarius. Han
ble bedt om å ta en ny 30-års periode.
Løten, 12.04.2019
Tore Moe Namsos (referent)
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Birkelands arbeider med radioteknologi.
Av Kåre Kristiansen (739)
Kristian Birkeland (1867 - 1917) er ikke så godt kjent for sine grunnleggende
arbeider innen elektromagnetisk teori og praktisk radiotelegrafi og radiotelefoni.
Det startet allerede i 1888 i Oslo der han gjentok forsøkene til Hertz og studerte
utbredningen av elektromagnetiske bølger. Han fortsatte disse arbeidene hos
Poincaré i Paris, avbrutt av et kort opphold ved laboratoriet til Hertz i Bonn i
1894 før han gikk over til studie av katodestråler og elektriske utladninger i
vakuum. I 1906-1910 arbeidet han noe med radiotelegrafi og radiotelefoni ved
universitetet i Kristiania med assistanse av Anders Bull, kjent for sin multiplekser
som ble beskrevet i HH139.
Birkelands arbeider mens han var i Bonn omhandlet virkningen på resonansfrekvensen til en elektrisk svingekrets av å sette en sylinder av forskjellig
sammensetning inn i spolen. Hans ide var å undersøke om det kunne lages et
`magnetisk dielektrikum´, tilsvarende et elektrisk dielektrikum. Han rettet spesielt
oppmerksomheten mot kjerner av jernpulver innstøpt i parafinvoks. Dette var
antagelig inspirert av arbeidet til Bjerknes om virkningen av tynne metallbelegg på
jern- og koppertråder, beskrevet i HH144.
Apparaturen han benyttet bestod
i hovedsak av en spole på 12
viklinger der kjernematerialene
ble satt inn i spolen A og
lengden på oppnåelige gnister i
resonatoren observert.
Kondensatorene i
resonanskretsen kunne varieres
for å etterjustere den til resonans.
Han fant at en massiv
jernsylinder ikke påvirket
lengden av gnisten han
observerte, mens med en bunt
tynne jerntråder og vokssylindre
med opp til 50% jernpulver i
kjernen, ble oppnåelig gnistlengde gradvis redusert. 40% sinkpulver eller 20%
messingpulver i kjernen førte til en svak reduksjon av opprinnelig gnistlengde, men
da observerte han oppvarming av sylindrene. Ved å gjenopprette resonans med spoler
av jerntråd og lavt partikkelinnhold fant han at resonansfrekvensen var betydelig
redusert, og oppnåelig gnistlengde også. Med høyere partikkelinnhold i kjernen,
kunne han ikke gjenopprette resonans. Når vi skal vurdere disse resultatene i dag, må
vi ta hensyn til at han utførte sine forsøk ved frekvenser over 100 MHz mens
jernpulverkjerner senere sjelden er brukt ved frekvenser over noen få MHz.
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Birkelands mest kjente arbeider innen elektromagnetisk teori, er den første generelle
løsning av Maxwells likninger for utbredelse av elektromagnetiske bølger i et
medium som er likt over alt og i alle retninger. Han drøftet også teoretisk utbredelse
av elektromagnetiske bølger langs en metalltråd og refleksjon fra brudd i tråden og
overføring av energi ved elektromagnetiske bølger. For liste over Birkelands
vitenskaplige artikler innen dette feltet, henvises til Alv Egelands siste bok.
Tilbake i Kristiania i 1906, tok Birkeland
opp arbeidet med radiotelegrafi der han
utnyttet ideer fra sin lysbueovn, med
magnetfelt vinkelrett på gnistgapet for å
få gnisten til å bevege seg rundt på
elektrodene og derved redusere erosjonen
av disse. Prinsippet for dette er beskrevet i
patent 17558 der en elektromagnet setter
opp et radielt magnetfelt i et ringformet
gap og A og B er to ringformede
elektroder danner det aksielle gnistgapet.
Ideen til dette er beskrevet i et
håndskrevet notat som finnes ved
Teknisk Museum.
I det mest omfattende patentet,
FR384870A, innvilget i februar 1908,
beskriver han en mer praktisk
konstruksjon av gnistgapet. Det utgjøres
av to koaksiale ringformede elektroder, 5
og 6. De er festet til to like store
ringformede rør 1 og 2 som tilføres
likespenning gjennom 3 og 4. Gjennom
disse rørene sirkuleres kjølevann.
Avstanden mellom elektrodene kan
reguleres med skruen 10. Et magnetfelt
settes opp av spolen 14 med kjerne 12 og
den runde polskoen 11 i midten og den
ringformede polskoen 13 rundt. På denne
