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Det er ikke til å unngå at den store
tragedien som rammet Oslo og Utøya
også har satt sitt preg på oss i NRHF.
Uken etter, hvor jeg hadde planlagt å sitte
foran PCen med skrive- og redigeringsarbeid, gikk stort sett med til å følge
nyhetene på radio og TV. Men livet går
videre, og tingene normaliserer seg mer
og mer, heldigvis.
Rydde og salgsdagen 4.06
Det kom en 10-15 medlemmer som til
sammen tok med seg 40-50 radioer fra
lokalene (ikke fra museumsdelen,
selvfølgelig). Det ble en hyggelig dag
med godt vær, og mange ”snåle” radioer
kom frem i dagen. Men lokalene er nok
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fremdeles alt for overfylte, dessverre, så
bare kom og hent mer (for en billig
penge). (Se også s. 26-28 og Tors Hjørne)
FM kontra DAB, foredrag 7.06
Det kom over 30 personer til Sverre
Holms foredrag og demonstrasjon. Dette,
og hans artikler i forrige nr. var meget
nyttige og informative. Mange av oss har
kanskje fått et mer nyansert syn på DAB
nå. Nytt for meg var at DAB+ allerede
finnes i Norge; studentradioen RADIO
NOVA bruker det. Sverre Holm, som er
professor i Informatikk, kunne fortelle at
noen av hans studenter faktisk selv hadde
laget programvaren på sendersiden.
(Dette minner om den tiden da noen av
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studentene på NTH selv bygget ”Ukesenderen” i Trondheim). For det er bare
programvaren som skiller DAB og
DAB+. Han demonstrerte hvordan DAB+
oppførte seg når signalet dempes,
lydgjengivelsen forringes ikke før nivået
kommer til et visst punkt, da kutter
radioen helt ut. Dette i motsetning til den
ubehagelige ”boblingen” vanlig DAB gir
ved dårlige signaler. Han anbefalte at hvis
man skal kjøpe NY radio nå, så kjøp en
som har både DAB, DAB+ samt FM
naturligvis.
Ny norskdesignet DAB, DAB+, FM,
Wi-Fi internet-radio
Norsk radioindustri er ikke død. Nylig
fikk det norske firmaet Pinell årets
designerpris for sin nye radio Pinell
Dynamic. På Internet finner jeg følgende:
Med hi-fi-radioen Pinell Dynamic kan du
spille radiostasjoner fra hele verden. Den
støtter Wi-FI internettradio, DAB, DAB+
og FM – i tillegg til avspilling av musikk
over lokalnettverk og tilkoblede enheter.
Juryen vurderer de nominerte produkter
svært nøye, sier professor Peter Zec, som
er initiativtakeren til Red Dot Design
Award.
Konstruksjonskvalitet er et viktig kriterium, og det samme er nyskapende
kreative løsninger. Disse kriteringene er
ikke bare et mål på god design, men også
på produktets potensial for suksess på
markedet
.
For de som er interesserte så koster den
kr. 2800,- eller kr. 3550,- m/høyttalere.
Våre morsenøkler
8AMP nøklene fantes i en rekke varianter. Redaktøren har vært bort i 8-9
forskjellige utgaver. At de het 8AMP betyr vel at det var 8 Ampere de tålte. Har
ikke fått bekreftet det. Disse nøklene ble
mye brukt sammen med noen av de

klassiske militærsettene, morselamper og
lignende, men sjelden i forbindelse med
agentsett. De var ikke spesielt følsomme
på anslaget, men mer rå, brutale og
robuste.
ETCRRM
Som en fortsettelse av artikkel og bilder
av Siemens fjernskriver T.typ.37h fra
forrige nr kommer denne gang artikkelen
om kryptering av den type fjernskriversamband. Systemet ble tatt i bruk av
NATO. Amerikanerne fikk problemer
med uttalen av navnet (som om det skulle
være så vanskelig), og omdøpte den til
RECTUM. Dem om det. Les artikkelen
på s. 14-22 med påfølgende billedserie.
Kommentarer mottaes gjerne.
Farger i HH
På årsmøtet foreslo jeg at bladet ble
trykket i sin helhet i farger. Etter å ha
diskutert saken nærmere med trykkeren
har jeg nå gått bort fra dette. I mange
artikler kan det være like greit at bildene
er i grått/hvitt, samt at selve teksten
vanligvis ikke trenger farger. Men
omslaget, utvendig og innvendig kjøres i
farger, og opp til 3 midtsideark, det vil si
opp til 12 sider, kan kjøres i farger. Dette
gir plass til veldig mange fargebilder. Det
har også noe å si at farger krever en annen
papirkvalitet, og at hele produksjonen
med falsing av rygg, stifting osv. blir
vanskeligere og dårligere. Og ikke minst
dyrere. Så derfor trekker jeg forslaget, og
kontingenten behøver ikke å høynes av
den grunn.
Hålogaland Radiohistoriske Forening
Hålogaland Radiohistoriske Forening i
Narvik, ble stiftet den 1. juni 2011 etter
initiativ av Roger Edvardsen, Tor Ivar
Sneen, Siv Thygesen og Jan G. Thygesen.
Gratulerer og lykke til! Det er meget
hyggelig at noen tar initiativ til noe slikt,
se brev fra den nystartede forening på s.8.
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og demonstrere forskjellige elektriske
pick-up’er. Foreningslokalene kl. 19.00.

Planlagte aktiviteter:
13.09.11 DRM (Digital Radio Mondiale)
på AM, ved Just Qvigstad. Dette har
ingen ting med DAB å gjøre, men er
digitale signaler overlagret vanlige AMsendinger. Just vil holde foredrag og
demonstrere mottaking av slike signaler i
foreningens lokaler tirsdag 13.09.11 kl.
19.00. Han har tidligere skrevet en
artikkel om temaet i HH.
01.10.11 Høstauksjonen. Auksjonslista er
vedlagt. Vel møtt!
08. 10.11 NRHF aktivitetsdag på lufta. Se
invitasjon s. 7.
11.10.11 Grammofonaften, ved Kjell
Vidar Olsen. Kjell Vidar vil snakke om,

15.11.11 Besøke Flyhistorisk Forening på
Kjeller, ved John Bekkevold. Møt opp på
Kjeller flyplass utenfor Oslo kl.19. Nærmere info på web-siden.
13.12.11 Julemøte, Arnfinn Manders
viser div. nye byggeprosjekter på SS4
chassis. Ellers vanlig hyggekveld med
gløgg, kaker og utlodning av spennende
radioting. Kl.19 i foreningslokalet.
17.01.12 Verdensmottaker på PC, ved
Arnfinn Manders. Nærmere info om dette
kommer i neste nr.
God høst alle sammen, og takk for rikelig
med stoff til bladet!
TM

Sverre Holm holder foredrag 7.06.2011
(foto Rolf Otterbech)
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Pinell Dynamic, den nye norske radioen.

