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Våre morsenøkler

Dette tror jeg er en russisk nøkkel. Den har ingen merking overhodet,
men den kan minne litt om en tysk junkernøkkel. Russerne kopierte jo
mye av det tyske utstyret etter krigen.
Denne nøkkelen ligner også svært på den nøkkelen Ernst Krenkel, 
RAEM, brukte i sin hjemmeshack i Moskva på 40-tallet. (Foto T.M.N.)
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Agentmottaker med Zenith Royal 500D 
For- og baksiden av dette nr. prydes denne gang av den amerikanske transistor 
lommeradioen Royal 500D fra 1959. Dette er en litt påkostet radio med hf-trinn, men bare 
for mellombølge. Printplata fra denne ble tatt ut, modifisert og inngikk som 
hovedkomponenten i agentradioen RR-33 som også kom i 1959. Louis Meulstee har laget 
et tilleggskapittel til sin Vol 4 i WftW over RR-33 som vi som de første kan offentliggjøre 
før han selv publiserer. Se s. 13-16.  

Verdens første morsenøkkel for gnistsender ? 
Se s. 54 på bildet nederst til venstre. 

Vårauksjonen 
Se bilder s. 30 og 31. 

Høstauksjonen på Kjenn skole 19. oktober 
Auksjonslista er vedlagt dette nr.  
Nytt er at vi har satt en ny kategori Y (gjenstand ikke egnet for sending) på 
påmeldingsskjemaet. Styret vil om nødvendig påføre kategori Y på auksjonslisten selv om 
selger ikke har påført den. Det kan være gjenstander som pga. form, vekt og materiale ikke 
er egnet for å sendes i posten. For eks: Store tunge radioer med kasse i bakelitt fra 30 tallet, 
Huldra 5 bordmodell og andre bordmodeller med tung innmat og spinkel kasse. Også større 
radioer som Klavenes Clipper Super er ikke egnet for sending. 

4 Hallo Hallo nr 147



Tur til Modellkammeret på Jørstadmoen  
Den 7. august i år tok Kåre Kristiansen og Tore Moe Namsos turen til Modellkammeret 
på Jørstadmoen. Det var for å studere et radiosett fra 1915 som Hæren hadde anskaffet 
da: Marconi ½ kW portabel gnistsender med mottaker. Kåre planlegger å komme med 
en artikkel om denne i HH over nyttår. 

Radiohenting 
Lørdag 17. august dro en gjeng fra NRHF (Tor vd Lende, Jan-Helge Øystad, Leif 
Marsteen, Tore Nilsen og Tore Moe Namsos i et par personbiler og en stooor varebil) 
for å hente over 100 radioer og instrumenter på Tretten i Gudbrandsdalen. De glade 
givere var Marit Arnekleiv og hennes bror Stein Magne. Dette var etterlatenskapene 
etter Asbjørn Kåre Simengård som har vært medlem av NRHF. Han har også vært 
radio- og TV-reparatør i bygda der og døde 17. mars i år. 
Radioene er nå trygt plassert i et kjellerrom på et hemmelig sted i Oslo, samt i 
foreningslokalet. 

Kommende aktiviteter 
19. oktober, Høstauksjonen
3. desember, Pakkedag HH148
10. desember, Julemøte

Ha en god høst folkens! 
TMN 
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John Peder Staubo 

Vårt kjære medlem nr. 1308, John Peder Staubo, døde 6. juni i sommer. Han var en 
flittig gjest hos oss i lokalene på Oppsal, men i dette året så vi ikke stort til ham. Det 
var vel av helsemessige grunner. John Peder ble født under eller like etter krigen og 
var sønn av radiofabrikanten Salve Staubo som drev Høvding radiofabrikk. 
Som naturlig var fikk han stor interesse for radioteknikk og –historie. Særlig 
krigshistorien med den illegale produksjonen av Olga- og Lisbeth-settene, og farens 
funksjon som sambandssjef for Milorg betydde veldig mye for John Peder. Men også 
de sivile radioapparatene fra Høvding, fra både før, under og etter krigen var viktige. 
Derfor samlet han på disse og de illegale fra krigen. Han hadde en nesten komplett 
samling. Denne blir nå ivaretatt av de etterlatte og vil utvilsomt være dyrebare 
familieklenodier.                                                     
                                                                                                         Tore Moe Namsos

ANNONSE 
Stein Tore Tømta søker etter en detektor, se bilde. 

Adresse: Vestbykroken 28B, 2072 Dal.  
E-mail: sttomta@gmail.com 
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UTKAST UTKAST

Radioforbindelse til Grip. 
Norges første kommersielle radiotelefoniforbindelse. 

Av Kåre Kristiansen (739) 

Allerede 29/9-1902 vedtok Grip Formannsskap enstemmig ´at ansøge telegrafsty-
relsen om at det anlegges traadløs telegraf  mellom Grip og Kristiansund N i den 
nærmeste fremtid,´ Tiden gikk uten at det ble noe av, men høsten 1918 så det ut til å 
kunne bli etablert radioforbindelse av militære grunner, men så kom fredsforhandlin-
gene og ny utsettelse. Romsdalsposten melder mandag 17/11-1919 at gleden derfor 
var stor da avdelingsingeniør Schrøder Nilsen lørdagen før hadde ankommet med 
radiotelefoniapparater. I Romsdalsposten omtales apparatene som ´Marconiapparater´ 
men i følge ´Tekniske Meddelelser fra Telegrafstyret 1920, var apparatene laget hos 
de Forest i USA. Marconiapparat ver en folkelig betegnelse på radiokommuni-
kasjonsapparater av alle slag. Da forbindelsen ble satt i drift våren 1920, var det 
Norges første sivile radiotelefoniforbindelse. 

Under krigen var det utviklet enkle og driftsikre radiotelefoniapparater både i USA, 
Tyskland, Frankrike og England, men USA var ikke så økonomisk nedkjørt som 
landene i Europa, så der ble slike apparater raskt lansert for det sivile markedet, blant 
annet for bruk i yachter. En av disse produsentene var Lee de Forest. Marinen hadde 
fått tak i noen apparater som de brukte i forbindelse med nøytalitetsvakt. Etter krigen 
ble noen av disse overført til Telegrafverket, men det gjaldt ikke for stasjonen til Grip 
ettersom den kom på markedet i USA først i 1920. 

Figur 1. 
Grunnplan for bygningen som ble 
stilt til disposisjon av kommunen.  
Publikum kunne ikke selv betjene 
apparaturen. Maskinrommet ble 
kledd med jernplater av 
brannhensyn. For en T-antennen 
ble det reist to tremaster med 35 m 
avstand. I Kristiansund var 
planene klare for å strekke 
antenne mellom master på 
henholdsvis Grand hotel og 
kommunebygningen, en avstand 
på 70 m. 