måten dannes det et aksialt elektrisk felt
mellom elektrodene 5 og 6 og et radielt
magnetfelt mellom polskoene 11 og 13.
Disse kryssende feltene fører til at lysbuen mellom elektrodene drives rundt i sirkel
som ankeret i en homopolar motor og ikke blir stående på ett sted og erodere
elektrodene. Ved å styre strømmen i spolen 14 med en mikrofon, kan det oppnås et
amplitudemodulert signal.
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Ved Nasjonalbiblioteket fikk jeg lov til å avfotografere en konstruksjonstegning
utført av Anders Bull som viser en ganske stor versjon av gnistgap etter dette
prinsippet montert på en kvadratisk treplate på 32 cm. Den ringformede indre
polskoen har en indre diameter på 9 cm og den ytre polskoen har en ytre diameter på
23 cm. De 8 elektromagnetene som sørger for det radielle magnetfeltet, er i bunnen
montert på en 0,6 cm tykk jernplate med 9 cm diameter.
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En rekke personer arbeidet på denne tiden med å få gnisten til å bevege seg, men
deres løsninger gikk alle ut på å bevege den ene elektroden og var derfor betydelig
mer mekanisk kompliserte. Hensikten var i alle disse tilfellene å oppnå et mer stabilt
gnistforløp og derved en renere tone på mottakersiden.
Et system for å gjøre overføring
av signaler mellom sender og
mottaker uforstyrret av fremmede signaler, er beskrevet i
patent 17557. På sendersiden
frekvensmoduleres sendefrekvensen ved hjelp av en
variabel kondensator som styres
av en motordrevet kamskive.
Mottakeren avstemmes synkront
med senderen med en tilsvarende
variabel kondensator, også styrt
av en motordrevet kamskive. I
patentet beskrives alternative
metoder for å synkronisere de to
kamskivene og derved sørge for at
sender og mottaker til enhver tid
er avstemt på samme frekvens.
Han patenterte også en detektor for mottagelse av radiosignaler, norsk patent 17975.
I detektoren, lar han det mottatte signalet avbøye en katodestråle induktivt eller
kapasitivt og observere avbøyningen av strålen på en fluorescerende skjerm eller la
den påvirke en selencelle som så videre styrer elektriske kretser for registrering av det
mottatte signalet. Han legger vekt på at energien til registrering av det mottatte
signalet kommer fra katodestrålen og at detektoren derfor blir meget følsom.
Mange av de som forsøkte å få til radiotelefoni, så
også Birkeland, forsøkte å sette inn en
kullkornmikrofon i antennekretsen. Disse
arrangementene ble begrenset av at
kullkornmikrofonen ikke tålte mer enn omlag 1A
før mikrofonen ble varm og kullkornene sintret
seg sammen. Derfor forsøkte Birkeland og andre
samtidige forskjellige prinsipper. Et eksempel på
Birkelands forsøk er vist på figuren til venstre. To
parallelle metallplater er nedsenket i en elektrolytt
og den ene er forbundet med en
mikrofonmembran mens den andre er fast.
Vibrasjoner i mikrofonmembranen fører da til
variabel motstand mellom platene.
12
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Forsøkene med trådløs signaloverføring ble utført mellom et av universitetsbyggene i
Kristiania sentrum (der han etter en del motstand fikk lov til å reise en 15 m høy
antennemast) og Frognerkilen. Birkeland var godt kjent i fysikkmiljøer i Europa,
spesielt i Frankrike. I følge Egeland ble forsøkene flere ganger omtalt rosende i
franske aviser. Birkeland hadde alltid mange prosjekt på gang samtidig og tidsnød
gjorde trolig at han avsluttet arbeidene med radiotelegrafi.
Mye av stoffet til denne
artikkelen, er hentet fra Alv
Egelands siste bok om
Birkeland, spesielt hans lister
over artikler og patentskrifter:
Kristian Birkeland,
Naturvitenskapsmann og
industriforsker, 2017, ISBN
978-82-91984-20-9. En takk
går til Notodden Historielag
som ledet meg til Birkelands
egne notater vedrørende
forsøkene med radiotelegrafi
og radiotelefoni. Disse er
tilgjengelig fra
Nasjonalbiblioteket:
https://www.nb.no/nbsok/nb/c0
bdfa13f84e2ec8c53a07047566
913e?index=7#0
Flere konstruksjonstegninger
av Anders Bull kan sees, etter
forhåndsavtale, på
Nasjonalbiblioteket i folder
Ms.fol.2208:7.