INVITASJON TIL NRHF AKTIVITETSDAG.
Norsk Radiohistorisk Forening inviterer til aktivitetsdag på lufta.
Lørdag den 8. oktober 2011.
Arrangementet skjer ikke fra foreningens lokaler, men er spredt ut til operatørenes
hjemme-QTH.
Vi kommer vi til å sende med klassisk amatørutstyr og eldre militært radiomateriell.
Se vedlagte sendeplan.
Kallesignalene er LA1D og NRHF 01.
Tid Norsk tid

Frekvens i KHz

Mode

09:00-11:00 LA1D

3510

CW

11:00-13:00 LA1D

7020

CW

09:00-11:00 LA1D

3636 +- QRM

LSB eller AM

11.00-13:00 LA1D

7136 +- QRM

LSB eller AM

09:00-11:00 NRHF 01

3965*

USB eller AM

11:00-13:00 NRHF 01

6775*

USB eller AM

*Spesielle vilkår gjelder for bruk av disse frekvensene se www.nrhf.no
Vi håper flest mulig har muligheter til å benytte gammelt radiomateriell.
Ta gjerne bilder og send oss en liten rapport.
Velkommen til Årets aktivitetsdag i Norsk Radiohistorisk Forening LA1D.
Hans Sæthre
Mer info på www.nrhf.no
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Hålogaland Radiohistoriske Forening

Adresse: v/Jan Thygesen
Postboks 726
8509 NARVIK
Org.nr.: 997 040 082

Innlegg til ”Hallo Hallo”:

Hålogaland Radiohistoriske Forening
Hålogaland Radiohistoriske Forening ble stiftet den 1. juni 2011 etter initiativ av Roger
Edvardsen, Tor Ivar Sneen, Siv Thygesen og Jan G. Thygesen. Dette skjedde etter at det hadde
vært snakket om en slik lokal forening i Narvik-området i lengre tid. Flere hadde oppdaget at det
var ganske mange som hadde interesse av eldre radioutstyr og at flere hadde ganske mange
gjenstander som de hadde tatt vare på. Man følte at det kunne vært formålstjenlig med en formell
samling omkring dette og at det ville være ønskelig og behov for en forening med dette som
formål.
Stiftelsesmøtet i foreningen har vedtatt at foreningen har til formål å:
•
•
•
•
•

Etablere kontakt mellom personer med interesse for radiohistorie.
Fremme allmenn interesse for radiohistorie og bidra til bevaring av radioteknisk utstyr.
Bidra til å restaurere eldre radioutstyr samt beslektede gjenstander.
Registrere norsk radiohistorie og televirksomhet.
Bidra til bevaring av radiohistorisk litteratur og arkiver.

Alle med interesse for radiohistorie kan være medlemmer i foreningen og kontingenten er meget lav, så langt
kun kr 50,- pr. år, og vi er allerede fått flere medlemmer. De fleste av medlemmene er også radioamatører og
medlemmer i både NRHF, NRRL og Narvikgruppen av NRRL. Det virker som om at radiomiljøet i området
er ganske aktivt på flere plan.
Foreningen var i tillegg så heldig at den like etter etableringen fikk en stor donasjon fra Oscarsborg
videregående skole i Narvik (tidl. Narvik Yrkesskole, svakstrøm / radio-TV). Vi fikk overta samtlige
servicehåndbøker og skjemaer som hadde vært brukt i undervisningen der i i løpet av de over 40 år
undervisningen har pågått. Det antas at dette vil komme godt med i foreningens arbeid for å være behjelpelig
med å få gjenstander i orden. Det var også en del materiell med i donasjonen, bl.a. en del radiorør.
Foreningen har også fått en del måleinstrumenter og materiell fra en radioamatør i Troms.
Vi takker alle som er med og bidrar til dette viktige formålet.
Foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret.
Fram til neste årsmøte i 2012 består styret av:
Jan G. Thygesen, leder
Roger Edvardsen, kasserer/sekretær
Tor Ivar Sneen, styremedlem
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Telegrafisten Johan Palle Bjelland Thu
F. 17.1.1922, gikk bort 15. juni.
Av Magne Lein, medl. nr. 5
Telegrafistkompetanse var sterkt etterspurt i England etter krigsutbruddet, og
Johan Palle Bjelland Thu («Palle») kom med som telegrafist i Kompani Linge
etter radioopplæring i Sverige. Denne opplæringen begynte med gymnas i
Uppsala for den norske tenåringen. Han hadde den senere industriministeren
Finn Lied som lærer i fysikk og matematikk. På påbyggingskurset i England
gikk Palle sammen med Europas første, kvinnelige telegrafist, den legendarisk
vakre Jaqueline Nearne. I en langfilm etter krigen spilte hun seg selv, sammen
med en radioagent hun jobbet sammen med under krigen. Under arbeidet med
min første bok om («Spioner i eget land», 2006) radioagentene, fortalte Lingetelegrafisten Eldar Hagen at han fortsatt godt husker at Jaqueline vinket til ham
på Tempsford-flyplassen. Det var like før midnatt, og hun skulle på oppdrag i
Frankrike, på vei inn et fly, han skulle hoppe ved Rjukan som ledd i Sunshineoperasjonen. Denne operasjonen ble ledet av Leif Tronstad Sr., som ble drept her.
Palle fortalte at han på et radiokurs også ble presentert for en gruppe spanske
telegrafister. Det var i hvert fall slik kursledelsen presenterte dem, men Palle
hørte dem snakke tysk seg i mellom. Og det kan de godt ha gjort, for Churchills
personlige favoritt, Special Operations Executive (SOE, som Kompani Linge
tilhørte), satte inn mange tyskere på oppdrag i hjemlandet.
Etter fallskjermdropp ved Stavanger opererte Palle radiostasjonen Avocet. I
Stavanger var han bl.a. med på overtagelsen av Gestapo-hovedkvarteret. I et
intervju med undertegnede fortalte han at han i arkivet fant navnet på de fleste
Milorg-folkene han hadde samarbeidet med under krigen. Han mente årsaken
måtte være lekkasjer i Milorg-hovedkvarteret. Ved en feiltagelse leide nemlig
Milorg-sjefen Jens Chr. Hauge lokaler til hovedkvarteret i Sorgenfrigaten 1 i
Oslo av den glødende nazisten Vilhelm Durban. I skarpe forhør etter krigen
avfeide Hauge alle innvendinger mot leieavtalen med at Durban bare var en
tullenazist. Det han ikke visste var at Durban var bestevenn med Gestapos
superagent Mostue, som bl.a. også sto bak Gestapo-fellen Tallaksen og Gregers
Gram gikk i på Parkcaféen i Oslo. Dette er med i Max Manus-filmen. Han sto
også bak opprullingen av Milorg-stasjonen Corncrake på Flaskebekk på
Nesodden. Her er det på initiativ fra NRHF satt opp en minneplakett.
Jeg hadde også kontakt med en ledende motstandsmann i Porsgrunn. Også
han opplevde å se navnene på alle sine Milorg-kontaker i Gestapo-arkivet i
fredsdagene.
I Sorgenfrigaten har det nokså sannsynlig foregått omfattende avlytting og
overvåking. Palle var nok på sporet av en enorm, foreløpig nesten oversett
motstandsskandale, med 20-30.000 kompromitterte motstandsfolk. Hauge selv
nevner knapt saken i noe av det han har skrevet. Hvis noen ringte ham for på
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høre mer om dette, slengte han på røret. Det opplevde jeg selv. Da jeg nevnte
dette for prof. Tore Pryser, Høgskolen i Lillehammer (se hans fantastiske bok:
«Hitlers hemmelige agenter i Norge»), lo han og sa: «Velkommen etter, dette er
hva vi yngre, mer kritiske krrigshistorikere alltid opplever i forhold til ham, han
slenger på røret». I Gestapo-arkiver i Tyskland har Pryser funnet at Gestapo
allerede sommeren 1944 diskuterte om de skulle rulle opp Milorg da, eller vente
til et senere tidspunkt. De besluttet å vente til den forventede landgangen i
Sørvest-Norge (som kjent kom den i Normandie). Da skulle de allierte får seg en
overraskelse; med null støtte fra 30.000 Milorg-folk fra landsiden.
Ved krigsutbruddet var Hauge helt inaktiv. Å stole på en med denne passive
motstandbakgrunnen som sentral motstandsleder, synes jeg var både uforsvarlig
og underlig. Det syntes også engelskmennene, primært lederne i SOE. De stolte
ikke på intellektuelle uten synlig krigsinnsats ved det tyske angrepet på Norge.
Like før Linge-telegrafisten Knut Kjerland, Palles gode venn fra Sverigekursene og aksjonene ved Stavanger, gikk bort, hadde jeg gleden av å føre dem
sammen på et sykehjem på Høvik ved Oslo. Av ukjent årsak, noen nokså banale
greier etter hva jeg forsto, hadde det skåret seg mellom ham og Palle og det
øvrige Linge-miljøet helt siden fredsdagene. Nå løste floken seg opp. Ansiktene
på bildet forteller vel sitt. Noen ganger forteller et bilde mer enn ord!
Fred være med Palle. Hans uuttømmelige gode humør er et meget godt minne.
Som avskjed ga han meg silkeduken han brukte til å dekode telegrammer.