Side �  av �1 8 31/05/2019
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UTKAST Grip radiotelefon UTKAST

Figur 2. Utlegging av stasjonen. 

Koplingsskjema for hele stasjonen er vist i figur 3. Strøm til sender og mottaker ble 
generert av et aggregat med en ensylindret firetaktsmotor med en dynamo på 3/4 kW 
montert direkte på veivakselen slik at den også kunne fungere som startmotor. 
Anodespenning til senderen på 500V / 100W ble skaffet fra en roterende omformer. 
Mottakerens to rør fikk sin strømforsyning, både til gløding, gitterforspenning  og 
anode fra oppladbare batterier som ble ladet av dynamoen. 

Side �  av �2 8
 

31/05/2019
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UTKAST Grip radiotelefon UTKAST

Figur 3. Koplingsskjema for stasjonen. 

Side �  av �3 8
 

31/05/2019

9Hallo Hallo nr 147



UTKAST Grip radiotelefon UTKAST

Figur 4.  
Senderen som er av type VT10, består i 
prinsippet av en oscillator med fire rør i 
parallell som derved oppfører seg som ett 
rør. Med en kullkornsmikrofon styres 
gitrene slik at det oppnås amplitude-
modulasjon. Frekvensen bestemmes av en 
svingekrets der antennen inngår. Midt på 
øverst på figuren, sitter mikrofonen med 
måleinstrument for glødestrøm til venstre 
og anodestrøm til høyre. Under sitter de 
fire parallelkoplete radiorørene, som var 
av fabrikat de Forest-Marconi, en spesiell 
versjon av VT Audion. Under rørene sitter 
ratt for gitterkondensatoren til venstre og 
antennekondensatoren til høyre. Instru-
mentet i midten nederst viser antenne-
strømmen og rattet til høyre kontrollerer 
glødestrømmen. Aller nederst er det en 

rekke tilkoplinspunkter for strømforsyning og telegrafnøkkel. På denne og figurene 5 
og 6, er numereringen av komponentene de samme som i figur 3. 

Figur 5. 
Figuren viser forsiden av mottakerens 
avstemmingsenhet som er av typen 
Multi Wave Tuner Type 201. Antenne og 
jordforbindelse koples til klem-skruene 
oppe til venstre på frontpanelet. 
Antennen avstemmens med den venstre 
av de tre spolene og den venstre dreie-
kondensatoren. Antennekondensatoren 
kan koples i serie eller parallell med 
antennspolen med venderen midt på til 
venstra. Antennesignalet koples induk-
tivt til den midterste, faste spolen som 
avstemmes med den høyre dreiekonden-
satoren. Signalet går så via klemskruene 
oppe til høyre til detektor og forsterker. 

Tilbakekoplingssignalet fra mottakeren, koples til klemskruene øverst på panelet og 
føres til den høyre av de tre spolene. Den midterste av de tre spolene står fast, mens 
koplingen mellom denne og antennespolen og tilbakekoplingsspolen er variabel. 

Selve mottakerdelen med detektor og forsterker vises på figur 6. 

Side �  av �4 8  31/05/2019
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UTKAST Grip radiotelefon UTKAST

Figur 6. 
Figuren viser forsiden av mottakeren 
som er av typen Combination 
Commercial Audion-Ultra Audion 
Detector and Step Amplifier Type 
P300. Også denne har VT rør, men av 
en annen typ. Detektorrøret (Tube I til 
venstre) er VT type I og forsterker-
røret (Tube II til høyre) VT type II. 
Klemskruene nederst til venstre er 
tilkoplinsstedet for signalet fra sekun-
dærspolen på avstemmingsenheten. 
Derfra koples signalet via den valg-
bare kondensatoren til venstre, med 
gitterlekkmotstanden i parallell til 
gitteret på rør I. Lekkmotstanden sitter 
mellom rørene. Den valgbare 
kondensatoren til høyre, står som 
shunt over hodetelefon og batteri og 
kopler høyfrekvenssignalet til 
tilbakekoplingsspolen som koples til 
klemskruene aller øverst. Når hode-
telefonen koples til nederst til venstre, 

henter den signalet rett fra detektorrøret uten videre forsterkning. Når hodetelefonen 
koples til nederst til høyre, føres signalet via en transformator til gitteret på rør II. 
Glødestrøsbatteriet koples til nederst til høyre, mens de to anodebatterienes tilkopling 
ikke er ført fra til fronten. Glødestrømmen til de to rørene kan reguleres individuellt, 
og anodespenningen til rør II kan velges til 20 eller 40 V med venderen midt på til 
høyre mens anodespenningen til rør II alltid er 20 V. 

I tabellen er gjengitt noen trafikkdata for radiotelefonstasjonen på Grip, hentet fra 
årbøker til Norges Telegrafvesen, utarbeidet av Finansdepartementet. 

 

Regnskapsår Avsendte 
meldinger

Mottatte 
meldinger Inntekter (kr) Utgifter (kr)

1920-1921 99 62 126,90 9,90

1923-1924 488,90 959,50

Side �  av �5 8
 

31/05/2019
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UTKAST Grip radiotelefon UTKAST

Denne beskrivelsen gir et tidsbilde av en enkel radiotelefon for privat og offentlig 
bruk like etter første verdenskrig. VT-rørene er de første radiorør som ble tilgjengelig 
for amatører i USA ($7,00 i 1920) og er en etterfølger av Moorhead 1444 som ble 
produsert i veldig stort antall under krigen, 15.000 er nevnt.  

Den tekniske beskrivelsen er hentet fra Tekniske meddelelser fra Telegrafstyret 1919, 
sidene 69-88. Artikler i Romsdalsposten og annet lokalstoff er funnet med hjelp fra 
Paul Bakkmyr, Nordmøre Historielag 

Side �  av �6 8 31/05/2019

Annonse for sender VT10 beregnet for 110V 60Hz med to likeretterrør nederst. 

Annonse for mottakersettet med avstemmingsenheten til høyre og mottakeren til 
vestre. 
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Et nytt kapittel til bøkene fra Louis Meulstee: 
RR-33, en hemmelig mottaker fra 1959 brukt av amerikanske agenter til 

lytting på «nummersenderne». 
Av Tore Moe Namsos 

I 2004 utga Louis Meulstee sitt store 4-bindsverk om «WIRELESS for the 
WARRIOR, (WftW)», eller «Radio for Krigeren» som vi sier på norsk.   
Dette er historien om militært- og agentsamband med hovedvekt på 2VK og British 
Army. Han beskriver utstyret teknisk og historisk.   
Men ikke bare 2VK og British Army. Louis fikk god hjelp og støtte fra mange hold, 
bl. annet fra flere av medlemmene i NRHF når det gjaldt norske forhold, og 
tilsvarende fra andre, når det gjaldt andre lands forhold.  