Birkeland 1902
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Birkelands håndskrevne notat om hans ide til gnistgap. Skissen midt på til høyre
finner en igjen i patent 17558.
NTM Mag1 019 2/4: Trådløs telegrafi og telefoni, notater
14
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-------------------------------------------------------------------------To leserinnlegg
Ref: Vakre mikrofoner av Tor van der Lende, HH145 side 34.
Det var flere mikrofoner å velge mellom til Radionettes stasjonære båndopptakere
B1-B8Stereo:
Radionette solgte mikrofonen – preget inn navnet RADIONETTE: Til de stasjonære
båndopptakerne B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9 og B8 Stereo.
Krystallmikrofoner: Denne typen, preget inn navnet Radionette, gikk under navnet
Radionette Perle 1 til båndopptaker (ikke PEARL), pris kr. 66,50.
Radionette Perle 2 med fot til forsterkeranlegg og båndopptaker hadde en annen
fasong enn Perle 1, og ble solgt for kr. 87 pluss ekstra fot eller bøyle med nippel for
stativ kr. 9,70.
Dynamiske mikrofoner: Pearl RD 34, lavohmig og Pearl RD 35, høyohmig kr. 298
pluss bordstativ kr. 41. To andre mikrofoner, dynamiske, var danske Danavox D5 kr.
142, og italienske Geloso M58, lavohmig og Geloso M59, høyohmig, begge med
bryter. Pris kr. 195, pluss bordstativ kr. 18,40.
Fredrik Hildisch.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilde på s. 47 i HH144 er nok enda morsommere enn som så. Det viser Frances
Densmore (1867-1957) og Blackfoot Indian Chief Ninastoko i 1916.
Frances Densmore var en amerikansk etnolog, som reiste rundt med sin Edison
Opera-fonograf og tok opp amerikansk innfødt musikk.
Hun begynte med dette arbeidet i 1907, og har etterlatt seg flere tusen voksruller med
opptak.
Mange av opptakene ble gjort på oppdrag av Bureau of American Ethnology.
Tom Valle
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Årets andre hjørne står for døra, og vårauksjonen står og banker på. Vi har mange
flotte og spennende objekter fra foreningens side, og det er som en Sareptas krukke
som aldri blir tom. Styret har denne gang bestemt å heve minsteprisen på utrop til
200.- kr. Høstauksjonen var en prøve etter et forslag om 100.- kr. som minstepris,
men dette falt ikke heldig ut, siden det var en del gjenstander som hørte til under
denne gruppen, og som ikke ble solgt, og dette gir igjen en dårlig fortjeneste til
foreningen som har fått forhøyet leiepris på auksjonslokalene.
Så, vi håper at dere finner fram til bedre gjenstander som blir solgt til litt over
minstepris.
Vi har i løpet av siste del av fjoråret og begynnelsen av dette, fått en del saker fra
dødsbo og andre donasjoner som vil komme dere til gode på auksjoner og
garasjesalg, som i vår er satt til lørdag 4. mai, og dessverre ble vi litt for sent klar
over at samme dag var Ekebergmarkedet. Så da har de av dere som vil slå to fluer i en
smekk, en gylden anledning til å stille på Ekeberg først, (kl.06.00) og komme på
Oppsal kl. 11.00. til vårt garasjesalg og her vil det i hvert fall bli mere radiosaker og
til rimeligere priser enn dere finner på Ekeberg.
Vi fikk for etpar uker siden en flott donasjon som to av våre utsendte medarbeidere
hentet med stor bil på Godlia, et Omholt Kaptein 2 radio-grammofon kabinett.
Gedigen sak, og grammofonen var en AGA plateskifter.
De buede profilene i hvert
hjørne foran er to dører som
er hengslet og bak disse er
det to rom for plater. Så
dette er et veldig forseggjort
kabinett. Jeg rakk dessverre
ikke å se på baksiden før
dette ble flyttet på, når jeg
tok bildet. Så det kan jeg
komme tilbake til senere.
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Vakre Mikrofoner, Neuman KM 54a
Av Tor van der Lende (95)
Som dere sikkert har forstått har jeg samlet på mikrofoner i mange år, og mange har
de blitt, og etter hvert som de har blitt presentert her i bladet, har de havnet på flere
auksjoner, da jeg etter hvert må tynne ut i mine samlinger.
Denne gang ser vi på en Tysk Neuman kondensatormikrofon av «pencil tube» typen,
som de kalles på godt utenlandsk.