Palle sitter t.v. på bildet, Knut Kjerland t.h.
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Kringkastingsmottakere som vi har,
(eller har hatt).
av Nils Mathisen, , medl.nr. 262.

Tor v. d. Lende har gode og interessante
artikler i vårt kjære ”Hallo, hallo”. Så
også i nr. 114, mai -11, der han forteller
om de velkjente ”lommeradioene” fra -50
og -60 tallet. Philips er nevnt spesielt og
den ene av dem han beskriver heter
LOX90T og er Philips’ aller første radio
av denne typen, og transistorisert med
noen av de første utgavene av arten, OCserien.
Jeg har tilfeldigvis et eksemplar av
denne småen i min (nå reduserte) samling. Tor viser et bilde av radioen, men
mitt bilde er klarere og i farger.
Mottakeren har jeg faktisk fått forært av

Kjell LA7WA, med tilhørende dokumentasjon. (Kjell er pensjonert Philips ingeniør). De to andre bildene viser detaljert
hvordan printkortet er satt sammen og
bygget opp og hele det elektroniske
skjemaet.
Denne lille rariteten er historisk av
to grunner: Den benyttet de aller første
transistorene som dukket opp på markedet
først på -50 tallet og den ble Philips’ aller
første ”lommeradio” basert på nettopp de
transistorene. Min modell spiller fortsatt,
særlig om vinteren siden de gjenlevende,
europeiske MW-senderne er best da, om
natten. Den trekker svært lite strøm fra de
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tre seriekoblede 1.5 Volt AA battericellene, fra beskjedne 6 til 9 mA og
følsomheten er forbausende god. Jeg er
usikker på om Philips leverte radioen i et
utvalg av farger; min er knall rød og svært
feminin, men kanskje noen kan fortelle
hvorvidt fabrikanten produserte denne
modellen i flere farger?

12

Disse små og morsomme radiotypene er blitt mer og mer populære blant
samlere, hører vi, bl.a. fordi de er ja,
nettopp, små! De tar ikke all verdens
plass i heimen. Får vi se flere utgaver av
arten på våre neste auksjoner?
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ETCRRM, den norske kryptomaskinen fra 50-årene.
Av Tore Moe mnr. 2
Etter krigen ble behovet stort for en sikker kryptering av militær og diplomat
fjernskrivertraffikk. I Norge på 50-tallet, ble det i utviklet og produsert en maskin
og et system som kunne gjøre dette, og som også ble tatt i bruk av NATO. Jeg
skal her forsøke å gi en kort beskrivelse av prinsippet og historien.
Navet på kryptomaskinen kan virke noe
aparte og umulig å uttale, det står for
Electronic Teleprinter Cryptographic
Regenerative Repeater Mixer. Dette forteller hva maskinen egentlig gjør.
De tre første ordene forteller generelt at
det har med kryptering/dekryptering av
fjernskriversamband å gjøre og at den er
basert på elektronikk. Regenerative betyr
kort og godt at den ”frisker opp” inn- og
utgående fjernskriversignaler av dårlig
kvalitet, forvrengt, belastet med støy osv.
Repeater er egentlig noe av det samme;
inn kommer et dårlig signal, ut sendes et
friskt signal. Det er selvfølgelig grenser
for hvor dårlig kvaliteten på innsignalet
kan være.
Ordet Mixer beskriver en av hovedoppgavene for ETCRRM.
Filosofien bak denne type kryptering av et
fjernskriversignal (Baudot eller ITA2) er
at to slike signaler blandes, et i klartekst
(1), og et bestående av tilfeldige (2) tegn
fra en engangstape. Etter å ha gått
gjennom blanderprosessen kommer det ut
en kryptert tekst (3), helt uleselig for
andre enn rette mottaker. Hos (den rette)
mottaker reverseres prosessen. Han (hun)
har sin ETCRRM-maskin og tilsvarende
engangstape.
Signalet (2) finnes på to, og bare to,
identiske papirtaper som er produsert på
forhånd. Den ene oppbevares hos avsender, den andre hos mottaker. Når en
melding er sendt, og mottatt, skal tapene i
hver ende makuleres. Ved neste melding
må hver av partene finne frem hver ny
14