Etter hvert som tiden gikk har dette utviklet seg med stadige tilleggs-utgivelser da 
nye opplysninger dukker opp. Han har også utvidet prosjektet til også å dekke 1VK 
og tiden etter 2VK innklusive den kalde krigen. Dette har han gjort med å 
utgi Compendium 1-7 i bokform, samt legge nye kapitler til på nettet. Dette tar nok 
ikke slutt på mange år enda. Louis Meulstee er en utrolig etterrettelig og produktiv 
forfatter. 

Jeg sendte han artikkelen «Illegale radiomottakere» som sto i forrige nr av HH, 
(HH146). Denne har han fått oversatt til engelsk (av Pirie Gavin), bildene har jeg og 
han fått av NTM. Dette vil komme på nettet etter hvert. 

Nå sist fikk jeg dette kapitlet om RR-33 som kommer her. Vi får dermed æren av å 
være de første som offentliggjør den. Louis lovet å vente med sin utgivelse til vi 
hadde utgitt dette nr. 

RR-33 er en amerikansk konstruksjon fra 1959. Hensikten med den var å utstyre en 
del av de hemmelige agentene (spionene) med en radio de kunne bruke til å ta imot 
de såkalte nummersenderne på kortbølge (AM). Vi hører dem av og til ennå, de har 
en kunstig stemme som leser opp lange tallrekker. Dette er krypterte meldinger til de 
forskjellige agenter, og som bare kan leses av den spesielle agenten meldingen er til. 
De bruker prinsippet «one time pad» som også ble brukt under 2VK. 

For å  spare tid til konstruksjonen tok de en vanlig, men god, transistor 
lommemottaker (Zenit Royal 500D, se for- og baksiden av dette nr.), kastet ut 
ferittantenna med mellombølge-spoler og diverse, og utstyrte denne med en 
krystallstyrt konverter. Dermed hadde de en dobbeltsuper for kortbølge.  
Se de påfølgende sider. 
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Wireless for the Warrior - Volume 4 Supplement Chap. 229 - 1

© This WftW Volume 4 Supplement is a download from www.wftw.nl. It may be freely copied and distributed, but only in the current form.

REMARKS
The RR-33 receiver was a miniature crystal controlled general pur-
pose agents receiver, most probably issued for listening to the so
called ‘number stations’. The photos of the receiver depicted in this
chapter were taken from a RR-33 found in possession of a captured
American agent in the GDR in the late 50s. The fully transistorised
dual conversion crystal controlled receiver, built into a small metal
case, was powered by four internal AA dry batteries which lasted 100
hours, mercury cells with an operational life of 400 hours, or an exter-
nal 6V dc source. A fine tuning knob ‘F’ allowed a small change in
frequency, mandatory to tune away spurious signals, which were a
serious drawback of the simple design. The explanation of the letter P
engraved on top of the tuning knob was probably pre-tuning as it con-
trolled only the aerial input
circuit.

Since the urgency of the requirement for the RR-33 could not tolerate
the time required to develop a complete receiver, a commercially
available transistorised portable, the Zenith Model Royal 500-D, was
modified to cover the 3 to 12MHz range and repacked.
A circuitry somewhat similar to the CV-2A converter* was used in the
RF section to provide double conversion. To avoid the broadcast
band, the first IF was set to 2.8MHz. The second IF was left to
455kHz which was normal for the Zenith Model Royal 500-D.
The simplicity of the circuitry used and the resulting low isolation
gives rise to some objectionable spurious response. The frequencies to
be avoided in preparation of signal plans were determined and listed
in the instruction manual. Forty receivers were modified and deliv-
ered.

* The CV-2A was a miniature crystal controlled single frequency con-
verter allowing an agent to receive messages broadcast on shortwave,

DATA SUMMARY
Organisation: CIA, USA.
Design/Manufacturer: R&D Laboratory.
Year of Introduction: 1959.
Purpose: Radio receiver for agents.
 Circuit features: Fully transistorised crystal controlled
 dual conversion superheterodyne. 1st IF 2.8MHz and
 second IF 455kHz. AM only.
 Frequency coverage: 3-12MHz.
 Semiconductors: 2N407 3x, 2N409 3x, 2N411, 2N544,
 1N87G, (2x 2N128 in the convertor part).

Power: Four internal 1½V AA batteries or 4 mercury cells;
external 6V DC power source.
Size (cm): Height 13.7, length 9.8, width 4.5 .
Weight (g): 570.
Accessories: 15 Ohm earphones, crystals, 6m aerial wire
and counterpoise, 6V battery cable fitted with a 2-pt plug.

References:
- Photographs, MfS Abt. II data sheet and information courtesy
  Detlev Vreisleben, DC7KG,Germany.
- Correspondence with Pete McCollum, N0TDM, USA.
- Declassified document CIA-RDP78-03535A002000020003-3.
- Declassified document CIA-RDP78-03535A000500070038-7.
- Operating instructions and supplementary service manual of

 Zenith Model Royal 500-D all transistor portable radio.

RR-33 Country of origin: USA

Agents receiver RR-33
was based on Zenith
Model Royal 500-D
transistor receiver.
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Wireless for the Warrior - Volume 4 Supplement Chap. 229 - 2

© This WftW Volume 4 Supplement is a download from www.wftw.nl. It may be freely copied and distributed, but only in the current form. 

Translation of the German text of a GDR MfS Abt. II data sheet of the RR-33 agents receiver.

 Special Short Wave Receiver  US-Secret Service
 Top: with earphone and 6 crystals as standard issue.
 Bottom: in operational use with earphone, crystal, aerial and earth. (Counterpoise).
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Wireless for the Warrior - Volume 4 Supplement Chap. 229 - 3

© This WftW Volume 4 Supplement is a download from www.wftw.nl. It may be freely copied and distributed, but only in the current form.

Printed circuit layout of the
Zenith Model Royal 500-D all
transistor portable medium
wave receiver.
The RR-33 was based on
this, at the time, very popular
and successful commercial
receiver.
Having a RF stage the re-
ceiver had a better sensitivi-
ty than its competitor
models. It was for that fea-
ture also advertised as ‘long
distance’ radio.