Denne mikrofonen står på en solid tung sokkel, og den var beregnet til bruk i TV
studioer.
Men her mangler en vesentlig ting, nemlig en strømforsyning som jeg dessverre ikke
har. Jeg googlet denne mikrofonen og fant masse informasjon om denne og tilbehør,
og det viser seg at denne mikrofonen har et innebygget miniatyr rør. I enden sitter
det en 6 pins DIN kontakt for tilkopling av spenninger og signal.
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Her ser vi mikrofonen demontert med sine innebygde komponenter. Trangt om plassen.
Røret i mikrofonen er et Telefunken AC 701.

Her ser vi en transportkoffert med strømforsyningen og mikrofonholder.
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Her har vi de tekniske spesifikasjoner. Som vi ser er frekvenskurven ganske rettlinjet
fra 60Hz fram til 10.000Hz. Så da er det lettere å forstå at denne var beregnet til tale
i TV studio og ikke for musikk.
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Radioer jeg har møtt, Huldra 9 EX.
Av Tor van der Lende (95)

En vakker radio vil nok mange si, og en god radio også, men ikke alle liker denne,
det blir som med mora og dattera.
Denne hadde tilbragt de siste 23 år på loftet mitt, og sto gjemt og glemt der oppe i
mørket. Skulle opp og se etter noe annet da jeg fikk øye på denne som sto på høykant.
Stakkar, står du her du da, tenkte jeg og tok den med ned i varmen, Stor var min
forbauselse da den kom på benken for en nærmere undersøkelse, dette var jo en
export modell beregnet for utlandet, og dette var den første 9’ern jeg hadde vært borti
av denne modellen. RCA/phono kontakter bak, og på venstre side av kassa, en
hodetelefon jack. Ute av kassa var det andre forandringer fra en vanlig 9’er å se. Et
eget kort for sikringslampene og spenningsregulatorene. Dette var 10w utgaven med
AD 149 i utgangene, og lytten for likerettern av lavspenten var montert på
sikrings/likeretterkortet for anodespenningen til røra i andre enden av chassiset.
Stereodekoder 4 US satt plugget i, så denne var nok beregnet for det amerikanske
markedet. Kassa var i palisander, og var noe matt i finishen, og i tillegg, når jeg satte
nettspenning på radioen etter en visuell inspeksjon, oppdaget jeg at det glimtet til i
sikringslampene på utgangskortene, så da var det bare å ta ut kortene og bytte begge
lyttene på hvert kort.
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Her ser vi innmaten og da ser vi også at det sitter tre kort til venstre, og en ekstra lytt
til høyre, tapet fast til høyspentlytten. På en vanlig 9’er sitter denne lytten sammen
med brolikeretter’n til venstre der hver sikrinsglampe kortet sitter.
Det jeg oppdaget under undersøkelsen var at FM snora sto stille, bare en liten
bevegelse på skalaviseren. Det viste seg at akslen på tuningpotmeteret satt fast i
gammelt fett, akkurat som på de variable kondensatorene vi alle har vært borti. Da
var det bare å reise opp radioen på baken og spraye kontaktrens på hylsa som akslen
kom ut av, og etter en stund med et par sprayer til løsnet den og gikk normalt.
Her ser vi
sikringslampe
kortet med
spenningsregulatorer og
noen andre
komponenter. Jeg
har ikke skjema på
denne EX utgaven,
så til alt hell var
dette kortet i
orden. Men på
utgangskortene
ble de store lyttene
byttet med ferske.
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Her er ett av utgangskortene med nye lytter.