tape, og samme prosedyre gjentaes. Det
betyr at hver stasjon i nettverket må ha et
betydelig lager av slike engangstaper.
Tapene kan sammenlignes med one time
pads, som ble mye brukt under krigen for
å chiffrere og de-chiffrere morsetelegrammer. Begge deler regnes selv i dag
som meget sikre forutsatt at de virkelig er
tilfeldige (random), at de brukes kun en
gang og at de er minst like lange som
selve meldingen. Men transport og
oppbevaring av taper til utestasjonene var
meget kostbart og krevende logistikk- og
sikkerhetsmessig.
Produksjon av engangstaper
Hvordan kan man lage et fjernskriversignal bare bestående av helt tilfeldige
karakterer? Man må starte med en
pulsgenerator som kontinuerlig genererer
elektriske pulser med tilfeldig avstand
mellom seg. En av flere metoder er å
bruke en Geiger-teller sammen med et
radioaktivt isotop. Dette vil generere tilfeldige pulser, i årevis, avhengig av halveringstiden for isotopet. Så lar man disse
pulser styre en flip-flop, videre til en
blanderkrets som så produserer Baudot/ITA2 tegn av helt tilfeldig valør. Disse
mates inn på to parallellkoblede tapepunchere som produserer selve nøkkeltapene/engangstapene.
Dette system er beskrevet i Norsk patent
nr. 92951 og kalles ”Elektronisk utstyr for
kontinuerlig frembringelse av siffernøkkel”
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Engangstapene ble produsert på et sentralt
sted, ikke på hver enkelt stasjon.
Historien
Utviklingshistorien er litt uklar. Hærens
Sambands Modellkammer sier ETCRRM
ble utviklet på Jørstadmoen og produsert
av STK.
I jubileumsboken fra firma THALES ,
THALES on a secret mission, får vi en
mer fyldig beskrivelse (THALES er det
selskapet som for noen år siden overtok
STK.):
It all began with Mr. Bjørn Rørholt, who
was head of the Norwegian Defence
Signal Corps training centre, north of
Lillehammer. By the end of the 1940’s he
realized that encryption had to become
more efficient.
Bjørn Rørholt could foresee that transmission of high volume traffic would be
necessary in the future, so he developed a
system of mass-producing random key
information suitable for encryption of the
teleprinter signals. He brought his idea to
Mr. Kåre R. Meisingset, head of technical
laboratories at STK in Oslo, who found it
very interesting indeed.

Og STKs ingeniør Ivar Mo og hans team,
i samarbeid med Rørholt, var de som utviklet ETCRRM.
Vi må holde klart for oss at det var snakk
om to forskjellige apparater: (1) kryptomaskinen ETCRRM, og (2) Utstyr for
produksjon av siffernøkkel.
Hva som menes med at STK hjalp Rørholt med å søke patent er også noe uklart,
i og med at hans navn ikke er nevnt i patentdokumentet (Norsk Patent nr. 92951
av 4. oktober 1958). Det er derimot Kåre
R. Meisingset, laboratoriesjef på STK.
Hans navn ble imidlertid offisielt strøket
fra dokumentet (18.12.1958) slik at kun
STK står som patentinnehaver.
Min personlige teori er at Rørholt formidlet ideen om å bruke et radioaktivt
isotop og en geigerteller som random
puls-kilde, og at STKs ingeniører (Meisingset og Mo) fullførte utviklingsarbeidet
for begge maskiner.

STK then assisted Mr. Rørholt in applying
for a patent and the application was
submitted on 24th of June 1952. On the 4th
of October 1958, a patent for electronic
equipment to be used for continuous
production of cipher keys was issued.

Siemens fjernskriver T.Typ37h
I forrige nr. av bladet presenterte jeg
denne fjernskriveren som foreningen eier.
Praktisk talt samme type ble brukt
sammen med ETCRRM på The Hot-line,
Washington-Moskva.
Russerne hadde minst to maskiner og var
derfor godt kjent med teknologien. Den
var i og for seg ikke så hemmelig,
håndboka var kun gradert Fortrolig. Nå er
dette nedgradert til Ugradert. Det var
bare nøkkeltapene som var Cosmic Top
Secret .

Her står det altså at Rørholt utviklet et
system for masseproduksjon av chiffernøkler. Hva denne utviklingen besto i er
uklart, siden THALES i boken skriver at
det var STKs laboratoriesjef Kåre R.
Meisingset som fikk ideen presentert, og
som i første omgang ble benevnt som
oppfinneren.

Tekniske detaljer
ETCRRM består av rele- og kontrollpanel, regenerator- og mixerpanel, kraftforsyning, hulltapeleser og diverse innog utgangsporter. (Se skjema og bilder)
Maskinen har 15 rør: 12AT7 (12) og
6CH6 (3 i parallell). 12AT7, dobbeltriode, er et svært vanlig rør, mens 6CH6,
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som er en video utgangspentode, virker å
være lite brukt generelt.
Mål og vekt: 51x23x47cm, 30kg
Bildene s. 23-25 og på omslaget
Disse er alle tatt på Modellkammeret på
Jørstadmoen av undertegnede. En stor
takk til Eivind Kjellsmoen, som lot meg
”gjøre hva jeg ville” på kryptorommet.
Det var bare å åpne paneler, flytte rundt
på gjenstandene og fotografere så mye jeg
ville. Han lot meg også få låne en original
håndbok. Kanskje jeg kommer med bilder
av andre kryptomaskiner senere.
På s. 24 ser vi maskinen innvendig sett fra
høyre side. Øverst til høyre ser vi et
elektronikkort med transistorer. Dette er
ikke nevnt i noen av de to håndbøkene jeg
har, så dette må være modell II. Det
fantes to modeller.
En historie jeg fikk fortalt var, at under en
transport til den norske ambassaden i
Moskva mistet sikkerhetsoffiseren som
fulgte transporten maskinen av syne noen
minutter. Den ble funnet igjen like
etterpå, tilsynelatende urørt. Men det viste
seg at på disse minuttene hadde russerne

klart å bytte elektronikkortet. Det nye
kortet hadde den egenskap at den trådløst
sendte ut meldingstekstene før kryptering,
og kunne avleses noen hundre meter fra
ambassaden! Om dette ble oppdaget før
noen skade var skjedd sier historien
ingenting om.
Takk
Også takk til Erling Langemyr, Magne
Lein, Terje Lein, Kjell Olavsen Mo, Tor
Marthinsen og Kjell Carlsen, som var til
god hjelp med råd og informasjon.
Kilder og nyttig litteratur
THALES on a secret mission, 50 years of
Norwegian cryptology.
Håndbok for on-line kryptoapparatet
ETCRRM I.
Instruction manual SEO-11150 ONLINE
EQUIPMENT ETCRRM.
David Kahn: The Codebreakers.
Friedrich L. Bauer: Kryptologie.
Hoffstein, Pipher & Silverman: An Introduction to Mathematical Cryptography.
Simon Singh: Koder.
http://jproc.ca/crypto/hotline.html
http://jproc.ca/crypto/etcrrm.html

Konsentratet fra Norsk Patent nr. 92951
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ETCRRM
(foto: Tore Moe)

Utstillingsskiltet fra Modellkammeret på Jørstadmoen.

Releer, rørbestykning og kraftforsyning nederst.
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Elektronikkort, vender for baud-rate og kraftforsyning.