A circuit based on the CIA CV-2A convertor, used
in the RR-33 design, was probably very similar to
that of a West German BND Converter (apart from
a different output coupling).
(For details of the BND convertor see Chapter 34).

Circuit of original Zenith Model Royal 500-D receiver with (possible) modifications of the printed circuit board:
A - Removal of ferrite aerial. Disconnect C1B.
B - Connect output of converter to RF transistor 121-101.
C - Modify L2 to resonate on 1st IF 2.8MHz.
D - Modify T6/C1D local oscillator circuit to tune a small segment probably ± 15kHz.
E - Addition of a separate tuning capacitor for the convertor aerial circuit covering 3-12MHz.

A

B C

D

E
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Vi går på Museum, igjen, i Sjøbygda… 
Av Tor van der Lende (95) 

I sommer ble det atter en tur til Norsk Radio og Fjernsynsmuseum i Sjøbygda i Selbu. 
Hver gang vi har vært der er det kommet noe nytt å kose seg med. Denne gangen var 
det nye utstillingen av en Alf Prøysen samling som var samlet av Inge Haukvik og 
kjøpt inn til museet. Dette var virkelig en imponerende samling og med massevis av 
plater, bøker og bilder. 

 
Her har vi museumskuratoren himself som beundrer en del av Prøysensamlinga. 

På neste bilde ser vi de fleste platene som Alf var med på, og her er det en egen 
monter for 78 plater, og en annen monter huser alt som ble gitt ut i Norge og Sverige 
på 45 plater, og mange av disse var i farget vinyl. Dette er et vakkert skue, og 
etikettene viser hvem han sang sammen med og hvilke andre artister som har gitt ut 
en Prøysen plate.  

Utstillingen viser også alle bøkene og heftene Alf Prøysen har gitt ut, samt en del 
tegninger av personene han laget sanger om, og ikke å glemme, alle fotografiene som 
viser Alf og hans familie gjennom tidene.Her er det også minneplaketter i forbindelse 
med hans mange kjære personer som er omtalt i sanger og historier. Dette er virkelig 
en historiefortelling. 
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Her ser vi 78 platene til venstre og 45 platene i høyre monter, Svenskene var flinke til 
å gi ut 45 plater på farget vinyl. 
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Som kanskje de fleste av dere har lest tidligere i aviser har NRK tømt lageret sitt, og 
delt dette mellom Norsk Teknisk Museum og Norsk Radio og Fjernsynsmuseum i 
Selbu. Da måtte den alltid tilstedeværende museums kurator, Jan Erik Steen bygge en 
ny bygning for å få plass til alt dette, og ikke bare dette, men han fikk også kjøpt hele 
samlingen etter Rolf Riise, som familien ønsket å selge komplett og ikke stykke opp, 
så da måtte det mere plass til. 

Det er det 
bakerste bygget 
som nå er et 
foreløpig lager 
for NRK’s utstyr 
samt Rolf Riises 
samling. 

Her er ingenting 
overlatt til 
tilfeldighetene, 
kontrollert 
oppvarming og 
luftfuktighet.  

Planen er å bygge 
opp igjen butikken 
og samlingen til 
Rolf slik det var i  
Brummundal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dere som har vært på besøk hos Rolf tidligere husker sikkert den flotte servicebenken 
han hadde på verkstedet, den var så stor at den måtte hentes ut med en truck gjennom 
et vindu når alt skulle fraktes opp til Sjøbygda med trailer. 

19Hallo Hallo nr 147



Da vi kom til den avtalte dagen til Museet, hadde de også fått besøk fra Bodø av en 
representant fra Tandbergerne/Tandbergmuseet, Simonsen, (oppfattet dessverre ikke 
fornavnet), og med sin kone, og de hadde stoppet innom på vei nordover etter å ha 
vært sørpå. Et virkelig hyggelig møte. 

 
Her er gutta boys i dublettavdelingen for Tandberg. Hyller fulle av snadder. 

Simonsen fortalte at de jobbet stort i Bodø for å finne en plass hvor de kunne opprette 
sitt museum. Jeg fikk også et hefte de hadde laget for å promotere sine ønsker og 
behov, og hva de manglet til å få samlingene komplette.  

Her ser vi en flott 
Sølvsuper 4 montert i et 
spesiallaget kabinett av en 
dyktig møbelsnekker. Dette 
kom fra NRKs lager. 
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Her har Jan Erik fått montert opp en flott gave fra NRK Trøndelag, nemlig det siste 
analoge lydstudioet som sto i Steinkjer. Dette er et Seem bord ,og et lydisolert 
hallomann studio i bakgrunnen, alt er ferdig koplet opp med avspillingsutstyr som 
båndspiller, CD spiller og grammofon. Imponerende. 

 

I en glassmonter i museet finner vi to flotte klassiske båndmikrofoner fra RCA. 
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I England var de flinke til å følge opp flotte biler med tilbehør, som for eksempel 
hadde du en Rolls Royce, fikk du kjøpt en reiseradio til å ta med ut av bilen om du 
skulle på picknik, se emblemet foran høyttalergrillen. 

Til de av dere som ikke har sett en EB ATLAS, er denne også utstilt på museet. 
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Her er vi i EDDA avdelingen, og i rekka til venstre ser vi et utvalg av reiseradioene i 
forskjellige farger. 

På Museet er det også en stor avdeling viet illegalt radioutstyr som viser en god del 
agentradioer, sendere og mottagere av både kjent og ukjent opphav. 
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Så var det utendørs utstilling da, 4 flotte NRK reportasjebusser komplett med alt 
originalt inventar. 
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                    Inventar i en av bussene, den med parabolantenne på taket. 

Håper disse bildene har pirret nysgjerrigheten deres til å ta en tur til Selbu. 
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Vi tar skalaen! 
Artikkel ved Fredrik Dybdal (dybdal@live.no) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai, ai, ai…  Radiosamlerens store mareritt: skalaplaten har ikke overlevd transportetappen! 
 

For et drøyt år siden dukket det opp en spennende mottaker på Finn, en Philips 
990X fra 1940/ 41. Jeg skal ikke si så mye om selve radioen, i det den ble omtalt i 
en artikkel i HH nr. 2/ 10. Her fortalte Ragnar Tellefsen at dette var «juvelen» i 
hans radiosamling, som omfattet 1100 apparater. 
Etter litt akkedering var handelen i boks. Nå gjensto et praktisk problem: selge-
ren bodde i nord- Norge, mens jeg bor på Østlandet. Selgeren lovte å pakke 
radioen ekstra godt og sende den som postpakke. Allerede da jeg hentet forsen-
delsen på Posten ble jeg skeptisk, jeg kunne merke at radioen var «løs» inne i 
esken. Frykten viste seg å være begrunnet. Foruten at skalaglasset var knust var 
akslingen til søkeren bøyd og knappen var slått i småbiter. 
 