Baksiden med RCA kontaktene i tillegg til de vanlige DIN kontaktene.

Hallo Hallo nr 146

47

Her ser vi hodetelefon jack’en på venstre side.

Modell lappen bak.
Etter rens av potmetere og alle vendere og rengjøring av kasse og front, og bytte av 4
skalalamper og stereo lampa, var pasienten klar til bruk, og resultatet var over all
forventning. Denne blir påmeldt til vårauksjonen som friskmeldt.
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Radioer jeg har møtt, i foreningen…
Av Tor van der Lende (95)
Av og til kommer det et besøk til oss fra det store utland. Og som blir der.
Vi overtok fra Magne Leins dødsbo en flott amerikaner fra 1928.
Dette er en GREBE Synchrophase six.

Et virkelig flott radiomøbel.
Den øverste delen er til å ta av og da blir det en bordmodell, og denne har
innebygget nettpower som går på 110V.
Jeg har sett bilder av flere av disse GREBE apparatene og de fleste er bordmodeller,
så denne her var litt mere sjelden.
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Som vi ser av skiltet, trenger man i tillegg til radioen; Grebe naturtro høyttaler, Div.
rør som anført, og antenne og jord utstyr.

Når vi løfter på lokket åpenbarer det seg et vakkert indre. 6 blanke rør og en del
spoler viklet med grønn tråd, og knappen i midten foran betjener 4 separate variable
kondensatorer som alle går synkront. Husk årstallet denne ble produsert: 1928.
Hvordan så de norske radioene ut på samme tid, mon tro?
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Da var vi atter
kommet til
sistesiden i dette
hjørnet, og lar
Nippers assistent
spille godnattvalsen og håper vi
ikke har kjedet
dere for mye med
våre skriverier.
Vi skriver jo helst
om det som ligger
vårt hjerte
nærmest, og det
hodet er fullt av
tyter gjerne ut av
tastaturet.

Fant denne reklamen fra
Proton bak et blad som
het; Teknikk og Fysikk,
fra 1953. Det er ikke så
ofte vi har sett en Proton
reklame.
Dette med å samle på
gamle reklamebilder av
våre samle-objekter er
også en interessant del av
vår hobby, og viktig
historisk materiale som
ofte har lett for å gå i
glemmeboka. Derfor mine
venner, bla i gamle blader,
aviser og ta kopier.

Hallo Hallo nr 146

51

Kommentarer til Radioer Tor van der Lende
har møtt
Denne gang en David-Andersen Petita.
Av Geir Søndenå, medl.nr.494
Takk for en interessant artikkel om denne radioen. Den inngår faktisk som en del av
min «barnelærdom», og jeg skal si litt om hvorfor.
Radioen ble konstruert av (den legendariske) Per G.
Waitz, LA4RF. Muligens kjent for en del som
president i NRRL i noen år. Etter at han sluttet hos DA
(etter eget utsagn da fabrikken begynte å produsere
TVer på 60-tallet) jobbet han noen år ved Oslo
Ingeniørhøgskole før han i 1977 kom til Horten for å
bygge opp elektronikklinje ved Horten
Ingeniørhøgskole (derfor var han i alle år å se langs E18 i sin sølvgrå Golf diesel, som var den eneste bilen
som ikke forstyrret hans HF-sett på vei mellom
hjemstedet Hvalstad og hybelen i Horten). Og det var
her, i Horten, jeg fikk gleden av å sitte under hans
kateter i 2 år fra 1979. Jeg var også blant de to
Per G. Waitz holder tale under
heldige i klassen som han lærte navnet på, ikke
avslutningen vår i 1981
uventet fordi jeg var utdannet telegrafist under
førstegangstjenesten. Per tok meg rask inn i varmen, dyttet litt elektronikk og
rørteknikk inn i et forvirret hode, meldte meg opp til eksamen, og vips hadde jeg Alisens. Som jeg for øvrig aldri har benyttet meg av (selv om jeg fortsatt kan
presentere meg som LA8NY).
Men så til barnelærdommen. Vi hadde Per i analogteknikk, og han var en mester til å
undervise i faget. Kunnskapen var stor, erfaringen likedan, og han trollbandt klassen
med sine verbale c-moment og ikke minst sine tegninger (spesielt sirkler uten bruk av
passer) og tekniske håndskrift på tavla. Men som han sa, så hadde han ikke
pedagogisk seminar heller, med klar adresse til hovedlærer i digitalteknikk, som
hadde det, men kanskje ikke var fullt så trollbindende i timene. Per var ekspert i å
trekke sin egen erfaring inn i undervisningen, og det var her Petita dukket opp for
første gang i mitt liv. Mang en time ble små detaljer brukt for å eksemplifisere nytt
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innhold i undervisningen. I løpet av to år i Horten fikk vi stadig nye innblikk i dette
vidunder av en radio. I ettertid kan jeg si at jeg burde notert ned alle disse historiene,
men hvem tenkte vel på det den gang? Da var det kjærkomne avbrekk i all den
teoretiske materien vi skulle tilegne oss i løpet av noen uker. Men jeg husker spesielt
han snakket om en del av elektronikken som måtte bygges inn i en boks. Dette må ha
vært en del av HF-delen som ellers ble forstyrret av andre signaler enn de som skulle
frembringe ren lyd.
Vi hadde også Per i teknisk tegning, og en av hans kjepphester var det han kalte 4-pol
i skjemaene. Som konstruktør var han selvsagt ansvarlig for å tegne skjemaene, men
fabrikken hadde egne tekniske tegnere som rentegnet versjonen som ble levert
serviceverkstedene.