Nærbilde av elektronikkortet.
24
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Alle småkomponentene sirlig montert.

Forbindelseskontakter mot andre enheter.
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Ryddedagen 4.06.11
(foto: Tore Moe)

Her tyter radioene ut av lasterampa i klubblokalet.

Hjemmelaget radio kammuflert som “Grammofonforsterker”. 2VK.
26
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Klokka er 11 og alle strømmer til herlighetene.

Varene blir nøye gransket.
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De kom fra Sverige og Australia.

Ekte treradio, også kalt plankeradio.
28
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Semestertipset:

RADIOMUSEET I JÖNKÖPING
80 ÅR AV RADIOHISTORIA
Av Bo Samuelsson, mnr. 1790.
På det s k Tändsticksområdet i Jönköping (Sverige),
granne med det stora tändsticksmuseet, ligger Radiomuseet i Jönköping, landets första och ett av de större
radiomuseerna. Det drivs numera av kommunen,
länsmuseet m fl genom stiftelsen Erik E. Karlsons radio & teknikmuseum. Museet omfattar mer än 1000
radioapparater, och med grammofoner, bandspelare,
TV, tillbehör och dokument finns över 3000 registrerade föremål! Museet är öppet året runt, läs mer på
museets hemsida http://www.radiomuseet.com/

sina sändningar, Erik var då bara 17 år! I näraliggande
Jönköping fanns då redan en livaktig radioklubb som
byggt en lokal radiosändare och intresset för rundradio var där stort.
Redan tidigt började Erik lägga undan föremål med
tanken att grunda ett museum, och 1934 visades samlingen första gången i Jönköping. Den har sedan dess
växt till en av de större i landet. Från 1977 fanns en del
av samlingen i Radio Jönköpings lokaler, men 1988
ställde Jönköpings kommun de nuvarande lokalerna
till förfogande och den stora radioutställningen öppnades. Till att börja med var det enbart Eriks egen samling av radiomottagare och annan teknisk utrustning
som visades. Efterhand har samlingarna kompletterats genom inköp och gåvor.

Erik byggde redan som 14-åring denna mottagare. Duken
med det då populära mönstret ”Luxor” sydde hans syster
Förutom alla radioapparater finns tillbehör som mikrofoner som många kända personer har använt, högtalaranläggningar , radiorör, serviceinstrument o likn.
Sändningsteknik och sändarhistoria finns förstås med.
Ljudupptagningsteknik är en viktig del med allt från
Edisons vaxrullar till trådspelare, bandspelare och CD.
På TV-sidan finns TV-apparater och videobandspelare
samt en ögonvittnesskildring av världens första officiella TV-invigning 1937. Vidare finns militär
kommunikationsutrustning och mobiltelefoner, ja allt
med någon anknytning till radio!
Radiomuseet i Jönköping ligger på det s k Tändsticksområdet, mittemot det stora tändsticksmuseet, i vackert restaurerade tegelbyggnader från tändstickstillverkningens
glansdagar

Radiomuseet i Jönköping har väckt stor uppmärksamhet inte bara i Sverige utan även ute i världen, och
gästboken innehåller lovord från besökare i många
länder!

Erik Karlson föddes 1908 i Huskvarna och redan som
14-åring byggde han sin första egna radiomottagare.
Han startade en av landets första radioaffärer 1925,
bara tre månader efter det att Sveriges Radio börjat

Passa också på att besöka tändsticksmuseet med unika
maskiner för tillverkning av tändstickor och askar, en
enastående samling tändsticksetiketter mm, allt från
den tid då området var centrum i den världsledande
svenska tändsticksindustrin!
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Den här väggen alldeles efter entrén kallas ”Der var så det började...” , och den är i mitt tycke den trevligaste i hela
museet, den omfattar en härlig samling av mottagare från slutet av 1920- och början av 1930-talen

En fantastisk fransk 6-rörs batterimottagare så tidig som
1923! Högtalaren är en Televox Ediswan från samma år.
Man kan undra hur länge batterierna räckte?

30

De s k katedralmodellerna var populära i början av 1930talet, här några Philips växelströmsapparater från 19301933
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En pampig Centrum och några Luxor mottagare från slutet av 1930-talet

Litet modernare mottagare med bl a en Grundig Satellit 2400 från 1980
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Militär radio, bl a en BC-348L som suttit i transportplan TP79 (DC-3), en flygradio från jaktplan Saab J21, en Hallicrafters Skyrider SX24, en GEC BRT400 och en Geloso G209

Grammofonhörnan med ett par fina His Masters Voice i förgrunden

32
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Mikrofonen i förgrunden användes vid Radio Jönköping redan 1924 , alltså för lokalradiosändningar redan
året innan Sveriges Radio startade

Edison fonograf med vaxrullar

Kontrollbord från Radio Jönköping, använt från år 1972
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TV och radiogrammofoner, i förgrunden AGA:s TV med
unik design i triangelform för att kunna smygas in i ett
hörn

En omfattande samling bandspelare finns i utställningen

34

Skantic Cosmos från 1964 med formgivning av den
kände designern Stig Lindberg
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Jammen er det varmt ja, sitter her på
3dje ferieuka, og er en tur hjemom
fordi jeg fikk en telefon fra vår
redaktør om hjørnet mitt snart var
ferdig. Da han ringte var jeg faktisk på
besøk på Norsk Radiomuseum hos Jan
Erik Steen i Selbu. Ja, ja, da var det
bare å slå på PC`n da jeg kom ned
igjen, og starte på skrivinga. Jeg har
faktisk 2 uker ferie igjen, og bare
venter på å komme ut igjen på hytta vi
låner på Filtvet, uten TV og PC, så da
blir det litt hastverk når vi er hjemom.

gutta hadde aldri sett noe så flott og
mye før, så kvelden ble laaang, og
praten gikk høyt, og vi fikk også være
med på litt jamming mellom Geir, som
var en ”jævel” på piano, og med sang
av Tor.
Når min bedre halvdel og jeg gikk og la
oss klokka 1, var det fortsatt full fres i
museet. Men vi var i hvert fall først ved
frokostbordet neste dag! Det var i
sannhet en minnerik helg, og gutta fra
Bergen var et alle tiders bekjentskap og
koselige.