Photoshop- idéen 
Etter å ha hengt med nebbet noen dager begynte de små grå å arbeide med problemet. 
Den ødelagte søkerknappen var en lett match, den var lik med en knott på en oktode-
super jeg hadde stående. Skalaplaten, derimot, fremsto som et uoverstigelig hinder. 
Dette er jo en radio i «skipsrederklassen», så den vanlige utveien med å finne et dele-
apparat var bare å glemme. 
Men kanskje det kunne gå an å lime skalaen? Loctite hadde et spesielt glasslim som, 
ifølge reklamen, skulle gi usynlige skjøter. Men selvsagt gjorde det ikke det. Resultatet 
ble ikke akseptabelt. Det var nå tilbake til rute én. Men så begynte en idé å ta form.  
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Forsøket på å utbedre skaden ved å lime glasset ble en fiasko, for å si det mildt. 
 

Som redaktør i klubbheftet til den lokale veteranbilklubben har jeg en god del å gjøre 
med et trykkeri, og jeg tok nå med den sammenlimte skalaen til dem og la fram min 
plan. Den gikk ut på å scanne skalaen, for så å retusjere bildet i Photoshop eller et 
tilsvarende bilderedigeringsprogram. En fordel med dette er at bildet kan blåses opp, 
slik at retusjeringen kan bli svært nøyaktig. Deretter forestilte jeg meg at man kunne 
printe ut bildet på en transparent plastfolie av den typen som benyttes på overhead- 
prosjektører. Trykkeriet var umiddelbart med på notene, og mente at idéen burde 
være gjennomførbar. Dessuten hadde de nettopp fått inn en ny type plastfilm som 
hadde et svakt lim på baksiden. De trykket derfor bildet speilvendt, slik at limet kom 
på riktig side av folien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her ser vi hvordan folien overføres til glasset. Som vi ser til venstre fremstår skalaen 
som nokså mørk. Dette ble kompensert ved hjelp av et hvitt papir på baksiden av 
glasset. 
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Da dette var gjort gikk ferden videre til en glassmester, som lagde en kopi av skalaen 
i vanlig klart vindusglass. 
Nå var tiden kommet til egeninnsatsen: å overføre folien til glassplaten. Utfordringen 
her viste seg å være å få limt folien uten at det ble luftblærer. Når lyset faller i en be-
stemt vinkel blir disse godt synlige på forsiden, og er nokså skjemmende for resulta-
tet. Nå var det en fordel at limet ikke var særlig kraftig, det var fullt mulig å dra fo-
lien av igjen for å gjøre nye forsøk. 
Etter noen forsøk ble teknikken forbedret, og resultatet ble ganske bra. Noen luftblæ-
rer var ikke til å unngå, disse «punkterte» jeg ved hjelp av en knappenål, Jeg brukte 
en myk klut for å stryke på folien. I ettertid har jeg tenkt på at resultatet kanskje var 
blitt enda bedre dersom jeg hadde brukt en liten gummivalse, men alt i alt ble jeg ri-
melig godt fornøyd med resultatet slik det ble. 

En brukbar erstatning, men ingen fullgod løsning 
De partiene av skalaen som var gjennomsiktige fremsto som mørke ved montering i 
radioen. Den originale skalaplaten er lakkert på baksiden med en gjennomskinnelig, 
hvit farge. Jeg valgte å benytte et vanlig hvitt printerpapir. Resultatet ble at når 
radioen er slått på ser man straks at skalaen ikke er original. Den delen som skal 
være svart fremstår nå som grå på grunn av at trykken er gjennomskinnelig. Dette er 
selvsagt avhengig av hvor sterk skalabelysningen er. Som så mye annet på denne 
radioen er skalalyset litt spesielt. To pærer er montert i en reflektor ca. ti centimeter 
bak glasset, noe som gir en helt jevn fordeling av lyset over hele flaten. Viseren 
består av en gjennomsiktig plaststav som fremstår som en lys strek bak skalaen. Men 
her er det muligheter for å tilpasse styrken på lyset ved å variere tykkelsen på det 
hvite papiret for å få et best mulig resultat. 

Her ser vi midt på bildet «lyskasteren» som belyser skalaen. Helt til venstre på bildet 
staven av klar plast som fortoner seg som en lysende strek når den blir belyst bakfra. 
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Over t. v.: Kabinettet var noe «kantstøtt», men fineren hadde greid seg bra etter 78 år. 
Over t. h.: En spesiell detalj er trolløyet EM4- A66 som har en «skjerm» i fronten 
som skal hindre spredning av lyset. Hvis noen har et slikt rør som fungerer vil jeg 
gjerne kjøpe det!  

 
 

Slik ble det endelige resultatet. Denne radioen kommer antakelig fra et «røykfritt 
hjem», for høyttalertrekket er veldig lyst og fint. Vårt medlem Terje Hodtvedt i 
Tjodalyng rett utenfor Sandefjord har overhalt forsterkerdelen, så nå spiller den 
veldig fint med en DAB- adapter tilkoblet. 
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Bilder fra vårauksjonen 25.05.2019 

Fransk 
Krystallapparat 

Philips 
Batterisuper 
1942 

Drake RR-1 
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Orion Budapest 
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Farfar og Barnebarnet? 
Av Erling Langemyr, medlemsnr. 124 

Da jeg skulle kjøpe en DAB-radio kom jeg hjem med noe jeg dro kjensel på. Den 
hadde samme form som en sender/mottaker jeg hadde. Jeg satte dem ved siden av 
hverandre og så på likheten av kabinettene. 

 «Farfar» kom til verden i Sovjetunionen i 1941 og ble døpt Sever (Sever = Nord), er 
en sender/mottaker med 3 rør. Den ble blant annet benyttet av partipartisanene 
(partisan = geriljasoldat) som opererte på Finnmarkskysten under krigen. De 
rapporterte til Murmansk spesielt om den tyske skipsfarten og om 
troppeforflytninger.  
Senderen er krystallstyrt, men har egen VFO og separat strømforsyning med ca. 2 W 
ut-effekt. Den er kun beregnet for telegrafi og har følgende mål og vekt: 
Lengde: 20 cm, Bredde: 11 cm, Høyde: 15 cm, Vekt 2,5 kg. 