Pers
gullstandard
så slik ut:

Dermed kunne han
skille tegningen fra 2
linjer som krysser
hverandre uten at det
skal være elektrisk forbindelse:

Imidlertid var de tekniske tegnerne av en annen oppfatning. Den elektriske
forbindelsen skulle markeres med en tydelig prikk, dermed var forskjellen opprettet
mente de. Per var uenig, det kunne lett gjøres feil, dessuten kunne en slik krysning
lett få et voksende kryss etter gjentatte kopieringer, dermed ville skjemaet bli feil.
De tekniske
tegnerne ville ha
det slik:

Og slik:

Han kjempet en lang kamp, og vant da han triumferende kunne gå til tegneren med
korrekturen der han hadde funnet deres 4-pol hvor prikken var uteglemt! Dermed ble
skjemaet feil, og tegningen ubrukelig. Etter dette ble praksisen endret, Per vant.
Overfor oss studenter benyttet han dette på følgende måte: Dersom han tok en av oss
i å tegne 4-polen feil, skulle det dagen etter stå en flaske med edelt innhold på hans
kateter. Dersom vi derimot tok han i å tegne feil, skulle han sørge for tilsvarende
flasker på samtlige studentplasser neste dag. En av studentene prøvde i et ubevoktet
øyeblikk å «rette» Pers tavletegning. Forsøket ble avslørt, det ble dermed ingen
flasker på studentenes plasser.
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Per fortalte om prototypen til Petita som han selvsagt hadde hjemme. Drømmen var
jo å få tak i den, men det lyktes ikke. Imidlertid var jeg heldig og fikk kjøpe
prototypen til Type 563 på en auksjon han arrangert til intekt for Hortensgruppen av
NRRL i 1981. Pris 50 kr, radioen er fortsatt i min samling.
Først i 2010 var jeg heldig å komme over et eksemplar i Bergen. Den har, som bildet
viser, en lys brun farge, altså en ny farge for Tor van der Lende. Serienummeret er
58106, jeg vet ikke om det kan si noe om antall i forhold til andre, kjente
eksemplarers serienummer. Etter tilsvarende overhaling som Tors radio fikk, synes
jeg selv at resultatet ble bra.

Min David-Andersen Type 581 Petita s/nr 58106 etter rengjøring og overhaling.
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Våre morsenøkler

Nok en flott morsenøkkel

Klassisk messingnøkkel montert på mahognyplate:
Western Electric, AT & T Co
Leggmonterte nøkler etter
samme mønster: J-45 og J-47.
Denne typen finner vi igjen
i en rekke sammenhenger
på Amerikansk
utstyr.

Morsenøkkelen til RA200 befinner seg under lokket til utstyrskassa
(Foto: TMN)
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Det svenske radiosettet RA200 fra 50-60 tallet.
Sender, mottaker og ATU. (Foto: TMN)