Norsk Radiomuseum ja, vi var
invitert opp den siste helgen i juli, da
Jan Erik hadde atter et kulturarrangement på gang. Han hadde hyret
lollipop gjengen, Rune Larsen og Tor
Endresen med sin pianist Geir til å
holde et av sine show i amfiet. Og dette
var show. Det var ca 300 besøkende
denne søndagen og vi fikk 1 ½ times
forrykende show som kommer til å
huskes i lang tid. Og ikke nok med det,
vi fikk overnatte 2 netter hos Jan Erik
og Anne Helene, og siden showet var
på søndag ettermiddag, fikk ikke
lollipoppene noe fly hjem igjen, så de
fikk også overnatte, og det ble felles
bespisning
på
kvelden
med
etterfølgende omvisning i museet, og

Juli har nok vært en rolig måned på
Oppsal, Bjørn og Frode har vel vært de
eneste der et par tirsdager.
Lagersalget vårt ga oss litt bedre plass
i garasjen, og litt penger i kassa, så vi
ble vel kvitt en 40-50 radioer. Det er
fortsatt mulig å komme en tirsdag og
gjøre flere kupp, da vi nå rett før ferien
hentet et lass vi fikk ute på Hauketo,
deriblant masse 78 plater, som selges
for kr. 10.- pr. stk. Noe av det vi fikk
havner på høstens auksjon, og noe
selger vi fra lokalet, Så bare kom og se.
Når dette fullføres er det kun EN uke
igjen av ferien min, men jeg kom i alle
fall i mål med alle artiklene mine til
dette nummeret også. Ikke dårlig bare
det!
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Våre Vakre Mikrofoner
Av Tor van der Lende

Her har vi en dynamisk mikrofon jeg kom over i England for etpar ti-år siden, i en
bruktforretning, (selvfølgelig). Dessverre er denne mikrofonen helt anonym, da det
ikke finnes ett eneste merke eller navn på den. Størrelsen ser dere sammenlignet med
en 5-krone ved siden av.
Baksiden har to
tilkoplingsskruer
hvorav den ene
mangler. Jeg har
faktisk ikke prøvet
denne mikrofonen
noen gang,
(merkelig til meg å
være.)
Festet er noe
primitivt, bare en
gjenget stang, og
jeg vet ikke om den
er original, men
den er nå der.

36
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Her ser vi frontdekslet tatt av, og under membranen sitter det en stor kraftig magnet
på størrelse med en høyttaler magnet, men det spennende her er at på den ytterste
runde bakelittringen er det risset inn 112 og 6/3/45. Da kan vi gå ut ifra at dette er
serienummer 112, som da er produsert 6 mars i 1945, hvilket kan tyde på at det er
muligens flere slike mikrofoner på markedet. Det er i hvert fall den eneste jeg har
sett.
Her ser dere innsiden
av frontdekslet, med
en solid dempe-ring av
bomull og en liten
papp trakt innenfor
med plass til den
konvekse membranen.
Jeg vil være
takknemlig om å få
vite mer om denne
mikrofonen, hvis noen
av dere kan det.
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Radioer jeg har møtt
Av Tor van der Lende
Tidlig i år fikk jeg en mail med noen bilder av et spesielt radiokabinett av merket
METRO 3 LUXUS, og med spørsmål om dette var noe for oss eller hva? Denne var
så spesiell at den bare måtte jeg ha til museet vårt, og etter en prat med styret om
pristilbud, og litt mail fram og tilbake, ble vi enige om at vi fikk kjøpt denne.
Heldigvis befant den seg på Ila i Oslo, men i 5 etasje UTEN heis! Vi fikk arrangert
henting en kveld med Tor Modalen og varebilen hans, og Stian og Jan som sterke
menn.
For i det hele tatt å løfte dette kabinettet gra gulvet, måtte vi strippe det vi kunne,
radioen ble tatt ut og skuffen med platespilleren likeså. Da var det mulig for Tor M
og Stian og bære monsteret ned trappa. Selv tok jeg platespillerskuffen, siden jeg
holdt på med behandlinger hos min faste kiropraktor, og var på bedringens vei, verre
var det med Tor og Stian, jeg tror de slapp å kontakte kiropraktor. Vel innlastet i
bilen til Tor, kom vi omsider opp på Oppsal, og fikk bært inn hærligheten i
”storstua”. Jeg tok med meg radioenheten hjem for en overhaling, og Kjell Vidar fikk
med seg grammofon pick-uppen hjem for det samme, da dette ikke spilte noe særlig.
Men NÅ står den der i all sin prakt, og dette kabinettet må være en spesialbestilling
hos Størens Radiofabrikk på 50 tallet, da stempelmerket bak sier ca 2500.- kr. Og det
var mye penger på den tiden.
Som dere ser er det satt fast en bokhylle på hver side av kabinettet, og disse prøvde vi
å ta av ved henting, men de var skrudd så godt sammen at det måtte vi gi opp.
På de neste sidene vil dere se bilder av vidunderet med døren slått opp på vid gap, og
også en titt inn på chassiset med sine mange rør og spolekanner.

38
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I midten sitter en
god gammel
Garrard plateskifter.
Som dere også ser
på bildene er det to
høyttalere i dette
kabinettet. Den
øverste er en 8
tomms med etpar
lavohmige
motstandere i den
ene tilkoplingsledningen.
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Som dere ser har denne Metro 3 Luxus, 2 stk EBL 21 i push-pull kopling. Rekken
med spolekanner på venstre side er antenne, gitter og oscillatorspoler. MF kannene
sitter rett bak høyttaleren.

En meget oversiktelig spolesats.

40
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En meget pen og oversiktelig underside. Bølgevenderen ble renset og noen
kondensatorer byttet, dermed var det godt liv i leieren. Denne radioen har 3
kortbølgebånd, og med god båndspredning var det meget lett å tune inn på fjerne
stasjoner med full styrke og god gjengivelse.
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Innmaten på arbeidsbenken, klar for en overhaling. Be om en demonstrasjon neste
gang dere kommer i foreningen.

42
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Jada Nipper, du behøver ikke å blottlegge deg helt for våre medlemmer, det er visst
nok av andre der ute på nettet som har større behov av selv-blottlegging på kwitter og
fjesboka si enn deg.

Måtte bare ta med et bilde av Jan Erik Steen og Lollipop gutta på omvisning i Norsk
Radiomuseum, Selbu. Ta en tur selv da vel!
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Våre vakre krystallapparater
Av Svein Brovold, medlem nr. 141

Denne gangen skal jeg ta for meg et tysk apparat. Det har navnet Heschu etter produsenten
Helmut Schumann i Berlin. Mottakeren er antagelig produsert i 1960 og er det nyeste jeg
har. Kassa er i rød plast, 70x40x105 millimeter. Det er tilkobling for antenne (2 stk.),
jordledning og hodetelefon oppå, der sitter også detektoren og søkeren (en rød plast knott).
I fronten er det et ekstra uttak for hodetelefoner. Detektoren er av den åpne typen med
krystall og ”pirkefjær”. På baksiden er det bruksanvisning på engelsk. Dessuten står det at
distributør for USA og Canada var et firma som het Halson Radio & Electronic Corp. New
York. Apparatet ligger i originaleske laget av tynn papp og er merket med nr. 11682E.
Esken har for øvrig tekst på fire forskjellige språk. En enkel, billig og” kjedelig” mottager.
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TANDBERG OVERDRAG
av Roar Mathiassen medl.2388