«Barnebarnet» er av fabrikat Jensen, Model No.FOX100, født i 2019 og har 
følgende mål og vekt: 
Lengde: 18 cm, Bredde: 5 cm, Høyde: 9 cm, Vekt: 350 g  

Selv om det er 78 år siden Sever ble født, kunne en bygge kompakt radioutstyr med 
rør. Riktignok hadde ikke Sever høyttaler, men begge har ekstern strømtilførsel. Vi så 
vel på Sovjetunionen som et tilbakestående land den gang. Etter at de hadde skutt opp 
et romfartøy som fotograferte månens bakside, hadde jeg en lærer som sa til oss 
elever: «Det er ikke bare bønder der borte». Det viste seg at han hadde rett. 

«Farfar» til venstre, «Barnebarnet» til høyre 
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Det er alltid så trist å begynne høstens hjørne med å skrive: En Sommer er over. 
I mitt hode er ikke sommeren over før vinterjakka hentes fram. 

Hvordan har sommeren deres vært? Har det blitt noe nytt i samlingen, eller har 
dere vært på et nytt museum? Del gjerne opplevelsene sammen med oss andre. Selv 
har jeg atter vært på besøk på Norsk Radio og Fjernsynsmuseum i Selbu hvor den 
utrettelige sjefs konservator har åpnet en ny avdeling i museet, nemlig en Alf Prøysen 
avdeling med masse interessant stoff, både i bilder, bøker og grammofonplater, så her 
er det mye historie. Se reportasje lenger ut i hjørnet. 

Kommende utstillinger blir en replika av Rolf Riises verksted, og sikkert mye 
spennende fra NRK. Som vi har lest i avisene tidligere har NRK tømt sitt historiske 
lager og fordelt dette mellom Teknisk Museum og Radiomuseet i Selbu. Så her ligger 
det materiale til flere års utstillinger framover i tid. 

Ellers tror jeg det blir en travel høst for oss i foreningen som er aktive, når dette 
leses vil jeg anta vi allerede har vært i Gudbrandsdalen og hentet en donert 
radiosamling på 110 apparater samt en del rør. Og vi har etpar andre prosjekter som 
venter, uten at jeg vil si for mye foreløpig, og som kronen på verket har vi jo 
høstauksjonen 19. oktober. 

Ellers har vi fått kjøpt en Huldra 1B til vår museumssamling i sommer. 
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Vakre Mikrofoner, Philips. 
Av Tor van der Lende (95) 

Dere slipper ikke unna dagens mikrofon som er en Philips EL 6061/01. Dette er en 
dynamisk mikrofon som kom i 1955. Det var ikke noe info å hente angående 
impedans og frekvensgang, så vi får bare la bildene tale for seg selv. Den har en stor 
on-off knapp, så det kan tyde på at denne har vært til bruk på et PA anlegg eller en 
radiotelefon. Pluggen i enden er en 3 pins Philips standard audioplugg fra 50-tallet. 

 
Selve håndtaket er i grå-sort plast mens kapselen foran er i støpt aluminium. 

 

 

Her ser vi det kjente Philips merket foran. 

Typenummeret EL 6061/ 01 er svidd inn i enden av håndtaket der kabelen kommer ut. 
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Radioer jeg har møtt, Telefunken 344 WL 
Av Tor van der Lende (95) 

Jeg har lenge hatt en kommende jobb som har ventet leeenge på en loddebolt, men 
tilslutt fikk jeg tid til å gå løs på den i fjor høst. Jeg har alltid hatt et godt øye til 
katedralfasongen på radioene. Spesielt de amerikanske, som jeg har noen av, men på 
30-tallet begynte man også i Europa å bruke denne fasongen på radioer. Litt uvanlig 
da med en radio i bakelitt siden de amerikanske var laget i treverk. Denne her ble 
laget i 1935/36 og må ha kostet en liten formue da denne kom på markedet, når vi ser 
på alt som befinner seg innvendig. 

Da jeg åpnet bakplata og skrudde ut chassiset og tok en kjapp syning av undersiden 
skjønte jeg fort at her var det ingen hensikt å sette nettspenning inn i dette sørgelige 
synet. Det satt mange store gravide blokk kondensatorer under som helt klart var 
moden for en gjenfødelse. Problemet var at de alle var festet til chassiset med noen 
tykke stålbånd. Eneste måten å få løs disse festebåndene var å finne fram Dremelen 
med en liten kappskive og kutte de av, rett og slett. 
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Disse stålbåndene var 1 mm tykke og festet gjennom slisser i chassiset og bøyd på 
oversiden så de ikke skulle løsne, og det var ikke mulig å rette ut den bøyde enden selv 
ikke med en kraftig vannpumpetang. Jeg kunne selvfølgelig ha kokt ut all bek og tjære 
og puttet inn nye kondiser i boksene, men det orket jeg ikke. 
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Undersiden etter at de gamle blokkene er erstattet med nye kondensatorer. 
Øverst er omtrent alle motstandene samlet på en lang skrue. 
Litt fiklete å lokalisere de enkelte, men med skjema gikk det. 
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Et par av motstandene var det brudd i, så de måtte erstattes med nye. 

Chassiset sett ovenfra. Det står et rødt klistremerke på baksiden som sier: 
kondensatorplatene må ikke berøres. Ikke så rart siden de er høyspente. Her var også 
skjema til stor hjelp. Som vi ser, er det en stor rosa blokk kondensator til høyre mot 
fronten. Denne inneholdt mange småkondiser som også måtte byttes.  
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Heldigvis sto verdiene trykt utenpå blokka, så da var det bare å følge hver enkelt 
ledning til bestemmelsesstedet. 

Denne lot jeg stå på plass siden jeg fikk plass til alle kondisene på undersiden. 

Skalasystemet er meget spesielt, ser ut som en kappeskive til vinkelsliper. 
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Her ser vi to bokser som inneholder hver sin skalalyspære med en tynn spalte som 
lyset slipper gjennom, og ser vi på skalaen i fronten ser vi to rekker med stasjonsnavn 
og etter hvert som man skrur på søkerknappen beveger disse to boksene seg i rett 
vinkel slik at det stasjonsnavnet man har stilt inn på, blir belyst. Det spennende her er 
at man kunne legge til plaststrimler med stasjonsnavn på den respektive skalasiden.  

Til høyre ser vi en moderne trafo som en tidligere eier har montert som 
spenningskilde til skalalampene, da disse var for 4 volt og har blitt erstattet senere 
med 6v lamper. Så jeg var tydeligvis ikke førstemann som har tuklet med denne 
radioen. 

Etter at alle kondensatorene var byttet og noen motstander måtte byttes, ble variacen 
koplet inn på nettsiden, og skrudd langsomt opp, ble det lys i skalalampene og 
høyspenningen ble kontrollmålt til rett nivå. Men det var dårlig med lyd i høyttaleren. 
Dette var en reaksjonskoplet radio og jeg fikk den til å hyle, men ikke noe særlig 
mere. Så jeg plukket ut alle rør og tok de med opp i foreningen for å teste de på vår 
trofaste rørtester, og jammen var det to av rørene som ikke var noe tess, det ene var et 
RENS 1214. Foreningen var tom for dette, men jeg hadde et selv i kjeller’n. Det 
andre som ikke gadd å virke var RES 164, også dette var tomt i foreningen, og 
kjeller’n min var også tom for dette. Så jeg etterlyste dette røret på vår flotte 
facebook side, og jammen var jeg heldig, Ragnar Tellefsen hadde et nytt som han var 
så snill og sende meg helt gratis. 
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Skjema sier T 343 W/Wl, og det er samme skjema som for 344 WL, forskjellen er at 
343 har en annen kasse med en smalere skala. 

En interessant ting med denne radioen er, hvis vi ser på skjema, har den en mulighet 
for å bruke lysnettet som antenne. Under antennesymbolet ser vi en plugg som kopler 
ut den utvendige antenne, og via en kondensator,57, legger antenneinntaket til den 
ene nettlednings fasen. En annen spesiell ting er at nettet ikke blir tilkoplet før en 
lang fingerskrue på bakplata skrus inn. 

Bananstikker’n 
under, sitter i 
sokkelen for 
ut/innkopling av 
nett antenne eller 
vanlig uteantenne. 

Den lange 
fingerskruen 
kopler inn 
lysnettet når den 
skrus inn. 
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Advarsel, rotor platene på dreiekondensatoren er strømførende. 

Denne radioen har bare lang og mellombølge, og er som tidligere nevnt en 
reaksjonskoplet mottaker, og høyttaleren er en vanlig lavohmig høyttaler, siden den 
er koplet via en utgangstrafo, som, hvis vi ser på skjema igjen, ikke er tegnet inn, 
men den er koplet inn på utg.røret, 4, mellom punktene ved kondensator merket 45. 

Da nye rør var satt inn og spenningene var sånn nogenlunde, ble det liv i høyttaleren, 
men som dere vet er det veldig dårlige lytterforhold her i 2 etasje i Kirkeveien på 
Majorstua, så innimellom all sprak og støy fikk jeg inn et par stasjoner på kvelden.  

Med alle disse finessene og robuste konstruksjon har ingeniørene på Telefunken gjort 
en solid jobb selv på denne tiden. 

Det morsomme med denne radioen, er at rett etter at jeg var ferdig med den, fikk vi i 
gave fra en kar en nøyaktig maken radio. Denne har også behov av en skikkelig 
overhaling og kondensator bytte. Men det blir ikke meg som gjør denne jobben, hvis 
det er en som har lyst på å gi oss et bud på denne, så kom igjen. Den er dekorativ bare 
den blir polert opp i kassa.  
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En sabla god forsterker 
Av Tor van der Lende (95) 

Tidligere i år hadde vårt medlem Kim Benny Bjørklund et innlegg på facebook med 
bilder fra et blad som het Teknikk og Hobby fra 1956, hvor det var omtalt en HI-FI 
forsterker for selvbygg. 

Det morsomme 
var, at denne 
forsterkeren 
var et 
byggesett fra 
Philips og med 
komponenter 
fra Philips. Og 
det som gjorde 
det ekstra 
fornøyelig, var 
at vi har hatt et 
eksemplar av 
denne 
forsterkeren til 
salgs i 
foreningen for 
over et år, med 
eget power. 
Den var priset 
til kr. 100.- 
uten rør og 
med en løs 
elektrolytt. 
Ingen viste noe 
interesse for 
denne. Så etter 
loppemarkedet 
vårt bestemte 
jeg meg for å 
kjøpe denne 

selv, og det var ingen dum ide. Jeg har selv i tidligere år bygget flere slike 12 w 
forsterkere over samme lest som denne. Så mimrelysten var våknet. Det artige var at 
denne vi hadde i foreningen var nøyaktig lik den som var avbildet i artikkelen. 
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Se godt på dette bildet, og sammenlign med det som kommer på neste side, som viser 
den som sto i foreningen. 
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Der har vi den fra foreningen, nå med rør. Samme hammerslaglakkert chassis, 
samme utg. trafo, knapper, og samme komponenter og oppkopling på undersiden. 

Her er bildet fra 
bladet. Som vi ser er 
monteringen av 
komponentene pent 
og ryddig gjort. 
Denne forsterker’n 
har 2 stk. EL 84 i 
push-pull i utg. og 
ellers EF 85 i 
inngangen. og 
ECC83 som 
fasevender. 

Her er min 
forsterker som 
er lik bildet fra 
bladet, det 
eneste som er 
forandret er at 
de tre 
potmetrene er 
avskjermet med 
en kopper 
skjermboks. 
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Her er strøm-
forsyningen som 
hørte med. Philips 
har gjort en god 
standardisering av 
sine strøm-
forsyninger og 
andre elektronikk 
konstruksjoner med 
hensyn til sammen-
koplingen av disse. 
Samme kopling på 
alle oktalsokler på 
begge sider av 
kabelen. I tillegg 
her er det også 3 
skruklemmer for de 
samme spenninger. 
6,3v og 350v. 

 

 

Likeretterrøret her er EZ 80, men vi ser at det er satt inn en dekkplate da det 
originale røret er GZ 34, så dette har nok gått tidligere og blitt erstattet av EZ80 som 
er et mindre rør. GZ34 har oktalsokkel. 
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Da alle rør var på plass og strømforsyningen var sjekket, kom variac’en til nytte 
igjen. Audio signal ble koplet inn og etter litt trinnvis økning av nettspenningen ble 
volumknappen skrudd opp. Men her var det ikke mye liv gitt. Veldig liten 
forsterkning og glede. Spenninger ble målt i kretsen, og det var en del avvik. Vel, da 
var det bare å fyre opp loddebolten og finne fram lageret av kondensatorer. Alle ble 
byttet, en etter en, og da alle var nye, kjørte jeg spenningen og audioen opp igjen, og 
da kom det full guffe ut og den gode varme rørlyden som jeg tidligere har hørt fra 
disse forsterkerkonstruksjonene. Det som kjennetegner denne forsterker’n her er den 
store utgangangstrafoen som er nesten like stor som nettrafoen og er med på å gi god 
forsterkning. Tonekontrollene er av en konstruksjon som kalles Baxandall, og som 
har separate bass og diskant kontroller. Men, et problem til, og det var at 
volumpotmeteret skrapet skikkelig ved lavt volum, og det nyttet ikke med rens og 
smøring, så da var det bare å finne et av tilsvarende verdi og bytte ut. Men for å 
komme til potmeteret måtte jeg lodde av kopperskjermingen, og før jeg loddet denne 
på plass igjen, prøvde jeg forsterker’n på nytt, volumet ble nå godt regulert men da 
ble det litt brum fra komponentene i kretsen, så skjermingen ble loddet på plass igjen, 
og da ble det bra igjen. Inngangstilkoplingen er en standard mikrofonkontakt som var 
mye brukt på 50-tallet. Denne kommer jeg nok til å bytte ut med en vanlig jack 
sokkel, siden dette er en grei og god gitarforsterker på 12W.  