Apparatet vi skal se på her er ett
overdrag, produsert av Tandberg. Først,
for de som ikke vet hva ett overdrag er:
det er en «boks» som brukes til å forbinde
telefonnettet til et miksebord i kringkastingsstudioet. I tillegg til å isolere
telenettet galvanisk fra studioutstyret, er
det også mulig å regulere innlyd og utlyd
uavhengig av hverandre. Når personen i
ett innringnings-program sier han hører
personen i studioet dårlig, sier programlederen «et øyeblikk» og teknikeren skrur
opp utsignalet, «hører du meg bedre nå?».
Som vi ser på bilde 1 har overdraget
inngang for to telefonlinjer. På baksiden
(bilde 2) ser vi tilkopling for telefonlinjer,
ett telefonapparat og XLR-tilkopling til
miksebordet. Som vi ser er det hele pent
utført. Men så kommer det store spørsmålet: Hvem har egentlig produsert dette?
Ser vi på boksen, så ser vi at den likner
veldig på sånne bokser som han kjøpes
kommersielt, og er beregnet til prototyper
og «ett-eksemplar-apparater». Overdraget
er også produsert etter at Tandberg
Radiofabrikk gikk konkurs. Det må derfor
være laget av ett av de Tandbergselskapene som ble dannet etterpå.
På kretskortene finner vi merking som:
»NRK-17-79-1-EDCB oscillator og modulator» og «NRK-24-79-1-EDCB». Dette
viser at dette er laget for NRK og apparatet er alle fall konstruert i 1979. Men
ser vi på datomerkingen på IC-ene finner
vi merking som: 8025 (uke 25 år 1980),
8116, 8102, 8053 og 8127. Siden alle
datoene ligger ganske nær hverandre kan
vi gå ut fra at kretsene er originalmontert
og ikke skiftet i etterhånd. Men er

apparatet virkelig produsert av Tandberg?
Det står kun NRK på kretskortene, og ser
vi nøye på TANDBERG-logoen (bilde 3)
ser vi noe rart: De øvre kantene er pent
avrundet, mens de nedre er mer «avklipt».
Det er også veldig trangt på sidene av
logoen. Det er derfor to muligheter:
1.:Apparatet er fra en prototypeserie som
er laget for utprøving til NRK. Tandberg
laget vanligvis ikke utstyr for profesjonelt
bruk, men loggeversjonen av TD20A, og
det senere TD50-prosjektet (som aldri ble
ferdigutviklet) kan tyde på at det ble
prøvd å lage en avdeling for profesjonelt
utstyr innen Tandberg.
2.: Apparatet er en konstruksjon som i sin
helhet er konstruert og bygget inne på
NRKs tekniske laboratorium. Den innvendige konstruksjonen likner veldig på
andre ting som er produsert av NRK.
Kanskje er det en tidligere Tandbergansatt som har tatt med seg noen navneskilt, og så er disse satt på for at det hele
skal se litt tøffere ut.
SÅ: hvor mange er det egentlig bygget av
disse overdragene? Jeg fikk dette apparatet av en NRK-tekniker som hadde
funnet 2 stk i en søppelcontainer hos
NRK. Han kunne ikke huske å ha sett
dem i bruk i noe studio. Så antallet kan
være alt fra to til ??? Det er kanskje noen
andre her som kjenner mer til dette, og
har mere informasjon?
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Bilde 1

Bilde 2

Bilde 3
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Radio receiver R-220/URR , og TX BC 610 I, begge fra 1954.
Av Ragnar Tellefsen, mnr. 1339.

Gjennom de siste årene har jeg overtatt en
mengde utstyr fra min venn Richard Folgen, medlem nr. 77 og amatør LA4OE.
Alltid har apparatene vært strøkne, i god
stand, og med en mengde dokumentasjon.
Blant annet hentet jeg en perfekt BC 610 I
i perfekt stand, her brukte jeg kranbil med
solid og lang løftearm – fordi vekten er
200 kg!
Radio receiver R-220/URR:
Dette er en særdeles godt konstruert mottaker, for frekvenser fra 20 til 230 Mc i 7
band. Vekt ca 48 kilo, og med 41 radiorør!
Manualen som medfulgte er på 207 sider
– rikelig illustrert, og med utførlige
bruks- og reparasjonsveiledninger. Her
skal det være mulig å reparere det meste i
felten!
Mottakeren kan brukes under barske forhold, fra – 40 til + 60° Celcius.
Montert i spesialkasse, tåler den også
inntil 2 meter under vann, og er garantert
full ytelse opp til 15000 fot. Virker både
på 110 og 220 volt, og kan også bruke 26
Volt dynamotor. Mottar CW, MCW, AM
og FM. Tre mellomfrekvenser, 9 termostatstyrte xtallenheter.
Kort beskrivelse av signalbehandlingen:
Push-pull RF forsterker, tre oscillatorer,
tre mixere, agc og mgc kretser, audio
response filter, selektivitetsfilter, ett variabelt MF trinn, åtte faste MF trinn, to
begrensere, squelch krets, diskriminator,
en AM detektor krets, bfo krets, noise

limiter, to LF kretser, en PA krets, Xtall
kalibrator og buffer, fem multibufferkretser, og meterkretskobling.
Det er særdeles morsomt å sette denne på
testbenken, og følge instruksjonene!
TX BC 610 I:
Dette er siste utgave av BC 610. Den kom
i en rekke utførelser BC610 A til BC 610
I.
Fabrikat er Hallicrafter, og konstruksjonen er tvers gjennom solid. Heldigvis
er min utgave forsynt med kraftige hjul,
så jeg kan relativt greit flytte på den. Her
fulgte også med en tykk ”bibel”, som gir
svar på det meste, rikt illustrert. Den har
kun inngang for 115 v AC, trekker opptil
2000 W, men en kraftig trafo ordner det.
RF ut til antenne er max 400 W for CW,
300 W AM. TXen krever 8 forskjellige
tuning units for Xtall eller VFO, og en må
også skifte mellom 7 RF spoler. Frekvensområde 2,0 til 18 mc, og kan lett
benyttes som ”etterbrenner” for amatørbånd. To stk 807 i pushpull driver TX utgangsrør 250 TH. Modulator er tilsvarende robust: To stk 2A3 i pushpull,
driver 2 stk 100 TH i push-pull!
Nettdelen er jo også tilpasset dette: Bl.a. 2
stk 866A (kvikksølv) med 2600 V på hver
anode.
Den fungerer stadig perfekt, men på
grunn av vekten måtte jeg plassere den i
underetasjen til mitt lille private museum:
Gjervoldsøy Radiotekniske Museum.
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Motorola R-220/URR VHF mottaker, 48 kg.

Mottakerfronten, fra håndboka.
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Hallicrafter BC-610 I, 200 kg,
400Watt utgangseffekt.

BC610, bakplata tatt av.