Skjema her er ganske likt det som Telrad hadde på sine gitarforsterkere, bare med 
tillegg av en vibratokrets, og eventuell fjær romklang. 

Her ser vi de utskiftede 
kondensatorene og 
potmeteret. Disse 
innstøpte papir-
kondensatorene var 
utrolig dårlige og 
motstanden var veldig 
lav selv om kapasiteten 
ikke var så langt unna. 
Den store katodelytten i 
utgangstrinnet var heller 
ikke så tøff som utseendet 
skulle tilsi. 
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Her ser vi undersiden med alle de nye kondensatorene på plass. 
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Her er delelista med komponentverdiene, om noen av dere skulle få lyst til å lage en 
slik forsterker selv.  
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Hvordan i all verden klarte du å svelge en hel DAB radio? 

Enda en sjeldenhet vi har fått i hus til museet vårt, EB Rex 453, gratis. Den er så 
fersk at vi ikke har fått tørket støv av den enda. 

Da får vi bare håpe på at vi får en fin auksjon i høst, og at dere graver fram mye fint 
som har ligget i rugekassa noen år, og at vi får flere kjøpere enn selgere, som vi har 
sett det motsatte av på de senere auksjonene, det er alltid trist når vi ser mye flott 
radiohistorie bydd fram og det stort sett er selgere i salen, og de som kjøper ikke er så 
veldig interessert i radiohistorie, og da blir ofte prisene lave på flotte historiske 
objekter. Det er jo nettopp det foreningen vår er tuftet på. Radiohistorie. 
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Leserinnlegg 
Huldra 9 i bruk. 
   

I Hallo Hallo Nr 146  har Tor van der Lende en omtale av Huldra 9 EX, som jo er ganske 
sjelden sak. 
Min Huldra 9 er av den vanlige teak-utgaven.  
Jeg kjøpte den  på slutten av 1980-tallet sammen med 2 stk BeoVox 1200 høyttalere på et 
skrotsalg i Drammen. Prisen var en 100 lapp eller to for alt sammen. 
 Vel hjemme ble sakene testet og funket 100%  men som så mye annet satt bort i kjelleren.   
Kona mi har alltid vært en radiolytter og P4 står kontinuerlig på fra morgen til kveld, i alle 
fall siden hun ble hjemmeværende i 2001.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innpå 1990-tallet streiket den lille plastikkradioen på kjøkkenet, så hun spurte om jeg 
hadde noe i kjelleren som kunne brukes, inntil hun fikk  kjøpt seg en ny  liten plastdings 
med FM.  
Opp fra glemselen kom H- 9 med Beovoxene og har siden stått på i daglig bruk, plassert 
på toppen av kjøle og overskap.  
Til å begynne med funket FM ok, men begynte etter hvert å drifte.  
Da ble det satt opp en gammel Yamaha FM-PLL  stereotuner, koblet på båndopptager-
inngangen til H-9. 
 Dette funka supert, inntil P4 forsvant i DAB-tåka.  
Men, sannelig hadde jeg en Pinell Supersound 2 - DAB/nternettradio med defekt power, 
som jeg hadde fått  av en nabo.  
Pyttsann, jeg bare fjerna det defekte og putta inn et vanlig 12 Volt ladepower og kobla 
Pinellien til på båndopptagerinngangen på H-9.  Så nå spiller kona P4/ DAB  på 
Beovoxene og med en "kjøkkenlyd" en fortsatt skal  lete lenge etter.   
 Huldra-9 er jo snart 50 år, så den blir slått av om kvelden og når vi ikke er i huset.  
Om den dør føre oss, så skal den få en verdig "begravelse" på Mile gjenvinningsstasjon i 
Mjøndalen. 
           Erik Steen,  561   
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 Sender laget av Ducretet etter Popovs anvisning.
Av Kåre Kristiansen 

Den franske instrumentmakeren Ducretet lagde sendere og mottakere basert på Popovs 
anvisning og solgte flere sett til den russiske hær og 6 til den russiske marinen i en 
leveranse. 

Brukt under Ducretets forsøk fra Eiffeltårnet 26/10-1898 der han oppnådde 4 km 
rekkevidde. 
Brukt under den russiske redningsaksjonen av finske isfiskere som hadde drevet til 
havs på et isflak vinteren 1900. 
Brukt under russiske flåtemanøvre i Svartehavet i 1899 og 1901. Utstyret ble 
mottatt 24/8-1899. Forsøkene startet 25/8 og fortsatte til 10/9 og foregikk med gode 
resultater over forskjellige avstander. Forsøkene ble gjenoptatt i 1901 og 
rekkevidder på 47 km ble oppnådd med telegrafskriver og 145 km når mottatt ´på 
øret´. 
Brukt av russiske styrker i det beleirede Port Arthur i 1904 under den Russisk- 
Japanske krig for å holde kontakten med omverdenen.

• 

• 

• 

• 

En komplett sender med induktoren Bo i midten og gnistgapet O foran i en 
lyddempende kasse. Helt til venstre står nøkkelen M og den motordrevne vibratoren 
for induktoren mellom nøkkelen og induktoren. En platekondensator ligger i kassa 
under induktoren. Nøkkel og vibrator er nærmere beskrevet på egne figurer. 
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Våre morsenøkler

Dette tror jeg er en russisk nøkkel. Den har ingen merking overhodet,
men den kan minne litt om en tysk junkernøkkel. Russerne kopierte jo
mye av det tyske utstyret etter krigen.
Denne nøkkelen ligner også svært på den nøkkelen Ernst Krenkel, 
RAEM, brukte i sin hjemmeshack i Moskva på 40-tallet. (Foto T.M.N.)
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