Radiohytta BC610 som regel var montert i. Denne var plassert på lasteplanet til til en GMC kvarting.
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”EVIGHETSBATTERI” FOR KURÉR
Arnfinn M Manders, 003
Mange av oss har en Kurér eller lignende
reiseradio som vi har lyst til å prøve fra
tid til annen. Disse radioene med stor
rammeantenne er spesielt fine som mellombølgemottakere på mørke vinterkvelder.
Store rammeantenner er spesielt gunstige
på steder hvor det er mye lokal elektrisk
støy siden feltet fra denne støyen hovedsakelig er elektrisk og en rammeantenne
er følsom kun for det magnetiske feltet av
signalet. En stor rammeantenne er derfor
mye mindre følsom for lokal støy. En
annen faktor er nettbrum som ofte er et
problem når man lytter på sin lokale
mellombølgesender. Dette problemet eksisterer heller ikke med en batterimottaker.
Men, siden det ikke er batterier å få kjøpt
til disse radioene lenger, så er det vanlig å
bruke dem på lysnettet. Dette fører til at
man får lokal støy og brum inn den veien.
Jeg ble så lei av dette at jeg bestemte meg
for å gjøre noe med saken. Redningen
fant jeg hos IKEA. De selger alkaliske
batterier av utmerket kvalitet til en meget
rimelig pris. Alle batteripakker koster kr.
19,00. Pakkene innholder henholdsvis:
4stk. AA eller AAA celler, 2 stk. C eller
D celler eller 1 stk. 9volt batteri.
Man kan altså lage et 90 volt anodebatteri
for kr. 190,00. Ikke verst pris når man
tenker på at et slikt batteri kostet kr. 56.00
i 1955. Det vil tilsvare omkring kr. 600.00
til kr. 1000 i dagens penger. I dag får man
i tillegg et mye bedre batteri enn de gamle
sink-kull batteriene som man fikk på 50’
tallet. Et alkalisk batteri tåler fint å lagres
i 5 år uten å svekkes for mye, i
motsetning til de gamle kombibatteriene
50

som ga opp etter et år tid selv om de ikke
ble brukt stort.
Så jeg gikk den lokale IKEA og kjøpte 2
pakker C celler og 10 pakker 9volt batterier. Det hele kom meg på kr 214.00.
Ganske rimelig for å bli frigjort fra
lysnettet og støyen for minst 5 år framover.
Bildene viser den mekaniske konstruksjonen. Jeg fant en passe stor, og
solid eske. Jeg laget hull til en gammel 5
pins sokkel som passer til batteripluggen
på Kurér, koblet 9volt batteriene i serie og
1,5volt batteriene i parallell. Deretter forbandt jeg batteripolene til de riktige
kontaktene på sokkelen i følge skjemaet
som står i radioen eller finnes på katalogarket for radioen. Vips så hadde jeg et
batteri som jeg kunne bruke som erstatning for de kombibatteriene som var i
handelen i 1955. Dette batteriet har også
den fordel at når det er brukt opp kan man
enkelt erstatte innmaten med nye batterier.
Spent satte jeg inn pluggen på en Kurér
som ikke hadde hatt strøm på seg på 20
år. Jeg tunet den til 1200 kHz på mellombølgen, som er frekvensen på min lokale
mellombølgesender, og vips kom NRK
P2 krystallklart gjennom høytaleren.
Bildene viser to typer av kombibatterier
som var i handelen i 50 og 60 årene, et
stort til radioer med rør med 50 mA
glødning og et litt mindre til radioer med
96 serien rør som har 25 mA glødning.
Det er også et bilde av delene som er
brukt til å lage mitt batteri samt det
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ferdige batteriet sett ovenfra og et bilde
av innmaten i det ferdige batteriet.

Til sist er det et bilde som viser alle tre
batteriene for sammenligningens skyld.

Kombibatterien som ble brukt i reiseradioer på 50 og 60 tallet.

Delene som er brukt til å lage et nytt kombibatteri.
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Den innvendige konstruksjon av mitt kombibatteri

Gamle og nytt batteri sammen.
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Leserinnlegg
Jeg kom over et eksemplar av ”Philips Kongress 2 Stereo”, for et par år siden, i helt utrolig
god stand, etter at jeg annonserte i Hallo Hallo. Til og med alle skalalyspærene var intakte,
pærene var ikke sotet innvendig en gang… kan umulig ha vært mye brukt.
Det knytter seg selvsagt nostalgisk interesse til dette kabinettet, ettersom jeg jobbet på AS
Radioindustri (ASRI) i årene 1960 – 1964, og var så heldig at jeg fikk kjøpt det aller siste
kabinettet av den nevnte typen etter at produksjonen var sluttkjørt på radiofabrikken i
Sandakerveien 16. Chassiet bygde jeg selv, det var på mange måter ”svennestykket” mitt,
etter at jeg var blitt hektet på elektronikk. Selv jobbet jeg på TV fabrikken i
Malerhaugveien 25 på Etterstad i Oslo. Begynte i pakkeriet med å skru på bakvegger og
pakke kabinettene i esker, og var tv reparatør da jeg sluttet i 1964. Siden så ble det videre
studier og jobbing på Tandbergs radiofabrikk og Norsk Data blant annet.
Jeg har mange bilder fra TV-produksjonen i 60-64, og kunne kanskje tenke meg å skrive
en artikkel om dette ved anledning, Legger ved et bilde av undertegnede ved en av
trimmestasjonene for ferdige TV-chassis. Legg merke til Elvis-sleiken!

Finn Amundsen
Vargveien 3, 2030 Nannestad
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ANNONSER
Gratis annonser for medlemmene. De må være radio/elektronikk/grammofon/telefon relaterte.
Ønsker diverse Klubb-blader/
Hobbyblader for båndamatører
LYDIA (norsk)
Båndoptageren og Lydia (dansk/norsk)
Båndamatøren (dansk)
DAN TAPE & K.I.S.B. (dansk)
Baandekko (dansk, medl.blad Korsør
Båndamatørklub)
Diverse medlemsblader for (danske)
båndamatørklubber
LYD & TONE (dansk)
Lyd & Tone / Båndamatøren (dansk)
Hobbybladet + Lyd & Tone (dansk)
Andre publikasjoner med HIFI og
båndamatørstoff
FHC-kontakt (dansk, firma)
Ellers:
Nytt fra PLAYBACK (norsk)

PLAYBACK (dansk)
BASF – Nytt om lydbånd (norsk)
BASF – Aktuelt (dansk)
BASF – Aktuellt ( svensk)
BASF - Lyd+Bånd (norsk)
BASF - Lyd+Bånd (dansk)
MAXELL / AGFA / SONY /
TANDBERG / m.m.
Kontakt:
Odd-Jan Jonassen, 51 55 77 52E-post:
ojajo@online.no
P.O. Box 410, Madla
4090 Hafrsfjord

Selges
Collins T-195 HF (sender) i meget god
stand, selges kr. 4000,-.
Willy Skoland, (1530), tlf 92816708.
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Våre morsenøkler

Engelske nøkler, 30-40 tallet, type 8AMP No2.

ETRCRRM, øverste del av fronten.

Type 8AMP No2 MK II

Kryptomaskinens tape-leser. Baudot-koden sees tydelig på papirtapen.
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